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TOWARDS A CONCEPT OF FEMINIST MIMESIS (GYNE-MIMESIS)
Dr. Öğr. Üyesi Sinan GÜL
Milli Savunma Üniversitesi, KHO Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı
ORCID: 0000-0002-4529-6699

ABSTRACT
Mimesis is one of the most important concepts for all arts that have utilized modes of
representation from Ancient Greece to the present and it has played a profound role in the
whole Western aesthetic understanding. Although different definitions of mimesis have been
put forward especially with the developments in the last two centuries, as Walter Benjamin
said, "There is no higher function in which the mimetic abilities of human beings do not play
important roles." Is it possible to approach the concept of mimesis, on which many
academics, artists and historians have commented, from a feminist perspective? This question
has several elements to be included if a full answer is expected. Considering the variables
brought by the twenty-first century, it is impossible to try to describe a feminist understanding
of mimesis based on a single feminist play or performance as feminism has taken lessons
from the changes in art fields and entered a unique art understanding.
The existence and characteristics of such a feminist theory of mimesis are incompatible with
the rules of existing mimesis theories because the concept of mimesis squeezed into a simple
definition of representation and imitation naturally falls short of satisfying the needs of a
gender-centered understanding. Ultimately, it is aimed to reach the truth through mimesis,
which is an imitation of nature, but truth cannot be independent from epistemologies that are
gender-based or historically equipped with prejudices. The path of universal truth, advocated
by Aristotle and other philosophers, leads to an omnipotent father god figure endowed with
masculine features in all epistemologies. This study is to evaluate the possibilities of a
feminist mimesis (gyne-mimesis) theory by examining the values it has gained in the
contemporary sense through the term feminist play, which has undergone great historical
changes. Considering that women's writing, essentially dating back to Ancient Greece,
witnessed significant changes in the historical process, such a study requires more detail and
analysis. One of the main aims of this study is to lead researchers who want to further deepen
the subject by following up the concept of feminist mimesis in the Western world in general
and creating a framework.
Key Words: Feminism, Mimesis, Stage Arts, Literary Theory, Gyne-mimesis.

FEMİNİST MİMESİS (GYNE-MİMESİS) KAVRAMINA DOĞRU
ÖZET
Mimesis, bütün Batı estetik anlayışı içerisinde kendine yer edinmiş Antik Yunan’dan
günümüze var olmuş temsil barındıran bütün sanatlar için önemli kavramlardan biridir.
Özelikle son iki yüzyıldaki gelişmelerle farklı mimesis tanımları ortaya atılmış olmasına
rağmen, Walter Benjamin’in söylediği gibi “İnsanoğlunun mimetik becerilerinin mühim roller
üstlenmediği bir üst fonksiyon bulunmamaktadır.” Üzerine birçok akademisyen, sanatçı ve
tarihçinin yorum yaptığı mimesis kavramına feminist bir açıdan yaklaşmak mümkün
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müdür? Yirmi birinci yüzyılın getirmiş olduğu değişkenler göz önüne alındığında tek bir
feminist oyun veya performanstan yola çıkarak feminist bir mimesis anlayışını tarif etmeye
çalışmak imkânsızdır.
Feminizmin kendisinden önce sanat alanlarındaki değişikliklerden dersler çıkarıp kendine
özgü
bir
sanat
anlayışı
içine
girdiği
gözlemlenmektedir. Böylesi
bir feminist mimesis kuramının varlığı ve özellikleri mevcut mimesis kuramlarının kuralları
ile uyumsuzluk göstermektedir çünkü basit bir temsil ve taklit tanımının içerisine
sıkıştırılmış mimesis kavramı doğal olarak cinsiyet merkezli bir anlayışın ihtiyaçlarını
gidermede eksik kalmaktadır. Nihayetinde doğanın taklidi olan mimesis üzerinden hakikate
ulaşmak hedeflenmektedir ancak hakikat cinsiyet temelli veya tarihsel olarak ön yargılarla
donatılmış epistemolojilerden (bilgibilim) bağımsız olamaz. Aristoteles’in ve diğer
felsefecilerin savunduğu evrensel hakikatin yolu, bütün epistemolojilerde erkeksi özelliklerle
donatılmış ve her şeye kadir olan bir baba tanrı figürüne çıkmaktadır. Bu çalışma tarihsel
anlamda büyük değişimler geçiren feminist oyun terimi üzerinden çağdaş anlamda kazanmış
olduğu değerleri inceleyip bir feminist mimesis (gyne-mimesis) teorisinin imkânını
değerlendirmektir. Özünde Antik Yunan’a kadar dayanan kadın yazımının tarihsel süreç
içerisinde önemli değişimlere tanıklık ettiğini de göz önüne alınca böylesi bir
çalışma daha fazla detaya ve analize ihtiyaç duymaktadır. Özellikle Batı dünyasındaki genel
hatlarıyla bir feminist mimesis kavramının izini sürüp, bir çerçeve oluşturarak daha sonra
konuyu derinleştirmek isteyen araştırmacılara öncülük etmesi bu çalışmanın temel
amaçlarındandır.
Anahtar Kelimeler: Feminizm, Mimesis, Sahne Sanatları, Edebiyat Kuramı, Gyne-mimesis.
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THE BLACKEST HUMOUR IN ANTHONY BURGESS’ A CLOCKWORK ORANGE
Dr. Cenk TAN
Pamukkale University, Department of Foreign Languages, Denizli
ORCID: 0000-0003-2451-3612
ABSTRACT
Humour is an element of literature that has been used for many centuries. From Chaucer’s
Canterbury Tales and Shakespeare’s comedies up to Jonathan Swift’s masterpiece Gulliver’s
Travels, humour has always been a notion that appeals strongly to the human emotion.
Humour has evolved into many types such as irony, satire, black humour, parody etc. and has
many uses within literature. It has turned out that entertaining people and making them laugh
is by far not the only purpose of humour. Thus, humour can also serve lots of other purposes
besides just laughter and comedy. It serves the purpose of criticism through subverting the
reality. Black humour is one of the most intriguing and controversial types of humour. The
New Columbia Encyclopedia defines black humour as: “grotesque or morbid humour used to
express the absurdity, insensitivity, paradox and cruelty of the modern world.” Anthony
Burgess’ masterpiece A Clockwork Orange successfully manages to shock the readers with its
most uncomfortable style of blackest humour. This study contemplates to expose how
Anthony Burgess utilises black humour to convey specific dystopian inferences. The
argument concentrates on how Burgess establishes a “humouristic mood” especially in the
first part of the novel and why he presents vicious criminal acts within a surprisingly context
of black humour. Thus, Burgess’ use of black humour is closely scrutinized in order to
maintain its connection with the novel’s grave dystopian implications.
Keywords: A Clockwork Orange, Anthony Burgess, Black Humour, Violence, Psychological
Experiment, Dystopia, Crime and Punishment
ÖZET
Mizah, edebiyatta yüzyıllardır kullanılan bir unsur olarak bilinmektedir. Chaucer’ın
Canterbury Tales’inden, Shakespeare’in komedyalarına ve Jonathan Swift’in şaheseri
Gulliver’in Seyahatleri’ne kadar mizah, her daim insan duygularına hitap eden bir unsur
olmuştur. Edebiyatta mizah, ironi, hiciv, kara mizah ve parodi gibi kendi içinde pek çok farklı
alttüre evrilmiştir. Böylece mizahın tek amacının insanları güldürmek ve eğlendirmek
olmadığı anlaşılmıştır. Bu yüzdendir ki mizah, komedi ve güldürmek dışında başka amaçlara
da hizmet etmektedir. Mizah, gerçekleri ters düz ederek, eleştiri amacını da gütmektedir. Kara
mizah ise en ilginç ve çelişkili mizah türlerinden biridir. New Columbia Sözlüğü Kara
Mizahı: “Modern dünyanın saçmalığını, duyarsızlığını, paradoksunu ve zulmünü ifade etmek
için kullanılan grotesk veya hastalıklı mizah” olarak tanımlamaktadır. Anthony Burgess’in
başyapıtı A Clockwork Orange (Otomatik Portakal) rahatsız edici en kara mizah türüyle
okuyucularını çarpıcı bir şekilde şoke etmeyi başarmaktadır. Bu çalışma, Burgess’ın distopik
mesajları aktarmak amacıyla kara mizahı nasıl kullandığını açığa çıkarmayı amaçlamaktadır.
Bu bağlamda argüman, romanın ilk bölümünde oluşturulan “mizah havasına” ve yazarın
dehşet verici suçları neden şaşırtıcı bir kara mizah kapsamında sunduğuna odaklanmaktadır.
Sonuç olarak, Burgess’ın kara mizah kullanımı, romanın feci distopik imaları ile bağlantılı
olacak şekilde mercek altına alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: A Clockwork Orange, Anthony Burgess, Kara Mizah, Şiddet, Psikolojik
Deneyler, Distopya, Suç ve Ceza
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HETEROTOPIC SPACE IN A. S. BYATT’S THE DJINN IN THE NIGHTINGALE’S
EYE
Dr. Fırat KARADAŞ
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
ORCID: 0000-0002-7546-717X
Heterotopia is a term introduced by the philosopher Michel Foucault to describe the
convergence of utopia and reality in the space of the other; it is the blend of the-no-where
space of utopia with the physical space of reality. In his essay “Of Other Spaces,” based on a
lecture given in 1967, Foucault discusses that our age is characterized by space, that is, the
simultaneity, juxtaposition, and the side-by-sidedness of things and the network of relations
that allows these things to be defined. Space has also come to signify the intersection of time
to form the simultaneity of different times within the same space, which postmodernists call
historiographic metafiction. There are various spaces, such as the “space of our primary
perception, the space of our dreams,” the “light, ethereal, transparent space,” “a space from
above, of summits,” and “a space from below, of mud;” “a space that can be flowing like
sparkling water, or a space that is fixed, congealed, like stone or crystal” (Foucault, 1986: 23).
Utopia is an ethereal, transparent sort of space; it is an unreal space with no real place, a site
that has “a general relation of direct or inverted analogy with the real space of Society” (24).
There are also counter-sites to utopia, which are spaces with real places that exist in the
founding of society. Heterotopia, Foucault contends, emerges when these real spaces are
simultaneously represented, contested, and inverted within the phantasmagoric space of
utopia. For Foucault, utopia can be regarded as a mirror, a placeless space on which one sees
herself over there, there where she is not, a sort of shadow, an unreal presence. The mirror is
also a heterotopia because it is where one discovers her physical presence is inverted on the
mirror, so that presence becomes absence on the mirror. The mirror functions as heterotopia
since “it makes this place that I occupy at the moment when I look at myself in the glass at
once absolutely real, connected with all the space that surrounds it, and absolutely unreal,
since in order to be perceived it has to pass through this virtual point which is over there”
(Foucault: 24). Foucault explains that heterotopia is a merging of the figment of the
imagination with the real. In other words, it is the convergence of physical presence with the
mythic and placeless image on the mirror so that physical presence becomes the image of the
mirror itself. Foucault suggests that heterotopia is the space of the other that does not conform
to the norm, that is located outside of the norm because of its difference.
The first aspect of heterotopia, Foucault argues, is that though heterotopias take quite varied
forms for which no universal definition exists, they can be classified into two main categories.
One is crisis heterotopias, those of “privileged or sacred or forbidden places, reserved for
individuals who are, in relation to society and to the human environment in which they live, in
a state of crisis: adolescents, menstruating women, pregnant women, the elderly, etc.”
(Foucault: 24). These are heterotopias of the moments of crisis that are supposed to take place
‘elsewhere”, like first sexual experience, deflowering of a young woman, and so on. The other
form could be said to be heterotopia of deviation, such as psychiatric hospitals, resting places,
prisons, and places of other forms of deviation. In each case, heterotopia is the space of the
other, the space of those who remain outside of the norm. The second trait of heterotopia is
that it is “capable of juxtaposing in a single real place several spaces, several sites that are in
themselves incompatible” (Foucault: 25). It is like a theatre that “brings onto the rectangle of
the stage, one after the other, a whole series of places that are foreign to one another” (25).
The third characteristic is that heterotopias are not only capable of juxtaposing several spaces
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in a single space, but also of bringing together different slices of time, which Foucault terms
heterochrony. The intersection of time and space in heterotopia takes place either with the
accumulation of slices of time, such as in a museum, or the manifestation of time in its most
fleeting and transitory aspect, that is, in the mode of a festival. The final characteristic of
heterotopias is that they either construct an illusionary space that exposes every real space, all
the places where human life takes place, or create “a space that is other, another real space, as
perfect, as meticulous, as well arranged as ours is messy, ill constructed, and jumbled”
(Foucault: 27). To sum up, heterotopias are worlds within worlds, spaces within spaces
intersected with slices of time, mirroring and yet distinguishing themselves from what is
outside. Heterotopia is the space of the other, the space of the outside of the norm, the
juxtaposition of spaces and times and the convergence of fiction and reality, that is, of the
absence and presence of place.
The Djinn in the Nightingale’s Eye, a 1994 novella written by the English writer A. S. Byatt
and dedicated to the Turkish academician, writer, poet, and translator Cevat Çapan, features
the academic and personal experiences of Dr. Gillian Perholt in Turkey. The novella
comprises many oriental and occidental tales-within-tales that become part of the present day
experience of Dr. Gillian Perholt. The simultaneity of different tale spaces with the physical
space of modernity, the intersection of different story times with the modern time space, and
the focus on different forms of repression of femininity are the characterizing features of the
heterotopic space of the novella. The paper will study these features within the theoretical
framework of Foucault’s idea of heterotopia and the role of the djinn of the çeşm-i bülbül in
the heterotopic space of the novella.
The convergence of the utopic space of the folk tale with the physical space of
contemporaneity begins in the opening expressions of the novella, when Dr. Perholt, a person
belonging to the physical space, is introduced with traditional folk tale expressions, such as
“Once upon a time, when men and women hurtled through the air on metal wings, when they
wore webbed feet […] there was a woman who was largely irrelevant, and therefore happy”
(Byatt, 1994: 95). Her business is storytelling, but she is neither a naquibolmalek to usher a
shah through the gates of sleep, nor an ashik, lover-minstrel singing songs of Mehmet the
Conqueror and the sack of Byzantium, nor a meddah, amusing the Ottoman court or the
coffee shops near the bazaar with fantastic stories. She is only a narratologist, a being of
lower-order, whose days were spent in libraries analyzing fairy-tales. Two or three times a
year she goes from one city of the world to another to attend academic conferences, “where
narratologists gathered like starlings, parliaments of wise fowls, telling stories about stories”
(Byatt: 96). She is a woman in her fifties, past childbearing, and has two grown-up children,
both of whom have left home and England; she communicated little with them because they
are occupied with their own children. Using Milton’s words, she is “floating abundant”
because, after getting a fax from her husband telling that he has gone to Majorca with a
younger woman named Emmeline Porter, she has become redundant as a woman, being
neither wife, mother, nor mistress. However, she is not redundant as a narratologist since she
is in demand everywhere as a keynote speaker.
With the psychological state of being abandoned by her husband for a younger woman,
Gillian Perholt attends a narratology conference in Ankara, entitled “Stories of Women’s
Lives.” In the academic meeting, it is made clear that the focus of the novella is the
heterotopic space of femininity, both oriental and occidental. The theme of the novella is set
in this conference with Perholt’s talk on “Patient Griselda” of Chaucer’s Canterbury Tales
and Perholt’s close friend Orhan Rifat’s talk on misogyny in oriental tales. Perholt’s
friendship with Orhan Rifat is mostly said to represent the author’s friendship with Cevat
Çapan, to whom she dedicated the book. Perholt begins her talk by relating the tale of
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Griselda whose husband, a Marquis named Walter, to test her patience and submission,
pushes her to extreme patience with irrational demands, such as taking her son and daughter
from her hands, sending her back to her parents and then asking her to be the bridesmaid on
his marriage day with a younger woman, who turns out to be Griselda’s daughter. Perholt
discusses that Patient Griselda’s unusual horror is not based on the psychological terror of
incest or even on her age. It is in the story’s narrative and Walter’s relationship to it. The tale
is terrible, she argues, because Walter has taken on so many roles in the narration: hero,
villain, fate, God, and narrator. The discussion of the “Patience of Griselda” forms the
background of the heterotopic space of the novella because it signifies, as Perholt puts it, “the
stories of women’s lives in fiction are the stories of stopped energies – the stories of Fanny
Price, Lucy Snowe, even Gwendolen Harleth, are the stories of Griselda, and all come to that
moment of strangling, willed oblivion” (Byatt, 1994: 121). This talk prepares us to the space
of the other, the space belonging to the ‘elsewhere’ of personal life. As we can infer from her
talk with the djinn later on, it also suggests Perholt’s patience in keeping bodily pleasures
outside the circle of life, behaving throughout her life as if her body did not exist. She told the
djinn that she abhorred her body because when she was young and was invited by a close
friend named Susannah, with whom her friendship was mixed with romance and eroticism, to
stay in her house the day before Susannah’s marriage, Susannah’s father was attracted by her
body, put his head between her breasts, snuffed between them, and said he could no longer
bear it, which led her to feel sick and think that “her body was to blame” (Byatt: 243). From
then on she detested her body and always felt ‘redundant’ as she ignored the needs of the
body, the main reason of her failure in her marriage life. Like Patient Griselda, she waited
until her fifties to fulfill the demands of the body, when she meets the djinn and as a second
wish demands him to love her.
Orhan Rifat’s talk has an even greater impact on the heterotopic space of the novella because
it forms the ground for the djinn’s space of the other. Orhan begins his talk stating that
“misogyny is a driving force of premodern story collections – perhaps especially of the frame
stories – from Katha Sarit Sagara, The Ocean of Story, to the Thousand and One Nights, Alf
Layla wa-Layla” (Byatt: 123). For Rifat, the frame story of the Thousand and One Nights,
which begins with two kings driven to murderous despair by the treachery of women, but has
a strong heroine-narrator, is particularly interesting. King Shahzaman of Thousand and One
Nights, setting out on a journey to his brother, returns home to bid farewell to his wife and
finds her in the arms of a kitchen boy. Desolate, Shahzaman goes to his brother and sees his
brother’s wife is making love with a black man, with the accompaniment of other black men
and white women, which gives him relief that his fate is a universal one. The two kings, in
disgust and wretchedness, leave home and set out on a pilgrimage to find someone more
unfortunate than themselves. On the way, they encounter a djinn and watch him from where
they hide carry a woman he has stolen on her wedding night in a glass chest. When the djinn
falls asleep, the woman realizes the two kings and threatens them she will tell the djinn of
their presence if they do not have sex with her, which they have to accept out of fear of the
djinn. As she lies with opened legs on the desert sand under the tree, she takes from both of
them their rings, which she put away in a small purse on her person, which contains the rings
of men with whom she has deceived the djinn. She explains them that “nothing can prevent or
alter what is predestined, and when a woman desires something, nothing can stop her” (Byatt:
128), after which the kings decide that the djinn is more unfortunate than them. The two kings
return home, put to sword their wives and the slaves and decide to kill whoever they marry on
the wedding night. Thus, Scheherazade must daily save her own life by telling tales; her art
“is an endless beginning and delaying and ending and beginning and delaying and ending – a
woman of infinite resource and sagacity” (Byatt: 124); her life could not sink into somnolence
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until all the tales were told. Orhan Rifat’s talk is important in that it ushers us in oriental
heterotopia, in which the djinn has a crucial role.
The real heterotopic space of the novella comes with the djinn that stems out of a çeşm-i
bülbül (nightingale’s eye) Perholt buys from the Grand Bazaar during her stay in İstanbul.
The djinn does not only comment on modern life, but also tells his history, which is a history
of repressed images of women. While in her hotel room in Peri Palas, she rubs the
nightingale’s eye and a gigantic djinn stems forth from it, who later transforms into human
size for easy communication with Perholt. Two points should be underlined here: first, the
fact that she remembers the çeşm-i bülbül and rubs it just after she looks at her aging body in
the mirror and wishes that she was not aging, which suggests the close relationship between
fairy tale and wish fulfillment, a topic she discusses towards the end of the novella in the
Toronto Conference. Second, the name of the hotel she stays in, bringing to mind Pera Palace,
which is a real space changed into Peri so that the real becomes inverted in the fairy tale
space.
The djinn has a crucial function in the heterotopic space of the novella because he does not
only signify the convergence of the placeless space of fantasy with the physical space of
reality; he also suggests the other space of femininity. His confession that his fate has been
femininity and the Ottoman harem throughout history suggests that his place has always been
the heterotopic space of the other. As he tells Doctor Perholt, his fate has been passing from
the hands of one woman to another, most of whom were imprisoned within the confines of
repressed femininity. Two women are worth of note in the heterotopic history of the djinn: the
Queen of Sheba, who was known with her relationship with the Prophet Solomon, and Zefir,
the wife of a merchant of Smyrna in the late Ottoman history. The djinn tells Perholt that the
Queen of Sheba was a very powerful queen who would say to him, as her spies brought her
news of the Prophet Solomon’s progress across the desert towards her country, “How can I, a
great Queen, submit to the prisonhouse of marriage, to the invisible chains which bind me to
the bed of a man” (Byatt, 1994: 209). He says he knew the Queen since she was born, they
played a little, and at that time he was sick with desire for her. He was part of the heterotopic
space of the Queen’s sleeping chamber. He came invisibly in and out of her sleeping chamber,
kissed her soft mouth and stroked her back, which filled her with bliss, but all was in play
only. She consulted him in serious matters. When Solomon came, who was male beauty
incarnate, the djinn knew that he lost because the Queen was full of desire for Solomon.
Hiding himself, the djinn watched the two make passionate love and looked in wretchedness
at the way the Queen felt orgasmic pleasure with the most professional love-making of
Solomon. After one of their love-makings, the Prophet realized the djinn and imprisoned him
with one word of power in a great metal flask, which was then cast into the Red Sea. What
saddened the djinn was the fact that the Queen did not say anything on his behalf, did not
even make a plea for him. The story of Sheba is heterotopic in two respects: first, the utopic
space and time of the djinn are intersected with the historic and biblical space of the Queen of
Sheba. Second, the djinn is represented as part of the other space of femininity, the
outsidedness of the prisonhouse of marriage in the story of Sheba.
After remaining in the flask for two and a half thousand years, his flask was found by
fishermen and was brought by a handmaid of Mihrimah, daughter of the Ottoman Emperor
Suleiman the Magnificent, to the Ottoman harem, which is the heterotopic space of the other
in the Ottoman history. As he says, from that time onwards, he became a prisoner of the
harem, witnessed there the intrigues of Roxelana, the plottings of many murders, and passed
from the hands of one woman to another throughout the Ottoman history, until his flask was
bought by the husband of a woman called Zefir in the 19th century. The djinn tells Perholt that
Zefir was a great artist, but no one knew it. She was always angry and reactional as she knew
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that she was capable of several things she could not even define to herself, and she was eaten
up with unused power. “If she had been a man, and a westerner,” says the djinn, “she would
have rivalled the great Leonardo whose flying machines were the talk of the court of
Suleiman one summer” (Byatt, 1994: 224). He taught her mathematics, astronomy, many
languages, poetry, and history, and he bought her novels and philosophical books such as
those of Kant, Descartes and Leibnitz. She was like a spoiled baby, like a bird in a cage. She
was alone because nobody could understand her genius. The djinn states, “I taught her what
her husband had not taught her, to enjoy her own body, without all the gestures of
submission” (Byatt: 226). The djinn tells Perholt that he and Zefir got passionately in love
with each other, flied together to various countries and places, and that Zefir got pregnant
from him. He became her liberator and imprisoner at the same time. Out of her passionate
love towards him, she became more and more angry and began to wish she had never known
him because he had ruined her life. One day, to amuse her, he entered into a çeşm-i bülbül her
husband bought her and when he was there she wished she could forget she had ever seen
him. The wish came true on that instant and he was enclosed in the çeşm-i bülbül and knew
nothing what happened to Zefir and his son after that. He remained in the çeşm-i bülbül until
Perholt has bought it and liberated him from it.
Zefir’s story is important for understanding the heterotopic space of the novella. In her
presentation in the Ankara Conference, as already mentioned, Perholt discusses that the
stories of women’s lives in fiction are the stories of stopped energies, the example of which
we see in the story of Zefir. Zefir, as the djinn exclaims, is a genius, a philosopher, and is
eaten up with unused power. She is on the margins of not only her society but also of
marriage life. Hers is the heterotopic space of the other, her place being in the ‘elsewhere’ of
the society and marriage. Her friendship and love experience with the djinn take place
elsewhere, in the heterotopic space of the outsidedness of oriental female experience. The
intersection of the timelessness of the djinn with the historicity of Zefir can be said to signify
the convergence ahistoricity of utopia with the historicity of Zefir in the heterotopic space of
the novella.
Another important heterotopic element in the novella is the convergence of the utopic and
timeless space of the djinn with the physical space of Perholt. As soon as he comes out of the
çeşm-i bülbül in Peri Palas, he finds himself in the physical space of contemporaneity, in the
hotel room and with the television open and broadcasting a live tennis match. Astonished by
the small figures enclosed in the television, he asks “are these men magicians, or are you a
witch, that you have them in a box?” (Byatt: 197). Perholt answers him stating that it is
natural science and a television. The convergence of the physical space of modernity with the
fairy tale world of the djinn continues with the realization of the first and second wishes of
Perholt. Her first wish, which again shows the relationship between fairy tale and wishfulfilment, is to return to the age she last liked her body. As a second wish she asks the djinn
to love her, which is another wish-fulfillment as she feels she has not experienced true love
throughout her life. The love-making of Perholt and the djinn signifies not only the
convergence of the fictive world of the djinn with the modern physical space of Dr. Perholt
but also the meeting of the East and the West.
The convergence of the real and the fictive spaces culminate in the Toronto part towards the
end of the novella, when Perholt and the djinn go to Toronto for a keynote speech Perholt is
giving in a narratology conference there. The conference is a prestigious one: the French
narratologists Gerard Genett and Tzvetan Todorov are there, together with various orientalist
narratologists. The title of Perholt’s paper is “Wish-fulfilment and Narrative Fate: Some
aspects of wish-fulfilment as narrative device,” and this time she relates an oriental tale about
a fisherman and wishing apes with the traditional oriental folk tale beginning “bir varmış bir
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yokmuş.” So the novella begins with Perholt telling an occidental tale in Ankara, one of the
centers of the oriental world, and ends with her talking on an oriental tale in Toronto, one of
the centers of the Western world. In this respect, the Ankara and Toronto conferences, both of
which are on story-telling and narratology, can be said to signify the dialogue of the East and
the West in the heterotopic space of the novella. The co-presence of the djinn and Todorov
and Genette in the same physical space is also an ironic heterotopic element in the novella.
The djinn walks in the streets of Toronto and is surprised to see the sky, the atmosphere, is so
full of rushing faces and figures that he had had to drift his way between them. He is
surrounded by all elements of modern physical space, from airwaves filled with “politicians
and pop-stars, TV evangelists and vacuum cleaners, moving forests and travelling deserts,
pornographic bottoms and mouths and navels, purple felt dinosaurs and insane white puppies”
(Byatt: 255). He feels like someone who has “the habit of riding alone across deserts on a
camel, or rushing off across savannah on an Arab horse,” but now finds himself “negotiating
an endless traffic jam of film-stars, tennis-players and comedians, amongst the Boeings
circling to find landing-slots” (Byatt: 255). Using Foucault’s terminology, the thing and its
image on the mirror are no longer separate; the utopic space of the djinn becomes one with the
physical space of Toronto and his time is intersected with the modern time of popular culture
images. When Perholt asks him “if you were entirely free, where would you go,” he answers
that he would go nowhere because he loves her and, to show that he has learned many things
about Western culture, he makes “a perfect imitation of Donald Duck, followed by a perfect
imitation of Chancellor Kohl’s orotund German, followed by the voices of the Muppets,
followed by a surprising rendition of Kiri Te Kanawa” (Byatt: 256). This shows that the djinn,
who is the mirror in Foucault’s description of heterotopia, becomes the point where the thing
merges with its image.
As could be seen in the overall discussion of this paper, heterotopia, which Foucault defines
as the space of the other and the merging point of the placeless space of utopia and physical
space of reality, brings a new dimension to the understanding to the co-presence of different
spaces and slices of time in A. S. Byatt’s The Djinn in the Nightingale’s Eye. Throughout the
novella, the fairy tale and physical reality are intersected to the extent that, to use Foucault’s
example, the thing and the image become one in the mirror. The fairy tale form exists in the
novella both as a topic of academic discussion in the Ankara and Toronto conferences and
also as permeating and spreading itself over all the other facets of the novella, i.e. in terms of
time, space, language, and character representation. The appearance of the djinn causes a
turning point in the heterotopic space of the novella as his existence does not only culminate
the co-presence and convergence of the utopic space of the fairy tale and the physical space of
contemporaneity, but also draws the focus to the other space of femininity and the
imprisonment of oriental women. In the heterotopic space of the novella, the djinn also plays
a pivotal role for a dialogue between the East and the West in the issue of femininity. He
saves Dr. Perholt from the boredom of her present day experience and helps such oriental
women as the Queen of Sheba, women of the Ottoman harem, and Zefir find an outlet for
their imprisonment in the Ottoman harem or their marriage lives.
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ÖZET
Dil, insanlığın varoluşu ve Babil’den bu yana kendimizi ifade etmek, iletişimde bulunmak
amacıyla kullanılan bir olgudur. Dilin insan hayatındaki önemi ve gereksinimi kaçınılmazdır.
Yüzyıllardır toplumların oluşumu, kültür ve uygarlıkların nesilden nesile aktarılmasında en
önemli faktör olmuştur. Dil olmasaydı ne tarih ne hukuk bilinecek, uygarlıklar oluşmayacak,
söze dayalı sanatlar var olmayacak; insanların yaşadıkları, bilgi birikimleri sadece
kendilerinde kalacak hayata geçemeyecekti. Dilin en temel yapısını oluşturan sözcükler ve
bunların bir araya gelmesinden oluşan cümlelerin oluşumu, bir düşünceyi, bir olayı eksiksiz
olarak anlatan bağımsız bir sözcük dizisi biçiminde tanımlama anlayışı Aristoteles’e kadar
uzanır. Zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılan cümle, sözce ve önerme kelimeler: cümle
sözün çözümlenmesiyle elde edilen bir birimdir, sözce bu türlü işlemden belirlenen bütün,
önerme ise bildirme amacı olan cümle ile ifade edilen doğru veya yanlış bir iddia olarak
tanımlanabilir. Cümle kendi içinde tutarlı sözcüklerden oluşan bir bütündür, bu nedenle
kurallı bir dizgedir. Cümle ne fiziksel bir nesne nede fiziksel bir olaydır. Somut olarak
birbirine dilin dilbilgisi kurallarıyla bağlı olan yapılardır. Bir cümle içerisindeki sözce
yapıtların ötesinde olması gereken bir kelimeler grubu olarak düşünülebilir. Anlambilimde
sözceler ve cümleler arasında önemli farklılıklar vardır.Sözce ise belli bir kişi tarafından belli
bir yerde ve zamanda üretilmiş bir gerçekliktir. Sözce her şeyden önce somut ve tektir. Sözce
belli bir yerde, belli bir zamanda, belli bir kişi tarafından söylenen yada yazılan dilsel bir
olgudur. Bir sözcenin üretildiği koşullar genellikle sözcenin kendisinden daha anlamlıdır;
çünkü kimin kiminle, nerede, nasıl ve ne zaman konuştuğunu bilmek çok önemlidir. Kısacası;
cümle bir grup sözcükten oluşur, cümle ve sözce her zaman temel cümle
içermeyebileceğinden en azından cümlenin temel cümlesine bakılmalıdır. Bazen cümle “çok
değil”, “olabilir” gibi anlam içeren sadece bir değil birkaç cümle de içerebilir. Temel düşünce
yapısını oluşturan en basit yapı birimi olan kavramları ifade etmenin en önemli
yöntemlerinden bir önerme ise özne ve yüklemden oluşan bir cümle oluşturmaktır. Konuşma
veya yazı dili kelimelerin belli kurallara göre sıralanmasından meydana gelir. Bu durumla
bazen bir emir, bazen bir istek, bazen de bildiri biçimi alan sıralamalar dizisi olarak
karşılaşılmaktadır. Her önerme bir cümle olmasına rağmen her cümle bir önerme değildir.
Cümle, sözce ve önerme terimleri sözce olabilen önerme olarak da kullanılabilir ancak
önerme olarak kullanılan sözce ve cümle olarak kullanılamamaktadır. Bu durumu konuşulan
belli bir dilin önermelerinde görülmesine rağmen; konuşulan belli bir dile ait cümlelerde ve
yine konuşulan belli bir dile ait sözcelerde en etkin örneklerini görülmektedir. Bu üç kavram
arasındaki benzerlik ve farklılıkları kısaca özetlemek gerekirse; Sözceler sesli yada sessiz
olurken; cümle ve önermeler sesli yada sessiz değildir. Sözce ve cümleler dilbilgisel yada
dilbilgisel olmayan yapılar olurken; önermeler dilbilgisel yapılar değildir. Sözceler, cümleler
ve önermeler doğru yada yanlış olabilirler. Sözceler yöresel vurguları(aksan) içerirken; cümle
ve önermeler içermezler. Sözce ve cümleler belli bir dile aitken; önermeler belirli bir dile ait
değildir. Aynı önerme farklı cümlelerle ifade edilebilir ve aynı cümle de farklı önermelerle
ifade edilebilir. Bu bildiride birbirlerinin yerine kullanılan, karıştırılan anlambilimin temelini
oluşturan cümleler, sözceler ve önermeler arasındaki ayrıma dikkat çekilmek istenmiştir. Bu
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amaçla bildiri metninde bu konuyla ilgili örneklendirmelere yer verilerek ortaya çıkan anlam
karmaşası ve yanlış kullanımlar önlenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dil, Dilbilim, Anlambilim, Cümle, Sözce, Önerme.

SENTENCE&UTTERANCE&PROPOSITION
ABSTRACT
Language is a phenomenon used since the existence of humanity and Babylon for the purpose
of expressing ourselves, communicating. The importance and need of language in human life
is inevitable. For centuries, the formation of societies has been the most important factor in
the transfer of cultures and civilizations from generation to generation. If it were not for
language, neither history nor law would be known, civilizations would not be formed,
utterance-based arts would not exist; people would not be able to live in life, where their lives
and knowledge would remain only in themselves. The formation of sentences consisting of
utterances that make up the most basic structure of language and their combination dates back
to Aristotle's understanding of defining a thought in the form of an independent sequence of
utterances that fully describes an event. A sentence, utterance and proposition utterances that
are used interchangeably from time to time: a sentence is a unit obtained by resolving a
utterance, the utterance can be defined as a true or false claim expressed by a sentence that is
the purpose of reporting, and the proposition is the whole determined from such a process. A
sentence is a whole of consistent utterances in itself, so it is a canonical string. A sentence is
neither a physical object nor a physical event. These are structures that are concretely
connected to each other by the grammar rules of the language. It can be considered as a group
of utterances that should be beyond the verbal works in a sentence. In semantics, there are
significant differences between utterances and sentences.In a utterance, it is a reality created
by a certain person in a certain place and time. First of all, it is concrete and unique. It is a
linguistic phenomenon spoken or written by a certain person in a certain place, at a certain
time. The circumstances in which a utterance is produced are often more meaningful than the
utterance itself, because it is very important to know who is talking to whom, where, how, and
when. In short, a sentence consists of a group of utterances, since the sentence and the
utterance may not always contain the basic sentence, at least the basic sentence of the
sentence should be looked at. Sometimes a sentence can contain not only one, but also several
sentences with meaning such as” not much“,” may be". One of the most important methods of
expressing concepts, which are the simplest unit of structure that makes up the basic structure
of thought, is to create a sentence consisting of a subject and a predicate. Speech or written
language consists of sorting utterances according to certain rules. This situation is sometimes
encountered as a series of rankings that take the form of an order, sometimes a request,
sometimes a statement.Although every proposition is a sentence, not every sentence is a
proposition.
The terms sentence, utterance and proposition can also be used as propositions that can be
verbal, but cannot be used as propositions and sentences used as propositions. Although this
situation is seen in propositions of a certain spoken language, the most effective examples are
seen in sentences of a certain spoken language and again in spokespersons of a certain spoken
language. To briefly summarize the similarities and differences between these three concepts;
while utterances are voiced or silent; sentences and propositions are not voiced or silent.
While utterances and sentences are grammatical or non-grammatical structures; propositions
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are not grammatical constructions. Utterances, sentences and propositions can be true or false.
While utterances contain local accents(diacritics), they do not contain sentences and
propositions. Utterances and sentences belong to a particular language; propositions do not
belong to a particular language. The same proposition can be expressed in different sentences,
and the same sentence can also be expressed in different propositions. In this statement, it was
aimed to draw attention to the distinction between sentences, utterances and propositions that
are used interchangeably and form the basis of mixed semantics. For this purpose, it is aimed
to prevent the confusion of meaning and misuse that arise by providing examples on this
subject in the text of the declaration.
Keyutterances: Language, Linguistics, Semantics, Sentence,Utterance , Proposition.
“Dilimin sınırları dünyanın sınırlarıdır.” Ludwig Wittgenstein
Dil, insanlığın varoluşu ve Babil’den bu yana kendimizi ifade etmek, iletişimde bulunmak
amacıyla kullanılan bir olgudur. Dilin insan hayatındaki önemi ve gereksinimi kaçınılmazdır.
Yüzyıllardır toplumların oluşumu, kültür ve uygarlıkların nesilden nesile aktarılmasında en
önemli faktör olmuştur. Dil olmasaydı ne tarih ne hukuk bilinecek, uygarlıklar oluşmayacak,
söze dayalı sanatlar var olmayacak; insanların yaşadıkları, bilgi birikimleri sadece
kendilerinde kalacak hayata geçemeyecekti.
Dil, Roland Barthes “Yazının Sıfır Derecesi” adlı eserinde; bir dönemin bütün yazarları için
ortak bir buyurumlar ve alışkanlıklar bütünü, yazarın sözünün içinden geçen bir tür doğa, bir
gereçler toplamından çok bir çevre, hem bir sınır, hem bir durak, güven verici bir düzenleme,
yazarın gizli söylenseli olan, sözcükler ve nesneler çiftinin biçimlendirdiği ve yerleştirdiği bir
biçim olarak tanımlar(Yücel, 2014: 9).
Dilbilimin en verimli dönemi olarak kabul edilen XX. yüzyılda, dilbilimsel alanda yapılan
öncü çalışmalar, sadece doğal dillerin yapısına ilişkin çözümleme ve betimleme yöntemlerinin
düzenlenmesini sağlamakla kalmamış, aynı zamanda doğal diller dışında var olan anlamlı
dizilimlerin, anlamlı bütünlerin de yapılarını çözümleyebilecek, yorumlayabilecek, “insanın
insan için, dünyanın insan için taşıdığı anlamı” kavrayabilecek yaklaşım modellerinin
geliştirilmesine katkı sağlanmıştır(Rifat, 2012: 11).
Ferdinand de Saussure, çağdaş dilbilimin kurucusu ve yapısal dilbilim akımının öncüsü
olarak kabul edilir. Saussure’ün “Genel Dilbilim Dersleri”nde ortaya atılan temel kavram ve
ilkeler dili sadece kuralcı, geleneksel ve karşılaştırma açılarından değil; bilimsel açıdan da
inceleyen bir bilim dalı olan, dilbilimin doğmasına, hızla gelişmesine, yepyeni biçimlere
dönüşerek yepyeni araştırma alanları yaratmasına neden olmuştur. Yapıtını Saussure şu
gözlemiyle özetler: “Dilbilimin tek ve gerçek konusu, kendisi için ele alınan dildir.”(Rifat,
2014: 25)
Günümüzde artık dilbilimsel kavramlar olarak benimsenmiş ilkelerin birçoğu F. De
Saussure’le özdeşleşmiştir. F. De Saussure dilbilimciler için bir başlangıç noktası olarak kabul
edilir. Yaptığı çalışmalarla 1916’dan bu yana insanî bilimler alanında özellikle yöntemsel
açıdan büyük katkılar sağlamıştır (Yücel, 2005: 22). Saussure dili, her ögeyi kendi başına ele
alarak nedenini daha eski bir durumda aramak yerine, eşsüremsel bir parça olarak
görmektedir. Çünkü Saussure’den beri dil; hiçbir şeyin kendi başına ve doğal yetenekle anlam
taşımadığı, her şeyin bütüne göre anlam kazandığı bir dizge olarak kabul edilir, parçaların
anlam ya da işlevini dilin yapısı fikri benimsenir. Saussure’ün satranç benzetmesiyle ifade
edecek olunursa, satranç taşlarının boyutları, üretildikleri nesnelerin türü, değeri, hatta
biçimleri oyun dizgesi bakımından hiç önem taşımaz; önemli olan her taşın öteki taşlarla
kurduğu bağlantı ve bunun sonucu olan işlevidir. Aynı biçimde, dilsel ögeleri de kendi
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başlarına, tekil nesneler olarak değil, içinde yer aldıkları bütünün başka ögeleriyle kurdukları
bağıntılarda kavramaya çalışmak gerekir (Yücel, 2005: 40).
Saussure’ün izlerini taşıyan André Martinet ve Emile Benveniste’nin yaptığı çalışmalar
sonucunda; dil yapısına yönelik bir dizi benzersiz, sayılamayan, rastlantısal olay yerine, sınırlı
sayıda birim elde edilmiş ve dilin yapısı da bunların bileşimlerine göre belirlenmiştir. Bu
yapının belli başlı birimleri;





Belirtilen kavramların dökümünü çıkarmamızı sağlayan sözlük birimler,
Biçimsel katman ve alt-katmanların dökümünü çıkarmamızı sağlayan anlam birimler,
Anlamı bulunmayan sessel ayrımların dökümünü veren ses birimler,
Sesbirimleri katmanlar biçiminde düzenleyen özelliklerdir (Yücel, 2014: 47).

André Martinet’e göre her sözce veya sözce dizisinin bir “anlam” oluşturan her bölümü dilsel
“gösterge” olarak nitelendirilir. Dilsel göstergeyi “kavramla işitim imgesinin birleşimi” olarak
tanımlayan Saussure için olduğu gibi onun için de dilsel gösterge iki ögeden oluşur:
1. Göstergenin “anlamı ya da değeri” olan gösterilen,
2. Göstergenin ortaya çıkmasını sağlayan ve sessel bir öge olan gösteren(Yücel, 2005:
48).
Gerçekten de Saussure ve birçok dilbilimciye göre birbirlerinden ne denli farklı olursa
olsunlar, tüm dillerde ortak bir etmen buluruz: anlam. Ancak, dil düzleminde belirmediği
sürece, anlam çözümlenmemiş bir durum, biçimlenmemiş bir yapı olarak kalır. Ayrıca her
dilde değişik şekilde biçimlenebilir. Tıpkı kum taneciklerinin değişik görünümler
oluşturabilmeleri, aynı bulutun sürekli olarak farklı biçimlere girebilmesi gibi, aynı anlamda
değişik dillerde değişik şekillerde biçimlenebilir, bu biçimi de sadece dilin kullanılma işlevi
belirleyebilir (Yücel, 2014: 50).
1957’den başlayarak Noam Chomsky’nin önemli çalışmaları, aynı doğrultudaki araştırmacılar
ve farklı doğrultularla eserler verenlerin çabalarıyla XX. yüzyılın ikinci yarısını kaplayan
dilbilim akımı, sürekli değişmeler ve gelişmelerle günümüze kadar gelmiş ve yeni yöntem ve
bulgularla ilerlemeye devam etmektedir(Yücel, 2005: 24). Dilbilimsel yaklaşımların ışığında;
sadece anlam değil, ses açısından da dillerin belirgin farklılıklar gösterdiklerini, sesbirimlerin
sayısının dilden dile değiştiğini, aralarındaki bağıntıların her dilde başka biçimde
düzenlendiğini kabul edilmektedir. Bunun sonucu olarak; yalnızca içeriğin değil, anlatımın
anlamının da dilden dile değiştiğini kesin olarak belirtmek gerekmektedir(A.g.e., 52).
Örneğin; “Berlin” sözcüğünün İngilizce, Almanca, Danimarkaca ve Japoncadaki farklı
söylenimleri tek bir anlatım anlamının değişik biçimleridir. Burada olduğu gibi, içerik
anlamının da aynı olması önemli değildir. Aynı biçimde, İngilizce got, Almanca Gott,
Danimarkaca godt sözcüklerinin aynı anlatım anlamının değişik oluşumlarıdır.
Dilin en temel yapısını oluşturan sözcükler ve bunların bir araya gelmesinden oluşan
cümlelerin oluşumu, bir düşünceyi, bir olayı eksiksiz olarak anlatan bağımsız bir sözcük dizisi
biçiminde tanımlama anlayışı Aristoteles’e kadar uzanır (Aksan, 2016: 176). Zaman zaman
birbirlerinin yerine kullanılan cümle, sözce ve önerme kelimelerinin tanımını yapacak
olursak: cümle sözün çözümlenmesiyle elde edilen bir birimdir, sözce bu türlü işlemden
belirlenen bütün, önerme ise bildirme amacı olan cümle ile ifade edilen doğru veya yanlış bir
iddiadır. Martinet bu çözümleyi ifade ederken; cümlenin kendisini oluşturan sözcüklerin
toplamından farklı olarak kendisini oluşturan cümlelerin birbirini izlemesinden başka bir şey
olmadığını belirtir. Belli bir dili çözümlemek için bütünüyle örnek oluşturacak en küçük
parçasına yani cümleyi ele almanın gerekliliğini vurgular. Bunun için de cümlenin en özel
ögesi olan yüklemi ön plana çıkarır. Tüm ögeleri bir tek yükleme ya da bağımsız sıralı birçok
yükleme bağlanan bir sözce olarak tanımlar(Yücel, 2016: 56).
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Cümle (Sentence)
Dilbilim çalışmalarında uzun yıllardır üzerinde önemle durulan ve belli ölçütlere göre
incelenen cümle kavramı, bir düşünceyi, bir duyguyu eksiksiz açıklayan, bağımsız bir
biçimde anlatan sözcükler dizisi, bir anlatım birimi olarak kabul edilmektedir. Cümle
incelemeleri bildiri, bağımsız, temel, yan tümceler gibi gruplara ayrılmıştır. Cümlenin anlamı
durum bağlamına ve içinde geçtiği metne göre değişir (Aksan, 2014: 176). Dilbilim akımının
en verimli dönemi olarak kabul edilen XX. yüzyılın ikinci yarısında cümle, biçime dayanan
bir anlayışla dilin temeli sayılmış, her dilin dilbilimin cümleler üretme mekanizması olduğu
kabul edilmiştir. Ancak 1960’lı yıllarda ortaya atılan metin dilbilim, söz eylem kuramı ve
sonradan önem kazanan edim bilim akımları ile konuşulan dile, dilde etkili dil dışı etkenlere,
konuşan ve dinleyenin çeşitli özelliklerine önem vermişler, sözce kavramını ön planda
tutmuşlardır (A.g.e., 38). Örneğin, Anlam bilimci Geoffrey Neil Leech, anlambilimin insan
beyninin “merkezinde” olduğunu; düşünceyle ilgili işlemlerin, bilgi edinimi, kavramlaştırma
gibi olayların tamamının dili kullanarak dünyaya ilişkin deneyimlerimizi sınıflandırılan ve
iletilen yolla bağlantılı olduğunu açıklayan çalışmalarda bulunmuştur (A.g.e., 180).
Dil bilgisel açıdan bakıldığında ise cümle bir anlam ya da düşünce belirten bir grup kelimedir.
Bir cümle en az bir özne ve yüklemden oluşan yapıdır. Anlamı oluşturan bir özne ve yüklemi
işaret eder çünkü bir araya gelmiş kelimelerin birleşimidir. Örneğin; “O ayrıldı.” dediğimizde
sadece özne ve yüklem bildirmesine rağmen bir anlamı da içerir. Bununla birlikte cümleler
daima sadece basit yapılar değildir. Cümleler basit cümle, bileşik cümle, karmaşık birleşik
cümle gibi gruplara ayrılır. Bu farklılıkları örneklenecek olunursa;





Kedi süt içer.(Basit Cümle)
Geciktim fakat arkadaşlarımla daha çok vakit geçirmeye karar verdim.
(Birleşik Cümle)
Geçen hafta Cumartesi çalışmak zorunda kaldım çünkü çok fazla işim vardı.
(Karmaşık Cümle)
Ona gelmemi istememe rağmen, gidemedim çünkü oğlum hastaydı ve bir de
misafir bekliyordum.(Birleşik-Karmaşık Cümle)

Cümleyi sadece dilin bir birimi, biçimsel bir yapı olarak görmek, dili cümleye indirgemek
düşüncesi eksik bir yöntemdir. Çünkü bir cümle; içinde yer aldığı metne, konuşanla dinleyen
ya da yazanla okuyan arasındaki ilişkilere, içinde bulunulan duruma iletişimde bulunulan
kişilerin karşılıklı olarak sahip oldukları ruhsal özelliklere ve onların niyetlerine göre değişik
anlamlar yansıtır. Örneğin; “Bu projeyi yarına bitirelim.” gibi bir cümle, aynı iş üzerinde
çalışan iki arkadaştan birinin ötekine söylemesi durumunda bir isteğin bildirilişi, bir öneri
niteliği taşırken aynı cümle bir yönetici, işin başında bulunulan bir kişi tarafından, yönetilen
bir kişiye söylendiğinde bir emir, bir görevlendirme emri niteliği taşır. “Yaptığını beğendin
mi?” cümlesi bir öğretmenin öğrencisine yönelttiği bir durumu öğrenmek için sorulmuş bir
soru olabilir. Ancak aynı cümle, bir kusuru, suçu olan bir kişiyi azarlamak için de hiç
değiştirmeden kullanılabilir. Kısacası, dil dışı etkenler anlamın kesinleşmesi açısından her
zaman dikkate alınmalıdır.
Sözce (Utterance)
Sözce kendi içinde bir bütünlüğü, tamamlanmışlığı bulunan anlamlı dil parçası; sözceleme
edimi sonucu oluşmuş dilsel biçimidir. Ünlem belirten bir tek sözcük de, birçok cümleden
kurulu bir anlamlı dizge de sözce olarak kabul edilebilir (Richard, 2015: 208).
Dilbilim çok uzun süre sözceyi incelemiştir. Ünlü dilbilimci Roman Jacobson 1960 yılında
yayınladığı “Closing statements: Linguistics and Poetics” adlı yazısında her türlü sözel
iletişimin oluşturucu etkenleri hakkında bilgi vermiş; sözceyi bir tür birim olarak iki durak
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arasında yer alan söz dizimi olarak tanımlamıştır. Ayrıca Emile Benveniste de Jacobson’la
ortak çalışmalar yaparak sözceyi incelemiştir(Saussure, 2014: 61)
Konuşulan dilin bir birimi olan sözce, genellikle konuşan kişinin iki durak arasında
söylediklerini içeren, kimi zaman tek bir sözcükten, tek bir ünlemden, kimi zaman da birçok
cümleden oluşan bir birim olarak tanımlanır. Örneğin iki kişi arasında geçen şu konuşmada
kimi zaman tek bir sözcük, kimi zaman bir bileşik cümle birer sözce sayılmaktadır:
-Yarın ben işimi bitirip gelince şirketi ararız.
-Peki adamlar hemen gelirler mi?
-Tabii.
-Parayı peşin mi vereceğiz?
-Yooo.
-Ben başlarında dururum.
-Hı hı…
Diyalogda da görüldüğü gibi günlük hayatta yer alan birçok yapı kimi zaman cümle kimi
zaman da sözce olarak kullanılmaktadır. Sözce kavramı, günümüz dilbiliminde önemli bir
kavram olup metin dilbilim çözümlenmesinde, söz eylem kuramı gibi akımlarda ve daha
birçok alan uygulamalarında kullanılmaktadır. Nitekim örneklerde belirtilen durum genellikle
konuşma diline değil yazma diline yansır. Bu oluşumda cümle ve sözce arasındaki temel fark
olarak nitelendirilir. Bir sözce tek bir kelime, grup halinde kelimeler, bütün bir cümle dahi
olabilir. Bu durumun tam tersini düşündüğümüzde konuşma dilinde yazma dilinden çok daha
fazla boşluk, durak vardır. Seyircilerin önünde konuşan bir konuşmacı düşünecek olursak;
konuşmacı konuşmaya başlamadan hemen önce biraz durur, bekler. Dilbilimcilere göre iki
boşluk arasındaki konuşma sözcükleri sözcedir. Örneğin; bir konuşmacı konuşmasına
başlamadan önce “Günaydın! Ülkemizdeki trafik kazaları hakkında konuşmak istiyorum…
Konuşmama bazı istatistiklerle başlamak istiyorum… Görebileceğiniz gibi…” şeklinde bir
giriş yaptığını düşünecek olursak; burada konuşmacının durak yaptığı yerler açıkça
görülmektedir ve nitekim konuşulan kelimeler arasındaki iki boşluk sözceyi ifade eder.
Bununla birlikte yazı dilinde bu tarz boşluklarla karşılaşmayız. Çünkü yazı dilinde bu tür
boşlukları dikkatli bir şekilde düzenleyebilmek amacıyla virgüller, noktalar kullanılır.
Konuşma diline bakıldığında, sözce olup olmadığını anlamak o kadar da kolay olmayabilir.
Bu yüzden dilbilimciler konuşma dilinin sadece belli bir bölümünü de sözce olarak kabul
etmektedirler.
Önerme(Proposition)
Bir cümle ile dile getirilen doğru veya yanlış bir iddia yada karara önerme denir. Başka bir
ifadeyle zihnin faaliyetlerinin sözle ifadesidir. Mantığın kurucusu olan Aristoteles önermeyi
“Bir şey hakkında tasdik yada inkâr eden sözdür.” şeklinde tanımlamıştır. Anlam bilimsel
açıdan ise önerme; anlambilim çeşitleri arasında kurulan, belirli bir nesne hakkında belirli bir
özellik dile getiren ve hiçbir farklı yorum yapılmayacak şekilde ve belli bir biçimde belirli bir
doğruluk değeri (doğru ya da yanlış) taşıyan bir yargı cümlesidir.1
Önermeler durumlarına göre basit ve bileşik önermeler olarak ikiye ayrılır. Önermelerin
doğru veye yanlış olmalarına doğruluk değeri adı verilir. Her önerme özne, yüklem ve
bağlaçtan oluşur. Dolayısıyla, bir yükleyen bir yüklenen ve birde ikisi arasındaki ilişkiyi
sağlayan bir bağ vardır. Örneğin “İnsanlar sosyaldir.” önermesinde; İnsanlar(özne-terim),
1

http://arsiv.mevsimsiz.net/y-2651/Mantik_Felsefesi_ve_Dil_Felsefesi_ile_Semiotik/
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sosyal(yüklem-terim özelliği), -dir bağlaç(özneyi yüklemeye bağlayan) yapı durumundadır.
Önermeler doğruluk değerine sahip olup; doğru veya yanlış bir değer taşıması gerekmektedir.
Örneğin, “İnsanlar iki el ve ayaklıdır.” Önermesi doğru; “İnsanlar dört ayaklıdır.” Önermesi
yanlış bir değer alır. Ayrıca önermeler en az bir yargı bildirir, bilgi verme görevleri vardır ve
anlamlı cümlelerden oluşur. Önermeler belirli bir yargı tümcesidir olup tüm önermelerde iki
temel bileşen (özne ve yüklem) ve bir de (“-dır” son-eki) vardır. Önermeler arasındaki fark da
en temelde anlambilim çeşitleri arasındaki farktan ve bu ilişki farkından meydana
gelmektedir.2
Cümleler&Sözceler&Önermeler
Cümle kendi içinde tutarlı sözcüklerden oluşan bir bütündür, bu nedenle kurallı bir dizgedir.
Sözce ise; belli bir kişi tarafından belli bir yerde ve zamanda üretilmiş bir gerçekliktir (Kıran,
2002: 217). Sözce her şeyden önce somut ve tektir. Örneğin kapının çalındığını duyduğumuz
zaman zaman “Girin!” deriz; bu koşullarda söylenilen dilsel gerçeklik bir sözcedir. Zili çalan
kişi bizi duymayıp zili çalmayı sürdürürse, ona yine de “Girin!” diyebiliriz. Ancak birkaç
saniye sonra söylenen belki biraz sabırsızlık, hafif bir kızgınlık içeren yeni ve ikinci bir sözce
olarak, birincisinden farklıdır. Bununla birlikte, iki sözcede de “girmek” yüklemi, emir kipi ve
ikinci tekil kişi ekinden oluşan aynı “Girin!” cümlesini kullanılır. Cümle ise doğrudan
dilbilgisini ilgilendiren yapı olup önemli olan dilin sözdizimi kurallarına uygun cümleler
üretmektir. Cümle tek bir anlam içerir; geleneksel dilbilgisi konusu olan cümleyle, bir
öznenin dilsel etkinliği sonucu ortaya çıkan sözce arasındaki ayrımı yapmaz. Kısacası sözce
belli bir yerde, belli bir zamanda, belli bir kişi tarafından söylenen yada yazılan dilsel bir
olgudur. Bir sözcenin üretildiği koşullar genellikle sözcenin kendisinden daha anlamlıdır;
çünkü kimin kiminle, nerede, nasıl ve ne zaman konuştuğunu bilmek çok önemlidir.
Sözce; konuşmanın öncesinden ve sonrasında sessizliğin(boşluğun) olduğu durumda
söylenen belli bir bölümüdür. Sözce belli bir konuşmacı tarafından, belli bir durumda,
cümlelerin uyumu yada tek bir konuşmanın belli bir cümle yada sadece bir kelime gibi
kullanılır. Örneğin “Merhaba” “Çok değil” gibi kelimeler sözceyi ifade edebilir. Sözceler
fiziksel oluşumlardır.
Cümle ise ne fiziksel bir nesne nede fiziksel bir olaydır. Somut olarak birbirine dilin dilbilgisi
kurallarıyla bağlı olan yapılardır. Bir cümle içerisindeki sözce yapıtların ötesinde olması
gereken bir kelimeler grubu olarak düşünülebilir. Anlambilimde sözceler ve cümleler arasında
önemli farklılıklar vardır. Bu durumu daha net ve açık bir şekilde görmek için örnekleri
incelememiz yerinde olacaktır: “Yardım edin!” kelimesi bir sözce iken; “Hastaya yardım
edin.” bir cümledir. “11.15’de King’s Cross’dan gelen tren şu an peronda.” cümlesi sözce
iken “Yetkililer bizi görmezden geldi.” bir cümleyi ifade eder. Cümle bir anlam ifade eden
sözcükler, sözce ise cümlede sessizlik, durak ve boşluklar arasında bir grup konuşma ve
sözcükler grubudur. Bir cümle hem yazılı hem de sözlü olarak yazılabilir. Ancak sözce
genellikle konuşma dilini tanımlar. Bu durum iki terim arasındaki en önemli farkı oluşturur.
Cümle bir kelimeler dizgesi olup, verilen cümlede her zaman aynı kelimeler aynı düzendedir.
Cümlede kelimelerin düzeninin değişmesi demek cümlenin anlamının ve amacını değişmesi
demektir. Sözcede ise bu anlamı verebilmek için belli bir tonlama ve telaffuz kullanılır.
Bununla birlikte cümlede zaten bir tonlama ve telaffuz zaten vardır. Aksan ve ses kalitesi
daha çok sözceye ait olup, cümleye ait değildir. Cümle dilbilgisel olarak belli bir düşünceyi
ifade eden sözcükler dizisidir. Bu durum diğer dizileri olduğu kadar içinde bir yüklem
bulunmayan herhangi bir kelime dizisi için de geçerli olabilir. Örneğin;
2

http://www.filozof.net/Turkce/felsefe-akimlari/1057-onerme-nedir-ne-demektir-hakkinda-felsefe-mantikonerme-tanimi-tarifi.html
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Bir fincan kahve almak isterim. Bir cümledir.



Kahve, lütfen bir cümle değildir.



Mutfakta, bir cümle değildir.



Lütfen bunu mutfağa bırak,bir cümledir.

Bir cümle ya da sözce, yerine göre bir neden açıklama, yerine göre bir uyarmadır. Örneğin;
“Dün üşütmüşüm.” diyen bir kişiye verilen “Kalın bir şeyler giymiyorsun” yanıtı bir neden,
bir açıklama, bir yorumlama içerir. Ancak; “Birazdan sokağa çıkacağım.” sözüne yanıt veren
bir kişinin söylediği, “Kalın bir şeyler giymiyorsun” cümlesi doğrudan doğruya bir uyarı
niteliğindedir. Ayrıca yine aynı cümle, konuşulan kimsenin giyim alışkanlığını belirtmek için
de kullanılabilir. Bu durum özetlenirse, bir cümle ya da sözce;
1.
2.
3.
4.

İçinde yer aldığı metne,
Üzerinde durulan konuya,
Konuşan ve dinleyen kimselerin içinde bulundukları durum ve koşullara,
Konuşan ve dinleyen kimselerin dünya görüşleri, bilgi birikimlerine göre iletilmek
istenen bildiriyi tam olarak aktarabilir.

Kısacası; cümle bir grup sözcükten oluşur, cümle ve sözce her zaman temel cümle
içermeyebileceğinden en azından cümlenin temel cümlesine bakılmalıdır. Bazen cümle “çok
değil”, “olabilir” gibi anlam içeren sadece bir değil birkaç cümle de içerebilir.
Temel düşünce yapısını oluşturan en basit yapı birimi olan kavramları ifade etmenin en
önemli yöntemlerinden bir önerme ise özne ve yüklemden oluşan bir cümle oluşturmaktır.
Konuşma veya yazı dili kelimelerin belli kurallara göre sıralanmasından meydana gelir. Bu
durum bazen bir emir, bazen bir istek, bazen de bildiri biçimi alan sıralamalar dizisi olarak
karşımıza çıkar. Her önerme bir cümle olmasına rağmen her cümle bir önerme değildir.
“Çantanı nereye koydun?” soru cümlesi olurken “Çantanı aldığın yere koy!” cümlesi emir
cümlesi, “Keşke o çantayı alsaydım.” bildiri istek cümlesi,“Aradığınız çanta vitrinde
duruyor.” bildiri cümlesidir. Dolayısıyla, cümle ve önerme tamamıyla farklı kavramlardır.
Cümle dilbilgisi, önerme ise mantık terimidir. Mantık bir iddia veya yargı şeklinde
tanımlanabilirken; önermeler doğru ve yanlış değer alabilen bir iddia veya yargı olarak
tanımlanabilir. Sözceler kısa kelimeler yada sadece sözcüklerden oluşan insanların sürekli
iletişimde kullandıkları somut yapılar olup; önermeler sözcelerin belli durumları ifade
etmelerinde kullanılan anlamlı parçalarıdır. Önermeler tanım olarak soru, emir, bildiri
cümleleri gibi diğer yapıları da içerir. Örneğin, “Ali gidebilir” dendiğinde Ali’nin
gidebileceğini anlaşılır. “Ali gidebilir mi?” dediğimizde aynı önermenin sadece soru sorduğu
anlaşılmış olur. Dolayısıyla, anlamsal, sorgusal ve emir içeren yapıların önerme kapsamına
alındığı görülür. Önermeler, cümlelerden farklı olarak belli bir dil grubuna ait değildir.
Nitekim farklı dillerdeki cümleler ise iki çeviri yorumuyla aynı önermeyi açıklayabilir.
İngilizce “I am cold”, Fransızca “J’ai froid”, Almanca “Mir ist kalt” ve Rusça “Mne xolodno”
gibi çeviri yorumlamalarıyla aynı önermeleri tek bir cümlede ifade edilebilir.
Cümle, sözce ve önerme arasındaki farklılık ve benzerlikleri daha iyi kavramak için;
ÖNERME
CÜMLE
SÖZCE SÖZCE

CÜMLE
SÖZCE SÖZCE

CÜMLE
SÖZCE SÖZCE

bağlantıları kullanılabilir. Bir önerme, bireyin kendi dünyasında kavradığı soyut kavramdır.
Bu anlayışla, önerme düşüncenin nesnesidir. Önermeleri düşüncelerle eşit olarak
görülememektedir. Çünkü; genellikle düşünceler kişiye özel, düşünsel süreçlerken önermeler
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farklı kişi yada grupların aynı önermeyi toplu olarak ulaşabilmesidir. Dahası, önerme bir
süreç değildir; düşünce ise insan zihninde canlanan ve süregelen oluşumlardır, tıpkı düşünce
kelimesinde gördüğümüz gibi farklı iki anlam ifade edebilen durumlarda söz konusudur.
Örneğin; “İkimizin de aklına aynı anda aynı fikir geldi.” derken düşünce burada fikir
önermesi halini almıştır. Cümle, sözce ve önerme terimleri sözce olabilen önerme olarak da
kullanılabilir ancak önerme olarak kullanılan sözce ve cümle olarak kullanılamamaktadır. Bu
durumu konuşulan belli bir dilin önermelerinde görülmesine rağmen; konuşulan belli bir dile
ait cümlelerde ve yine konuşulan belli bir dile ait sözcelerde en etkin örneklerini
görülmektedir. Bu üç kavram arasındaki benzerlik ve farklılıkları kısaca özetlemek gerekirse;


Sözceler sesli yada sessiz olurken; cümle ve önermeler sesli yada
sessiz değildir.



Sözce ve cümleler dilbilgisel yada dilbilgisel olmayan yapılar
olurken; önermeler dilbilgisel yapılar değildir.



Sözceler, cümleler ve önermeler doğru yada yanlış olabilirler.



Sözceler yöresel vurguları(aksan) içerirken; cümle ve önermeler
içermezler.



Sözce ve cümleler belli bir dile aitken; önermeler belirli bir dile ait
değildir.



Aynı önerme farklı cümlelerle ifade edilebilir ve aynı cümle de
farklı önermelerle ifade edilebilir.

Sonuç olarak söylemek gerekirse; yapılan tüm yorumlama ve örneklemelerin neticesinde
anlambilimin temelin oluşturan cümleler, sözceler ve önermeler arasındaki ayrımın dikkatine
varmak gerekmektedir. Ancak bunun yanısıra kavramlar “söz”, “söylev”, “biçem” anlamında
kullanılabilmekte, R. Barthes’ın “yazı” diye adlandırdığı şeyin karşılığı da her türlü
düşüncenin anlatımı olarak da tanımlanabilmekte, yani kavramlar günün değişen ve gelişen
şartlarına uygun olarak zamanla bambaşka bir anlamla da kazanabilmektedir.
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BREAKING TRADITION: NEIL GAIMAN’S THE SLEEPER AND THE SPINDLE
Dr. Öğr. Üyesi Belgin BAĞIRLAR
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü
ORCID: 0000-0001-5575-3227
ABSTRACT
Classic fairytales are laced with cultural values, that’s why we now need to re-interpret them
in line with the flow of societal, technological, and economical change. One exquisite
example is The Sleeper and the Spindle (2013) by the English short fiction, graphic novel, and
comic book author Neil Richard MacKinnon Gaiman. An avant-garde work of 21st century
children’s literature, The Sleeper and the Spindle weaves together two different fairy tales,
Snow White and Sleeping Beauty, and creates marginal yet strong super-heroines out of their
lead role characters. Snow White exchanges her dainty naivety for a noble steed and sword,
and emerges as a woman who is brave enough to go to battle over her homeland. Likewise,
Sleeping Beauty sets her young innocence aside for a foxy sense of wit. Gaiman’s short tale
calls the notion of gender roles into question and—akin to feminist American philosopher
Judith Butler—puts forth that sexuality is fluid rather than set. Butler’s own post-modernist
approach spins societal gender on its head and staunchly opposes heterosexuality through the
theory of performativity, arguing that gender is a social construct which is not real. In parallel
terms, Gaiman’s queen-to-be Snow White, sets off on a journey on the eve of her wedding
with her dwarf entourage in order to decide her own fate, and ultimately rejects returning back
to the kingdom to marry. The aim of this study is to explore Gaiman’s re-written fairytale
heroines through Butler’s theory of performativity.
Keywords: Neil Gaiman, Fairy tales, Gender, Sexuality, Judith Butler

ALT ÜST EDİLMİŞ KALIPLAR: NEIL GAIMAN’S THE SLEEPER AND THE
SPINDLE
ÖZET
Klasik masallar kültürel değerlerle iç içedir. Bu sebeple, değişen toplum, teknoloji ve
ekonomi dinamiklerine uyum sağlamak için masallarda yeniden yorumlanır. Bu anlamda,
İngiliz öykücü, grafik romancı ve çizgi romancı olan Neil Richard MacKinnon Gaiman, sıra
dışı tarzıyla yirmi birinci yüzyıla The Sleeper and Spindle (2013) adlı çocuk kitabıyla
damgasını vurur. Gaiman, iki farklı masalı The Sleeper and Spindle adlı çocuk kitabında
buluşturur. Hem Pamuk Prenses ve cücelerini hem de uyuyan güzel karakterini kendi
hikayesinde bir araya getirir ve sıra dışı ve güçlü kadın kahramanlar yaratır. Artık Pamuk
Prenses narin ve saf değil, aksine ata binip kılıç kullanabilen ve ülkesini korumak için her şeyi
yapabilecek kapasitede cesur bir kadındır. Bildiğimiz genç, güzel ve naif olan uyuyan güzel
ise okuyucuyu şaşırtacak kadar zeki ve kurnaz bir karakterdir. Gaiman, öyküsünde sadece
cinsiyet rolleri anlamında bilinen kalıpları yok etmez. O, zekice kurgulanmış hikayesinde,
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Amerikalı feminist ve felsefeci Judith Butler gibi cinselliğin sabit olmayan oluşturulmuş
kalıplardan ibaret olduğunu ortaya koyar. Post-modern feminist bakış açısına farklı bir yön
getiren Butler, toplumsal cinsiyet kavramını ele alır ve düzcinselliğe karşı çıkar. Butler,
cinsiyetin önceden belirlenmiş olduğunu öne sürerek gerçek dışı olduğunu iddia eder ve
performatif kuramını ortaya koyar. Gaiman’nın Pamuk Prensesinde masalın başında prensle
evlenmek üzeredir. Açık uçlu bir sona sahip olan masalda, kraliçe cüceleriyle birlikte ülkesine
geri dönmeyi reddedip gerçeğe ulaşmak için sürekliliğini devam ettirme kararı alır. Bu
anlamda Gaiman’nın kraliçe karakteri Butler’ın performatif kuramı ile benzerlik
göstermektedir. Bu araştırmanın amacı Gaiman’nın baştan yarattığı kadın masal
karakterlerinin, Judith Butler’ın performatif kuramına dayanarak incelemektir.
Anahtar kelimeler: Neil Gaiman, Masallar, Cinsiyet, Cinsellik, Judith Butler
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SHAKESPEARE’S QUEER(ED) BODIES: SUBVERSIVE SEXUALITIES AND
GENDER(ED) IDENTITIES IN AS YOU LIKE IT
Assist. Prof. Dr. Volkan KILIÇ
Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Science and Letters, Department of Western
Languages and Literatures
ABSTRACT
Gender has always been one of the most controversial issues in the history of mankind, as it is
always debated whether sex and gender are natural or socially constructed. It is in this regard
that in accordance with the theory of gender led by eve Kosofsky Sedgwick, sex is genetic or
biological, whereas gender is socially constructed regarding the gender orientations as being
psychological in terms of femaleness and maleness (2440). Another gender theorist, Judith
Butler states that gender is socially constructed due to the fact that the society forces the
individuals for attaining certain gender roles, as being females and males (2548).
Accordingly, Butler claims that being a woman and being a man relies on come social acts
and behaviours, hence possessing a gender role is done only through acts in society, as well as
performances of roles. According to Foucault, marginalization of homosexuality and queer
sexuality has been employed by constructing the certain forms of sexuality as unnatural and
evil, and those who practice homosexuality were put under surveillance. Foucault also puts
forward that power plays an important role in mapping and categorizing sexuality of body
through certain forms of power and discourses of institutions such as medicine, religion, and
law, which consequently shifted sexuality from the domain of pure body to culture and
discourses. These are all under the direction and guidance of queer theory in social sciences.
Likewise, examining Shakespeare’s As You Like It can be a proper example in revealing the
gender roles and sexuality, in which male and female characters adopt trans-gendered bodies,
cross-dressing, and homoerotic love in many respects. Accordingly, in As You Like It,
Shakespeare presents the male and female characters, challenging their gender roles and
sexual identity in a way that there is intimate and homo-erotic love relationship, such as
between Celia and Rosalind, as Rosalind chooses the name of “Ganymede” as her disguise for
evaluating Orlando’s willingness of love to her, and Phoebe’s love for Rosalind/Ganymede.
In this regard, as seen through these male and female characters, Shakespeare in fact presents
queered sexual identities and subverts the gender roles and sexuality, as female characters,
particularly, ignore their traditional gender roles and gender boundaries, presenting in a sense
a homoerotic love triangle among Phebe, Orlando, and Rosalind/Ganymede. The aim of this
paper is to reveal the transgendered and queered sexuality and homoerotic intimacy among
male and female characters in Shakespeare’s As You Like It.
Keywords: Shakespeare, As You Like It, Queer Theory, Gender, Feminism
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AZERBAYCAN’DA TEORIK DİLBİLİMLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Nurlana İMANOVA
Kıdemli Okutman, SOCAR - Baku Higher Oil School, English Language Department
ORCID: 0000-0002-7940-9786
ÖZET
Makale, modern Azerbaycan dilbiliminde teorik dilbilim alanında kapsamlı bir araştırma
analizi sunmaktadır. Çalışma, Azerbaycan'da teorik dilbilim alanında çalışan Bekir
Chobanzade, Nasir Mammadov, Afad Gurbanov, Agamusa Akhundov, Abulfaz Rajabli, Adil
Babayev, Mubariz Yusifov, Fakhraddin Veysalli gibi bilim adamlarının faaliyetleri hakkında
kapsamlı bilgi sağlamaktadır. Azerbaycan dilbilimi, son iki yüz yılda büyük bir gelişme
gösterdi. Azerbaycan dilbiliminin büyük bir çağı, Sovyet dönemi ile yakından bağlantılıdır.
Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra, çeşitli dilbilim alanlarında kapsamlı
araştırmalara devam edildi. Azerbaycan dilbiliminde değinilmeyen bir dilbilim alanı yoktur.
Şimdiye kadar Azerbaycan'da teorik dilbilim alanında büyük araştırmalar yapıldı, temel
monografiler ve ders kitapları yazıldı ve yayınlandı. Azerbaycan'da teorik dilbilimin
metodolojik temeli, dünya dilbiliminde benimsenen dile ilişkin mevcut teorik görüşlerdir.
Bağımsızlık döneminde Azerbaycan dilbiliminin gelişmesi için çok verimli koşullar yaratıldı.
Sovyet döneminde bağımsız araştırma için tamamen özgür koşullar olmadığından, bilim
Sovyet ideolojisine tabi tutuldu, yazılı eserler Rus dilbiliminin etkisi altında yazıldı, dilbilim
üzerine çalışmalar partiden veya ideolojik liderlerden alıntı yapmak zorunda kaldı. Başka bir
deyişle, Sovyet döneminde özgür bilimsel araştırmanın serbestleştirilmesi ihlal edildi.
Cumhuriyetimizin bağımsızlığından sonra Azerbaycan'da dünya dilbiliminin son yönleri
hakkında önemli, temel bilimsel araştırmalar yapıldı ve yürütülüyor.
Şu anda Azerbaycan'da dilbilim, psikodilbilim, sosyodilbilim, sinir dilbilim, metin dilbilim,
bilgisayar dilbilim, matematiksel dilbilim, bilişsel dilbilim, işlevsel gramer alanlarında temel
araştırmalar yürütülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan dilbilimi, Teorik dilbilim, Genel Dilbilim, Araştırmacı
WORKS ON THEORITICAL LINGUISTICS IN AZERBAIJAN
ABSTRACT
The article provides an extensive analysis of research in the field of theoretical linguistics in
modern Azerbaijani linguistics. The study provides extensive information about the activities
of scientists like Bekir Chobanzade, Nasir Mammadov, Afad Gurbanov, Agamusa Akhundov,
Abulfaz Rajabli, Adil Babayev, Mubariz Yusifov, Fakhraddin Veysall working in the field of
theoretical linguistics in Azerbaijan. Azerbaijani linguistics has undergone a great
development over the past two hundred years. A great epoch of Azerbaijani linguistics is
closely connected with the Soviet period. After Azerbaijan gained independence, complex
research in various fields of linguistics was continued. There is no field of linguistics that is
not touched upon in Azerbaijani linguistics. So far, great research has been conducted in
Azerbaijan in the field of theoretical linguistics, fundamental monographs and textbooks have
been written and published. The methodological basis of theoretical linguistics in Azerbaijan
is the existing theoretical views on the language adopted in world linguistics.
During the period of independence, very fertile conditions were created for the development
of Azerbaijani linguistics because in the Soviet era there were no completely free conditions
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for independent research, science was subordinated to Soviet ideology, written works were
written under the influence of Russian linguistics, works on linguistics had to quote from
party or ideological leaders. In other words, the liberalization of free scientific research was
violated during the Soviet era. After gaining independence, important, fundamental scientific
research on the latest directions of world linguistics has been carried out and is being carried
out in Azerbaijan as well.
Currently, fundamental research is being conducted in Azerbaijan in the field of
paralinguistics, psycholinguistics, sociolinguistics, neurolinguistics, text linguistics, computer
linguistics, mathematical linguistics, cognitive linguistics, functional grammar.
Key words: Azerbaijani Lingistics, Theoretical Lingistics, General Linguistics, Researcher
1.GİRİŞ
Dünya dilbilimi temeli eski Hint dilbiliminde atıldı. Özellikle, Hint dilbilimindeki ilk gramer
kitapları Sanskritçe (eski Hint yazı dili) üzerine yazılmıştır. Örneğin, eski Hint dilbiliminin
önde gelen bir temsilcisi olan Panini, Sanskritçe dilbilgisini derledi. Ortaçağda İslami faktör
nedeniyle Arap dilinin gelişimi hızlanmıştır. Arap dilbiliminde Basra ve Kufa dil okulları
oluşturulmuş ve teorik dilbilimin temel kavramları Arap dilbiliminde ortaya konmuştur.
Dilbilimin bir dalı olan teorik dilbilimin, dilbilimsel araştırmanın temelini, bilimselmetodolojik ve teorik temelleri oluşturduğu bilinmektedir. Teorik dilbilim, diğer dilbilim
alanları için bilimsel-metodolojik kavramların genel özüdür.
Batı Avrupa'da dilbilimsel görüşler 17. yüzyılın başlarında oluşturuldu. 17. ve 18. yüzyıllarda
Por-Royal Dilbilim Okulu, Avrupa'da, özellikle Fransa'da kuruldu. Por-Royal Dilbilim
Okulu'nda evrensel gramer teorileri ortaya çıktı.
Özellikle, XIX yüzyılda Hint-Avrupa dil okullarında yaratılan bilimsel-teorik kavramlar,
modern dünya dilbiliminin ana metodolojisini oluşturdu. Genel olarak, teorik dilbilimin ana
gelişimi XIX ve XX yüzyıllarla ilişkilidir. Teorik dilbilimin teorik okulları ve dünyadaki
teorik dilbilimin temel kavramları Batı Avrupa ve Rus dilbiliminde ortaya çıkmıştır. Böylece,
XIX yüzyılda Ferdinad de Saussure, Wilhelm Humboldt, Franz Bopp, Charles Balli,
Baudouin de Courtenay, August Schleicher, Friedrich Schlegel, Jacob Grimm, XX.Yüzyılda
Karl Brugman, Edward Sepir, Leonard Bloomfield, Emil Benvenist, Nikolai Yakovlevich
Martine, Antoine Meye, Lev Vladimirovich Sherba, Viktor Vladimirovich Vinogradov,
Nikolai Sergeyevich Trubetskoy, Alexander Alexandrovich Reformastki, Ivan Ivanovich
Meshchaninov, Joseph Greenberg, Noam Chomsky ve diğerleri tarafından oluşturulan teoriler
dünya dilbilimcisi oldu.
19. yüzyılın başlarında, Avrupa'da antik dillerin çalışılmasına olan ilgi arttı ve bu da 19.
yüzyılda karşılaştırmalı-tarihsel dilbilimin ortaya çıkmasına neden oldu. 19. yüzyılda
Rusya'da Moskova ve Kazan dil okulları, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Genç
Dilbilgisi, Doğalcılık, Prag, Kopenhag ve Amerikan dil okulları kuruldu. O zaman
yapısalcılık ve tanımlayıcı dilbilim kuruldu. Yirminci yüzyılda, parlak matematik teorileri,
yaratıcı (dönüştürücü) dilbilgisi, nostratik, psikodilbilim, işlevsel dilbilgisi, sosyodilbilim,
bilişsel dilbilim, metinsel dilbilim, sinir dilbilim, göstergebilim ortaya çıktı.
19. ve 20. yüzyıllarda ortaya çıkan çeşitli yeni dilbilim teorileri, modern Azerbaycan
dilbiliminin teorik ve metodolojik temelini oluşturmaktadır. Örneğin 19. yüzyılda Ferdinad de
Saussure tarafından kurulan gırtlak teorisi, Firudin Jalilov'un Azerbaycan Dili Morfolojisinde
yeni bir formatta uygulandı. Bu teori Hint-Avrupa dillerine uygulanmış olsa da Firudin Jalilov
(Ağasıoğlu), “Larenks teorisi ışığında Proto-Türk lehçeleri” adlı makalesinde (2, s. 213 - 216)
bu teoriyi Türk dillerine başarıyla uygulamıştır. Ferdinad de Saussure'ün öğrencisi Charles
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Ballin tarafından kurulan işlevsel anlatım teorisi, Azerbaycan dilbilimindeki ifade
araştırmaları için bilimsel ve teorik bir temel sağlar. Özellikle, yapısalcılık okulunun
gelişiminin, dilbilimin ifade bilimi alanının oluşumunda önemli bir rol oynadığına dikkat
edilmelidir. Charles Balli ayrıca on dokuzuncu yüzyılın sonlarında ve yirminci yüzyılın
başlarında Batı Avrupa dilbiliminde tamamen oluşmuş olan yapısalcılık okulunun yetenekli
bir temsilcisiydi. Yani, teorik dilbilimsel araştırmanın kronolojisine bakarsak, bu çalışmaların
birbiriyle bağlantılı olduğunu görürüz. Dilbilimde ortaya çıkan bir teori, daha sonra yeni bir
teorinin ortaya çıkmasının temelini oluşturdu. Örneğin, bir zamanlar dilbilimde ortaya çıkan
felsefi dilbilim, daha sonra psycholin-quistika'nın ortaya çıkmasına ya da yapısal dilbilimin
gelişmesine daha sonra işlevsel dilbilgisinin ortaya çıkmasına yol açtı.
Sovyet döneminde, St. Petersburg (eski adıyla Leningrad) Dilbilim Okulu birçok ilke imza
attı. Bu okulun bir temsilcisi olan Nikolai Sergeyevich Trubetskoy'un yarattığı fonolojik
korelasyon ve muhalefet teorisi, modern fonoloji biliminin gelişmesine yol açtı. Yapısalcılığın
tanınmış bir temsilcisi olan Fransız dilbilimci Andre Martine, dilde bir ünsüzlük yasası teorisi
geliştirdi. Yirminci yüzyılda Amerikan dilbilim okulunun en önemli temsilcisi Noam
Chomsky'dir. Noam Chomsky'nin üretken, dönüştürücü gramer teorisi, modern Azerbaycan
dilbilimindeki psikodilbilim araştırmalarının teorik temelini oluşturur. Bu teori, önceki
yapısalcılık kavramına dayanıyordu.
2. AZERBAYCAN DİLBİLİMİNDE ÇALIŞMALAR VE ARAŞTRMALAR
Azerbaycan'da şimdiye kadar teorik dilbilimin tarihine bakacak olursak, Azerbaycan'da
teorik dilbilimin temelinin Mirza Kazım Bey'in 1839 tarihli "Türk-Tatar dilinin grameri" adlı
eserinde atıldığını belirtmek gerekir (22). Azerbaycan'da teorik dilbilimin temelinin genellikle
Bekir Chobanzadeh'in "Türkçe-Tatar Dilbilime Giriş" adlı eseri tarafından atıldığı doğrudur.
Ancak Mirza Kazım Bey'in çalışmasının giriş kısmında gramer üzerine teorik fikirler öne
sürülüyor. Bu eser 1848'de ikinci kez yayınlandı. Her iki eserde de Azerbaycan dilbilim
tarihinde ilk defa karşılaştırmalı ve karşılaştırmalı tarihsel dilbilim yöntemi uygulanmış ve
Türk dillerinin grameri diğer dillerin grameri ile karşılaştırılmıştır. Yani Mirza Kazım Bey ilk
olarak karşılaştırmalı dilbilimsel yönlere değindi. Azerbaycan'da teorik dilbilimin temelleri
yirminci yüzyılın başlarında karmaşık bir şekilde atıldı. Böylelikle tanınmış Türkolog Bekir
Chobanzadeh'in yirminci yüzyılın başlarındaki eserlerinde teorik dilbilim konuları ilk olarak
ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Özellikle teorik dilbilimin sorunları, Bekir Chobanzadeh'in 1924
tarihli "Türk-Tatar Dilbilime Giriş" adlı kitabında (8) ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.
1956'da ünlü diyalekolog Abdulla Valiyev, Rus dilbilimci Ruben Budagov'un teorik dilbilim
üzerine yazdığı "Dilbilim Üzerine Denemeler" kitabını Azericeye çevirdi. Nasir Mammadov,
Agamusa Akhudov, Afad Gurbanov, Abulfaz Rajabli, Fakhraddin Veysalli, Adil Babayev,
Mubariz Yusifov, Mehman Musayev, Sovyet döneminde Azerbaycan dilbiliminde genel veya
teorik dilbilim ve bağımsızlık üzerine ders kitapları yazdı.
Şimdiye kadar Azerbaycan'da dilbilim ve genel dilbilim tarihi, dünya kuramsal dilbilim
kavramları teorik dilbilim çalışmalarında filtrelenmiş ve genel kronoloji biçiminde teorik
dilbilim tarihine bir gezinti yapılmıştır. Azerbaycan'da Sovyet döneminde yayınlanan genel
dilbilim veya kuramsal dilbilim ile ilgili çalışmaların büyük ölçüde Rus dilbilimcilerin
eserlerinden etkilendiğini ve Rus dilbiliminde uygulanan yapısal şemaların kullanıldığını
belirtmek gerekir.
Bekir Chobanzadeh'in "Türkçe-Tatar Diline Giriş" in ardından bu alanda uzun süre bir
"boşluk" oluştu. Nihayet 1960'larda bu boşluk kapatıldı. Nitekim Azerbaycan dilbiliminde
teorik dilbilimin kurucularından Profesör Nasir Mammadov 1961'de "Dilbilimin Temelleri"
(Bakü, 1961), 1966 "Dilbilime Giriş" (A. Akhundov ile) (Bakü, 1966) ve 1970 "Azerbaycan
dilbiliminin teorik temellerini" yazdı (Bakü, 1970).
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Bu eserler ders kitabı düzeyinde olmasına rağmen, dilbilim tarihinde genel dilbilimin teorik
kavramlarına adanmış ilk monografilerdir. Nasir Mammadov ve Agamusa Ahundov'un
1966'da ortak kaleme aldığı "Dilbilime Giriş" kitabı, Azerbaycan'da bu alanda yazılmış az
sayıdaki eserden biriydi.
Profesör Afad Gurbanov, Azerbaycan dilbilimindeki genel dilbilim çalışmalarından birinin
yazarıydı. A. Gurbanov'un 1977'de yayınlanan "Genel Dilbilim" adlı çalışması da o dönemde
bu alandaki "boşluğu" doldurmaya yardımcı oldu. Çalışma, 1989 ve 1993 yıllarında iki bölüm
halinde yayınlandı. Daha sonra bu çalışma birkaç kez yayınlandı. Akademisyen Nizami
Jafarov, A. Gurbanov'un genel dilbilim alanındaki hizmetlerini şu şekilde değerlendiriyor:
“Akademisyen Afad Gurbanov, Azerbaycan'da genel dilbilim sorunu üzerine temel
araştırmalar yapan ilk bilim insanıdır. 1972'den beri genel dilbilim alanında müfredat, kitap,
ders kitabı ve öğretim yardımcıları yazmaktadır. Üç ciltlik ders kitabı-monografisi "Genel
Dilbilim", hem ülkemizde hem de yurtdışında bu alandaki uzmanlar tarafından büyük beğeni
topladı. Genel dilbilimin tüm alanlarını kapsayan Afad Gurbanov'un bu çalışması,
Azerbaycan'da 20 yıldan fazla bir süredir yüksek öğretimde kullanılan tek ders kitabı olmaya
devam ediyor. Bu temel bilimsel çalışmanın temel değeri, evrensel içeriğine rağmen ulusal
ruh ve milli düşünce ile yazılmış olmasıdır. Böylece, aslında, Afad Gurbanov, genel dilbilim
alanında kendi belirlediği, bilimsel konseptine sahip olduğunu doğruladı ”(17, s. 5-6).
Gurbanov'un
"Genel
Dilbilim"
adlı
eserinde,
dilbilimin
gelişim
tarihinin
dönemselleştirilmesine orijinal yaklaşım gösterilmektedir. Böylelikle A. Gurbanov, dilbilim
tarihini Antik, Ortaçağ, Rönesans, Yeni ve Modern dönemlere ayırır. Bu ders kitabında bilim
adamı, dilin işaret doğası, dil ve sistem, dillerin sınıflandırılması, dil gelişiminin düzenliliği,
dilin kökeni hakkındaki teoriler, diller ve birleşme süreçleri gibi güncel konuların ayrıntılı ve
analitik yorumunu sağlar. farklılaşma (9, s. 352-413). Afad Gurbanov'un "Genel Dilbilim" in
avantajlarından biri, bu ders kitabında bölüm bölüm, her teorik dilbilimsel sorunun ayrıntılı
olarak ele alınmasıdır. Bu nedenle yazar, birinci bölümü "Dilbilimin genel sorunları" ve ikinci
bölümü "Dil ve özellikleri" olarak adlandırır (9, s. 13-413).
Akademisyen Agamusa Akhundov'un Azerbaycan'da teorik dilbilim kitaplarının yazılmasına
da istisnai bir katkısı oldu. Bilim adamının bu alandaki ilk kitabı, Nasır Mammadov ile ortak
yayınlanan bir ders kitabıdır. 1979, 1988 ve 2006'da "Genel Dilbilim" kitabını yayınladı. Bu
çalışmanın ilk bölümü "Dilbilim Tarihi" olarak adlandırılır. Bu bölümde, akademisyen
dilbilim tarihine kapsamlı bir gezi yaptı, eski Hint, eski Yunanca, eski Arap dilbilim hakkında
bilgi verdi. Ayrıca, karşılaştırmalı-tarihsel dilbilimin ortaya çıkışı ile dilbilim tarihindeki
büyük dönüm noktasını vurgulayarak, XIX yüzyılın ana dil okulları hakkında değerli
akademik bilgiler sağladı. "Genel Dilbilim" kitabında A. Akhundov, karşılaştırmalı tarihsel
yöntemin yaratıcılarının dil etkinliklerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi: R. Rusk, F.
Bopp, Y. Grimm ve A. Vostokov. Bu çalışmada akademisyen teorik dilbilimin en güçlü
temsilcileridir: V. Hum-boldt, A. Schleicher, H. Steintal, A. Potebnya, F. Fortunatov, H.
Schuhardt, K. Fosler, F. de Sosur, I. Meshchaninov, L.Sherba, Baudouin de Courtenay,
V.Vinogradov'un teorik dilbilimsel görüşlerini analiz eder, aynı zamanda felsefi dilbilim
okulunun, sosyolojik dilbilim okulunun, doğal dilbilim okulunun temel özünü açıklar. teorik
dilbilimin gelişimindeki konumu. Kitabın ikinci bölümü dilin teorik konularını, üçüncü
bölümü ise dil araştırma yöntemlerini ele alıyor (3, s. 24-258).
Azerbaycan'da teorik dilbilim alanında bugüne kadar yayınlanan değerli eserlerden biri de
M.Adilov, Z.Verdiyeva ve F.Agayeva'nın ortak yazdıkları "Dilbilimin Sorunları" kitabıdır.
Kitap 1982 ve 2019'da yayınlandı. Burada yazarlar, teorik dilbilimin metodolojik temelleri,
modern yabancı dilbilim, gramer, göstergebilim, işlevsel dilbilim, dil işareti, dillerin tipolojik
sınıflandırması, dil evrensellerinin sınıflandırılması, sosyolojik dilbilim, psikolinguistik,
paralinguistik (1, s. 3 -395). Bu kitabın avantajlarından biri, dünya teorik dilbiliminin,
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psikodilbiliminin, dilbiliminin, dilbilgisinin en yeni alanları hakkında kapsamlı bilgi
sağlamasıdır.
Ünlü dilbilimci, Profesör Adil Babayev'in bu alandaki hizmetleri de takdir edilmelidir.
Böylelikle Adil Babayev, Azerbaycan dilbiliminin tüm tarihini arşiv materyallerine dayanarak
yazdı ve yayınladı, ünlü Türkolog Bekir Çobanzade'nin mükemmel bir monografisini
yayınladı. Ayrıca, "Dilbilime Giriş" adlı çalışması, teorik dilbilim alanındaki en iyi ders
kitaplarından biriydi. Adil Babayev'in 1992 ve 2012 yıllarında yayınlanan 30 yıllık deneyimin
sonucunda yayınlanan "Dilbilime Giriş" adlı çalışması, dilbilim bilimi ve çeşitli sorunları,
dilbilimin ortaya çıkışı ve gelişimi, dil okulları hakkında bilgi vermektedir (4, s. .7-130).
Profesör Abulfaz Rajabli Azerbaycan'da teorik dilbilim alanında hizmet veren bilim
adamlarından biridir. "Dilbilim Tarihi" adlı eseri 1988'de yayınlandı ve 2006 ve 2007'de
yeniden düzenlendi ve iki bölüm halinde yayınlandı. "Ferdinand de Saussure'nin dilbilimsel
görüşleri" (Bakü, Nurlan, 2003, 97 s.), "Teorik dilbilim" (Bakü, Nurlan, 2003, 515 s.),
"Tipolojik dilbilim" (Bakü, Bilim ve eğitim, 2010, 100 s.) eserler, dünya kuramsal
dilbiliminin ana temalarını ayrıntılı olarak yansıtır. A. Rajabli'nin “Teorik Dilbilim” i, dilin
özü, dilin doğası, dil sistemi, dil ve bilinç sistemi, dil ve toplum başlıkları altında çeşitli
kuramsal dilbilimsel problemlere açıklık getirmektedir (13). Abulfaz Rajabli'nin iki bölümlü
"Dilbilim Tarihi", dilbilimin ortaya çıkışı, XVII-XVIII yüzyıllarda dilbilim, XIX yüzyılda
karşılaştırmalı dilbilim, Wilhelm von Humboldt, dil felsefesi, genç gramerler, Moskova
Dilbilim Okulu, Kazan Okulu Dilbilim, Ferdinda de Saussure, sosyoloji Kuramsal dilbilimin
tüm tarihi yapısalcılık, modern dilbilimsel eğilimler, unutulmuş dil ve yazıların keşfi, Sovyet
dilbilim, Azerbaycan dilbilim başlıkları altında incelenir (14, s. 12-523; 15 , s. 3-606).
Mübariz Yusifov'un 2017'de yayımlanan "Dilsel Tipoloji" (Bakü: Bilim ve Eğitim, 2017, s.
184) adlı eseri de bu alanda yazılmış en değerli monografiler serisine aittir. Bu çalışmada
dünya dillerinin kökeni, dünya dillerinin kökeni, temel dil okulları, büyük diller teorisi, dünya
dillerindeki ortak özellikler hakkındaki teoriler geniş çapta işlenmektedir (21, s.7-171).
Profesör Fakhraddin Veysalli'nin "Dil", "Yapısal Dilbilimin Temelleri", "Dilbilimin
Temelleri", "Dilbilimin Genel ve Özel Unsurları", "Söylem Analizine Giriş", "Göstergebilim"
çalışmaları da dünya kuramsal dilbiliminin temel kavramlarını yorumladı. . “Dilbilimin
Temelleri” adlı kitabı (Bakü: Çevirmen, 2013, 420 s.) Dil sorununu küreselleşme bağlamında,
dilin iç yapısını, pragmatik, metinsel dilbilim, basın önermesini anlatır. İlginçtir ki F. WeySally, gösterge teorisi, yani göstergebilim hakkındaki ilk fikirlerin, Azerbaycanlı büyük
filozof Nasreddin Tusi'ye ait olduğunu göstermesidir. Pek çok Batılı bilim adamından birkaç
yüzyıl ileride olan Nasreddin Tusi'nin, göstergebilimde yaygın olarak kullanılan anlam
teorisinin temellerini 13. yüzyıl gibi erken bir tarihte attığını belirtir. (20, s. 76).
Bakü Devlet Üniversitesi'nde 2020 yılında yayınlanan "Genel Dilbilim" kitabı, Azerbaycan'da
teorik dilbilim üzerine bir dizi ders kitabının devamı olarak kabul edilebilir. Kitapta
akademisyen Nizami Jafarov, profesör Abulfaz Rajabli ve profesör Azad Mammadov'un
teorik dilbilim üzerine yapıtları ve çevirileri yer alıyor. Bu kitap, Por-Royal dilbilgisi
temsilcilerinden başlayarak Franz Bopp, Rasmusk Rusk, Wilhelm Humboldt, August
Schleicher, Baudouin de Courtenay, Leonard Bloomfield, Noam Chomsky gibi dilbilimcilerin
çalışmalarını analiz ediyor (18, s. 7-279).
Genel olarak Nizami Jafarov, Mübariz Yusifov, Mehman Musayev, Azad Mammadov, İlham
Tahirov, Mayil Asgarov, Habib Zarbaliyev gibi üretken bilim adamlarımız da bağımsızlık
döneminde çeşitli teorik dil problemlerinin yorumunda konuştu.
3.SONUÇ
Böylelikle, Azerbaycan'da şimdiye kadar teorik dilbilim alanında yazılmış çalışmaların kısa
bir kronolojisini sunduk. Yukarıda bahsedilen tüm çalışmalarda, Azerbaycan'da dünya
kuramsal dilbilim tarihi ve dünya kuramsal dilbilim çalışmalarının kısa bir özetini vermeye
çalıştık. Yukarıda bahsedilen eserlerin analizi, Azerbaycan dilbilimcilerin diğer dilbilim
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alanlarında olduğu gibi teorik dilbilim alanında da önemli araştırmalar, yazılı ders kitapları ve
monograflar yaptıklarını göstermektedir. Bugün Azerbaycanlı dilbilimciler, dünya
dilbiliminin en son alanlarında araştırmalarına başarıyla devam ediyorlar.
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ABSTRACT
Matthew Arnold, one of the representative figures of the Victorian age, a period of transition
and transformation as well as of scientific and technological developments, presents the
characteristics of his age by means of his poetry. In this regard, he illustrates a wide range of
topics such as isolation, alienation, frustration, the condition of the modern man, and faith in
his poems. His poem, “The Scholar-Gipsy” deals with such themes through the wanderings of
an Oxford student that joins the gypsies in order to learn their secret. It is a pastoral poem that
draws a detailed picture of the landscape and is narrated from the poet’s point of view. He
talks to the shepherd and addresses the scholar. Modern life is depicted in its negative aspects,
and the mortal men suffer in this modern life. The poet is presented as a figure that might
have psychological crisis and feels alienation, loneliness, and frustration. His personality is
split in a state of loss and looks for the spiritual harmony. This paper will in this respect
discuss Matthew Arnold’s attitude towards his age and the poet’s desire to escape from
modern life in the light of the critical analysis of Arnold’s poem, “The Scholar-Gipsy.”
Keywords: Matthew Arnold, “The Scholar-Gipsy,” Victorian age, alienation, transformation,
transition
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OLMEKLERDEN GÜNÜMÜZE LATİN AMERİKA SANATI
Tolga ÖZKAPTAN
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Latin Amerika Çalışmaları Anabilim Dalı

ÖZET
Latin Amerika Sanatı, diğer bölgelerde yaşayan Latin Amerikalılar da dahil olmak üzere
Güney Amerika, Orta Amerika, Karayipler ve Meksika sanatlarının bir birleşimidir ve
köklerini 16. yüzyıl Avrupa kolonizasyonundan önce Amerika'da yaşayan birçok farklı yerli
kültürden alan, tören tapınaklarıyla Olmek medeniyetine kadar uzanan zengin bir miras
sunmaktadır. Yerli kültürlerin her biri, dini ve manevi kaygılardan oldukça etkilenen sofistike
sanatsal disiplinler geliştirmiştir ve Kolomb Öncesi sanatı olarak anılmaktadır. Amerika,
Avrupa ve Afrika kültürlerinin harmanlanması, eşsiz bir mestizo geleneği ile sonuçlanmıştır.
Amerika'nın 1492'de başlayan Avrupalı keşfi, fethi ve yerleşimi, bölgenin yerli kültürlerinde
muazzam değişiklikler meydana getirmiştir. Avrupalılar, çoğunlukla İspanya ve Portekiz'den
geldiklerinde, antik çağlardan kalma resim ve heykel gelenekleri ile gelmişlerdir. Yüzyıllar
boyunca yerli Amerikan halkları, İnka ve Aztek imparatorluklarının büyük siyasi yapılarından
dağınık küçük grupların varlığına kadar kendi benzersiz sanatsal uygulamalarıyla
medeniyetler oluşturmuşlardır. Afrikalı kölelerin bölgeye getirilmesi uzun süre devam edecek
olan Afrika görsel sanat geleneklerinin varlığına yol açmıştır.
Avrupa ile temastan sonraki yüzyıllar boyunca Latin Amerika, 19. yüzyılın bağımsızlık
hareketlerine ve 20. yüzyılın sosyal ayaklanmalarına yol açacak kapsamlı kültürel ve politik
değişikliklere uğramıştır. Bölgedeki görsel sanatlar üretimi bu değişiklikleri yansıtmaktadır.
Latin Amerikalı sanatçılar, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden genellikle yüzeysel
olarak kabul edilen stilleri yerel kültürlerini ve deneyimlerini yansıtacak şekilde
değiştirmişlerdir. Aynı zamanda bu sanatçılar genellikle yerli geleneklerin birçok yönünü
korumuşlardır. Latin Amerika kendi kimliğini ararken, sanatçıları da Latin Amerika sanatının
farklı bir geleneğini oluşturmak için için geçmişlerine, popüler kültürlerine, dinlerine, politik
çevrelerine ve kişisel hayal güçlerine başvurmuşlardır. Bu çalışmada Olmek medeniyetinden
günümüze Latin Amerika sanatı incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Latin Amerika, Sanat, Yerli Amerikan Halkları, Kolonizasyon, Kimlik

LATIN AMERICAN ART FROM THE OLMECS TO THE PRESENT
ABSTRACT
Latin American art is a combination of South American, Central American, Caribbean and
Mexican arts, including Latin Americans living in other regions, and has its roots in the many
different indigenous cultures that lived in America before the 16th century European
colonization, with its ceremonial temples tracing back to the Olmec civilization. Each of the
indigenous cultures has developed sophisticated artistic disciplines highly influenced by
religious and spiritual concerns and is referred to as Pre-Columbian art. The blending of
American, European and African cultures has resulted in a unique mestizo tradition. The
European discovery, conquest and settlement of America that began in 1492 brought
enormous changes to the indigenous cultures of the region. Europeans came with their ancient
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traditions of painting and sculpture when they came mostly from Spain and Portugal. Over the
centuries, indigenous American peoples have formed civilizations with unique artistic
practices, from the great political structures of the Inca and Aztec empires to the existence of
scattered small groups. The introduction of African slaves led to the existence of African
visual arts traditions that will continue for long.
During the centuries after European contact, Latin America has undergone extensive cultural
and political changes that led to the 19th century's independence movements and the social
upheavals of the 20th century. Visual arts production in the region reflects these changes.
Latin American artists have changed styles from Europe and the United States that are often
considered superficial to reflect local culture and experience. At the same time, these artists
have generally preserved many aspects of indigenous traditions. While Latin America sought
its own identity, its artist sought backgrounds, popular cultures, religions, political circles and
personal imaginations to create traditions of Latin American art. In this study, Latin American
art from the Olmec civilization to the present are examined.
Key Words: Latin America, Art, American Indigenous Peoples, Colonization, Identity
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ERİL SINIRLAMALARA KARŞI DİŞİL DİRENİŞ: SEVGİ SOYSAL VE TANTE
ROSA
Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Derya NAZLIPINAR SUBAŞI
Kütahya Dumlupınar Üniversites,i İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü
ORCID: 0000-0002-0798-1142

ÖZET
Antik çağlardan beri, fallosentrik ataerkil yapı, kadınlar için tek tip cinsiyet kimlikleri üretmiş
ve onlarla ilgili kalıp yargıların yaygınlaşmasını sağlamıştır. Erkek egemen ideolojiler ve
cinsel nesneleştirme aracılığıyla, kadınlar itaatkâr eşler ve / veya seksapeli öne çıkarılmış
‘femme fatale’ figürler olarak tasvir edilmiştir. Bu eril kısıtlamalara rağmen, kadınlar,
kendilerini değersiz ‘öteki(ler)’ olarak tanımlayan kısır döngüyü bozmayı amaçlamış; kişinin
düşünce yapısının fallosentrik ataerkil düzen ve erkek egemen ideolojilerce yeniden
üretildiğini ve tarihsel/kültürel betimlemelerle oluşturulduğunu kanıtlamanın arayışı içerinde
olmuşlardır. Sevgi Soysal bu arayışın öncülerindendir ve ona göre mevcut olan tek yol,
kadınların fallosentrik tanımlamalara ve yaptırımlara meydan okuyan, kendi yaratıcılık ve
özerkliklerini ortaya koyan ‘asi metinler’ yaratmalarıdır. Soysal, fallosentrik düzene bir
şikâyet ve isyan niteliği taşıyan bu metinler ve eserler aracılığıyla, kadınların ‘Baba’nın
egemen yasasına karşı sonsuz bir dişil direniş ortaya koyabileceklerini öne sürmektedir.
Bu bağlamda, bu çalışma, Sevgi Soysal’ın ataerkil söylem ve ideolojilerce şekillendirilen
kadın(lık) kavramı ilgili kaygılarını göz önünde bulundurarak, yazarın Tante Rosa adlı
eseriyle hiyerarşik erkek egemen yapıya karşı oluşturduğu ‘dişil direnişi’ ve ataerkil
ideolojilerin kutsadığı bu düzenin kadın yazını ile nasıl tersine çevrildiğini ortaya
koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dişil direniş, eril söylem, kadın yazını, fallosentrik ataerkil yapı, asi
metinler, cinsiyet kimlikleri

A FEMINOCENTRIC PROTEST AGAINST ANDROCENTRIC CONFINEMENTS:
SEVGİ SOYSAL AND TANTE ROSA

ABSTRACT
Since ancient times, phallocentric patriarchy has produced the same gender stereotypes and
reinforced the same female images of ‘submissive, moral and pure angel’ to ‘monstrous,
immoral and seductive femme fatale’. Then, through the androcentric way of thinking
endorsing the sexual victimization and objectification, women have been forced to internalize
all these false ideologies. However, aiming to break the chain of vicious circle that dictates
them to be the inferior ‘others’ of men, women seek the ways of proving how one’s way of
thinking is constructed and shaped by historical and cultural representations reproduced by
the phallocentric patriarchy and its androcentric literary works. Being of those women, Sevgi
Soysal asserts that women can use their ingenious artistry and female autonomy in order to
create their ‘rebel texts’ that may challenge and reconstruct the phallocentric representation of
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women. Through these texts and/or works, which are never-ending complaints and outbreaks
against the phallocentric order, Soysal believes that women can articulate an ageless sense of
feminine resistance to the rule of the ‘Father’.
Basing its arguments on Sevgi Soysal’s concerns about the phallocentrically shaped
woman(hood), this study puts forward how Sevgi Soysal, through her work Tante Rosa,
constructs a feminocentric protest against the fixed and hierarchical structures of male
discourse and proves how androcentric bias and phallocentrically glamorized patriarchy is
challenged by women’s writing.
Key Words: Feminocentric protest, androcentrism, women’s writing, phallocentric
patriarchy, rebel texts, gender stereotypes
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THE ROLE OF THE HUMANITARIAN MOVEMENT AMIDST THE PANDEMIC

Ambassador Dr. Froilan D. MOBO
Ambassador at Large
International Human Rights Movement, Philippines

ABSTRACT
Many individuals suffer from human abuses like human trafficking, drug related concerns
which are protected by powerful and influential people who are connected in the government
which resulted to corruption and poverty in most countries. There is a need to reform these
wrong practices which are experienced by the majority of our constituents. So the
Humanitarian Group plays a vital role in this situation by ensuring and monitoring the
Sustainability, Growth, and Development of our Community in transforming nation-building.
Keywords: Humanitarian, Movement, Pandemic
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RELATIONSHIP BETWEEN QUALITY CULTURE AND ORGANIZATIONAL
PERFORMANCE WITH MEDIATING EFFECT OF COMPETITIVE ADVANTAGE
Rehana KANWAL
M.Phil Scholar, Department of Islamic Studies, National College of Business Administration
and Economics, Lahore, Pakistan
ABSTRACT
In the extreme arena of competition, economic conditions and rapid in technology are
happening with very fast pace. To meet with these challenges it has become necessary
for organizations to get better competitive position and to increase the organizational
performance in order to survive in the current marketplace. So the organizations have
to induct the culture of quality in the organizations. The rapid pace of change in
technology and working atmosphere intimidate organizational survival .
Quality culture and performance of the organizations has become matter of
concentration and interest for the researchers and practitioners since the last few decades.
The purpose of this study is to examine the relationship between quality culture and
organizational performance with mediating effect of competitive advantage. Data was
from telecommunication companies operating in Pakistan and collected analyzed for
Cronbach’s Alpha reliability, factor validity, correlation, and multiple regressions to test
the stated hypotheses. Results revealed that there is positive and significant association
between quality and organizational performance and that this relationship is significantly
mediated by the competitive advantage. In this article, we describe "Relationship Between
Quality Culture and Organizational Performance With Mediating Effect of Competitive
Advantage" as follow:
Quality culture: the independent variable:
Competitive advantage: the mediating variable:
Organizational performance: the dependent variable:
Mediating Effect of Competitive Advantage on The Relationship Between Quality
Culture And Organizational Performance:
Conclusion:
Direction for Future Research:
Keywords: Quality culture, organizational performance, competitive advantage, Pakistan.
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DISTINGUISHED FEATURES OF ISLAMIC CULTURE AND ITS IMPACTS
AND BLESSINGS ON THE WORLD
Rehana KANWAL
M.Phil Scholar, Department of Islamic Studies, National College of Business Administration
and Economics, Lahore, Pakistan
ABSTRACT
Our world has numerous cultures. It represents the nation’s way of life and the values
they have. It is the typical of every nation to try its best to protect its culture and
colure other nations in its own culture. Due to such intentions there is always a war
between these nations to ruin the culture of another and to make its culture prominent
everywhere, however the world doesn’t allow another culture to enter in, by force. It
needs that the ruler culture must have high values to admit others to follow it. If we
have an analytical study of various cultures, we can find that there were many
cultures that tried to dominate the entire world but due to many faults in them, they
were not accepted by human being. It was only Islamic culture that was accepted
whole heartedly by all. Because it was the first culture that brought prosperity to the
people. It gave them recognition and strengthened them. The following research paper
consists of introduction of Culture, its history, after that I have focused on Islamic
Culture, its prominent features and its impact and blessing on humanity.
Keywords: Islamic Culture, Europe, Nationalism, Civilization, Brotherhood.
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TIP VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ANLATI TIBBININ DOĞASI
Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan AKÇAY
Bursa Uludağ Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları, Türk İslam Edebiyatı
ORCID: 0000-0002-3261-7713
Tuğşat GÜZELOĞLU
Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe/Bilim Tarihi
ORCID: 0000-0002-5004-7494
ÖZET
Sosyal bir bilim dalı olarak edebiyat bir çok bilim dalı ile ilişkili olduğu gibi tıp bilimi ile de
yakın bir ilişkiye sahiptir. Amacı sağlık olan tıp ve hayatın bir yansıması olarak edebiyat
arasında var olan bu kaçınılmaz ilişki, sağlık ve hastalıkla ilgili kavram ve süreçlerin edebi
eserlerde ortaya çıkması ile daha belirgin bir şekilde görülmektedir. Nitekim insan yaşamının
önemli unsurlarından olan hastalık ve sağlıkla ilgili kavramların yer aldığı bir çok edebi eser
ve bu eserlerin yanı sıra hekim şair ve yazarların eserlerinde ortaya konulan bilgiler, tıp ve
edebiyat ilişkisini daha iyi açıklamamıza imkan vermektedir. Bu imkanlar ölçüsünde
hastalıklar ve hastaların edebiyatta nasıl yer aldığı, kendine nasıl bir yer edindiği
düşünüldüğünde; en temelde hastalık kavramı edebiyatta hem bir neden hem de bir sonuçtur.
Bununla birlikte hastalık ve sağlık kavramlarının edebi eserler olarak bir metnin inşa
edilmesine olanak sağlaması hastalığın bir tez olarak ele alınmasıyla ilgilidir. Nitekim hastalık
tezinin karşısında sağlık ve refah bir antitez iken, edebiyat bunları sentezleyen bir işleve
sahiptir. Bu işlev edebiyatta kendini bir anlatı olarak göstermekte ve edebiyatın tıp ile ilişkisi
göz önüne alındığında; anlatı tıbbının ne olduğunu açıklamamızı sağlamaktadır. Bu bağlamda
bu çalışmada edebiyat ve tıp arasındaki yakın ilişki açıklanacak ve buradan hareketle anlatı
tıbbının doğasının ne olduğunu ortaya konulacaktır.
Anahtar kelimeler: Tıp, Edebiyat, Hastalık, Sağlık, Anlatı Tıbbı.

THE NATURE OF NARRATIVE MEDICINE IN THE CONTEXT OF THE
RELATIONSHIP BETWEEN MEDICINE AND LITERATURE
ABSTRACT
As a social science, literature has a close relationship with many disciplines as well as with
medical science. This inevitable relationship between medicine, whose purpose is health, and
literature as a reflection of life, is seen more clearly with the emergence of concepts and
processes related to health and disease in literary works. As a matter of fact, many literary
works that include concepts related to illness and health, which are important elements of
human life and in addition to these works, the information revealed in the works of physician
poets and writers allows us to better explain the relationship between medicine and literature.
Considering how diseases and patients take place in literature within the scope of these
possibilities, Basically, the concept of disease is both a cause and an effect in literature.
However, the fact that the concepts of illness and health allow the construction of a text as
literary works is related to the treatment of illness as a thesis. As a matter of fact, while health
and well-being are an antithesis against the thesis of illness, literature has a function that
synthesizes them. This function shows itself as a narrative in literature and when the
relationship between literature and medicine is considered; It allows us to explain what
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narrative medicine is. In this context, the close relationship between literature and medicine
will be explained in this study and the nature of narrative medicine will be revealed.
Keywords: Medicine, Literature, Illness, Health, Narrative Medicine.
Tıp ve Edebiyat İlişkisi Bağlamında Anlatı Tıbbının Doğası
Tıpta biyomedikal yaklaşım, hastanın ontolojik varlığını geri plana atarak, bireyi kendi
hastalığının gölgesinde bırakmakta ve tıbbın mekanik bir konuma indirgenmesine neden
olmaktadır. Tıbbın insanın biyolojik boyutlarının dışında kalan yönleriyle ilgilenmemesi göz
önüne alındığında; tıp ile insani bilimlerin kesiştiği alanda, tıp ve edebiyat ilişkisi önemli bir
konumdadır. Bu ilişki tıp ve edebiyatın bir sanat alanı olmasıyla da yakından ilgilidir. Nitekim
modern tıpta her ne kadar tıbbın sanatla ilgili cephesi görmezden gelinse de tıbbın ağır basan
bir sanat yönü de vardır. Bununla birlikte tıbbın bilimsel bilginin teknik olarak kullanımından
oluşan bir sanat dalı olduğu düşünüldüğünde (her ne kadar tıp bedene, edebiyat ruha yönelmiş
olsa da) edebiyat ve tıp arasında yakın bir ilişkinin varlığından açıkça bahsetmek
mümkündür. Hiç şüphesiz bu ilişki, hem tıp hem de edebiyat arasındaki güçlü benzerliklere
bağlıdır. Bu benzerlikler tıbbın edebiyat, edebiyatın da tıp üzerinde etkileri olduğunu
göstermektedir. Bu anlamda edebiyat hekime duygularını doğru ve güzel ifade etme yeteneği
kazandırırken, edebi eserlerde tıbbi unsurlara yer verilmesi dönemin düşünce yapısıyla
birlikte insanların hayata, hastalığa, sağlığa ve tıbba bakışlarını da yansıtması nedeniyle tıp
tarihi açısından da oldukça önemlidir.
Birçok edebi eserde dönemin sağlık ortamında, hekim ve hastaların bir hastalığı algılayış
biçiminin edebi unsurlar kullanılarak anlatıldığı görülmektedir. Gerek Türk Edebiyatı’nda
gerekse dünya edebiyatında, “hastalık” olgusu üzerinden insan ilişkilerini ele alan, sağlık
ortamlarını anlatan pek çok eser yazılmıştır. Bu anlamda tıptan bahseden edebi eserler estetik
ve sanatsal kaygının yanı sıra epistemik bir değere sahiptir. Bu değer yalnızca teşhis öğelerini
değil bazen tedavi yöntemlerini de içinde barındırmaktadır. Hastalıkların ve tedavi
yöntemlerinin ele alınış biçimleri, cerrahi müdahale, ilaçla tedavi, musiki ve manevi
tedavilerin çeşitleri ve koruyucu hekimliğin yıllar önce yapıldığına dair yansımalar özellikle
divan şiirinde kendini göstermiştir. Bu bağlamda edebi metinlerde en genel anlamda tıp ve
insan sağlığıyla ilgili olan ve özellikle hastalıklar, teşhisler tedaviler ile ilgili konular sıklıkla
karşımıza çıkmaktadır.1
Benzer şekilde edebiyat tıp için bir araç olabilmektedir. “Edebiyat yoluyla, bir okur,
başkalarının deneyimine girer ve bu deneyimler üzerinden kendi dünyasını aralar. Farklı
perspektifler, yaşamlar, yaşanmışlıklar, karakterler, durumlar, düşünceler, davranışlar,
duygulanımlar ve anlamlarla tanışıklık kurar. Hekim bir yazarın hastalık, ıstırap, acı ve
ölümle ilgili anlatılarını okuyarak, anlamaya ve yorumlamaya çalışarak kendi hastasının
deneyimini ve kendi sağlık pratiğini daha iyi anlamaya başlar. Hastası ve kendisi ile insani
yakınlıklar kurmaya ve bu yakınlıklar üzerinden kendini ve pratiğini dönüştürmeye başlar.”2
Bu bağlamda bir hekimin hasta ile ilişkisini bir edebiyatçının şiirle ilişkisine benzetmek
mümkündür.
En genel anlamda tıp ve edebiyatın uğraş alanlarının insan ve onun yaşamı ile ilgili şeyler
olması birbirleriyle ilişkisi görülmeyen bu iki alanın birbiri ile iç içe olduğunu göstermektedir.
Nitekim bazen tıpçıların içinden edebiyatçıların çıkması, bazen de edebi eserlerin tıbbi
1

Bu konudaki bazı çalışmalar için bkz. KEMİKLİ, Bilal (2007), “Dîvân Şiirinde Hastalık ve Tedavi”, Uludağ
Üniveritesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, C. 16, S. 1, s. 19-36. YENİTERZİ, Emine (1998), “Divan Şiirinde Sağlık ve
Hastalıklarla İlgili Bazı Unsurlar", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.4, s. 87-103.
2
(Charon, 2000,285–291).
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konularla karşımıza çıkması bunu kanıtlar niteliktedir. Edebiyat eserlerine hastalıklar ve
hastalıkların insanlar üzerindeki etkilerinin yansıması, edebiyatın tıp ile hem anlam hem de
amaç bakımından birbirine benzemekte ve birbirini tamamlamakta olduğunun göstergesidir.
Tıp ve edebiyatı birlikte yürüten uzun bir isim listesinden bahsetmek mümkün olmakla
birlikte burada çalışmamızın sınırları gereği edebiyat içinde tıbbın kendine nasıl bir yer
edindiğini ortaya koyarak anlatı tıbbının neliğini/doğasını açıklamak yerinde olacaktır.
Edebi eserler sayesinde ortaya konulan anlatı ile hastanın ve hastalığın doğası daha hızlı
kavranılabilmekte ve tıbbi bilgiye bir anlam sağlanmaktadır. Nitekim bu “Anlam”, başka bir
kişinin “iç yaşamını” temsil edebileceğimizi ve bunu sosyal bir etkileşime getirebileceğimizi
varsaymaktadır. Anlamı ortaya çıkarmak yorumlayıcı bir eylemdir. Bu eylemin edebi
eserlerde genellikle semptomların, hastalıkların ve hastalık deneyimlerinin unsurları gibi tıbbi
metaforlarla ortaya çıkması tıp ile edebiyat arasındaki ilişkide bir anlatıyı ortaya
çıkarmaktadır. Böylece anlatı ile hastanın nasıl ve neden hasta olduğu tanımlanmakta ve
tedavi için çözüm geliştirme hız kazanmaktadır.
O halde anlatının tıp ve edebiyat arasında bir köprü kurduğunu söylemek mümkündür. Bu
köprü sayesinde “anlatılarla düşünmek, belirli eylemlerin, tutumların ve olayların zamansal ve
bağlamsal bütünlüğü içinde ele alınmasını sağlar; kişinin sadece öteki özneleri değil, kendi
öznesini de değersel bütünlük içinde görmesine yardımcı olur. Hekim, anlatılarla düşünerek,
hem hastalarının değer dünyasının bir şahidi olabilir, hem de kendi değersel varoluşuna ilişkin
derinlikli bir kavrayışa ulaşabilir. Anlatılarla düşünmek son olarak, hekimin ve etikçinin
ayaklarını tekil olayların meydana geldiği, tekil kişilerin görünür olduğu gerçek yaşam
zeminine basmaya zorlar. Zira anlatısallık, hayatın içinde akan tikellikler üzerinden işler.
Anlatısallığın hammaddesi gerçek insanların öyküleridir.”3 Bu bağlamlarda edebiyat ve tıbbın
birincil kesişme noktaları anlatının anlaşılması ve kullanılmasıdır. Nitekim kültürlerin
nesilden nesile değer verdiği ve aktardığı anlatılar, onlarla ilgilenenlere insanlık durumu
hakkında önemli noktalar veya bilgiler sunar. Theodore Sarbin'in dediği gibi, “insanlar anlatı
yapılarına göre düşünür, algılar, hayal eder ve ahlaki seçimler yapar.” 4
Anlatıların tıpla ilgili konular söz konusu olduğunda, edebiyatta kendine yer edinen birçok
örneğinden bahsetmek mümkündür. Birçok edebi eserde dönemin sağlık ortamında, hekim ve
hastaların bir hastalığı algılayış biçiminin edebi unsurlar kullanılarak anlatıldığı
görülmektedir. Örneğin Modern tıpta anamnez alma olarak tanımlanan hasta hikayesi
dinlemenin beyitlere yansımış halini, tıp ve edebiyat ilişkisinde bir anlatı olarak hekimin
hastaya çeşitli sorular sorarak ondan aldığı cevaplarla hastalığı teşhis etmek için bir girişime
girmesini anlatan şu beyitte görmek mümkündür:
Künc-i belâda hâlini sor hasta dillerün
Gel ey tabîb-i rûh cevâb al su’âle çek5
Benzer şekilde modern tıpta hasta ve doktoru bir araya getiren şey olarak hastanın sağlık
arayışının doktor tarafından cevap verilmesi beklenen bir durum olması ve hastaların doktora
giderek sıkıntılarını anlatarak, ondan yardım beklemesinin beyitlere anlatı olarak yansımış
haline şu şekilde örnek verilebilir:
Ben sana hâlüm agladugum zahmet olmasun
Bir hasta kim tabîbe gele derdini döker6
3

(Kavas, 2011, 64 (2),71).
(Sarbin, 1986,3–21).
5
(Yeniterzi,3).
6
(Bilgin,2011,100).
4
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Bir anlatı olarak kendini edebiyatta bu şekilde gösteren tıbbi konular çoğu zaman hastanın
kendini ifade etmesini, doktorun hastayı dinleyerek teşhis ve tedavi planlaması yapmasının da
gerekliliğini açığa çıkarmaktadır. Bu bağlamda doktorların hastalara ilaç yazmadan önce
onları dinleyerek muayene etmesi ve daha sonra tedavi için ilaç yazması gerektiğini anlatan şu
beyit bu durumu özetlemektedir:
Za’f ile görünmez oldum kimden umayın visâl
Görmeyicek hastayı kime ilâc eyler tabîb 7
Görüldüğü gibi tarihsel süreç içerisinde tıbbın edebiyata yansıyan yönleri hem birey hem de
toplumlar bağlamında özellikle hastalık, sağlık, bakım konularında hayati bir öneme sahip
olmuştur. Kişilerin sorunları ve durumları hakkında söyledikleri, sağlık programlarının
geçerliliğini, etkililiğini ve sürdürülebilirliğini iyileştirmek açısından önemlidir. Bu bilgi
olmadan müdahaleler kötü tasarlanmış ve gelişigüzel olacaktır. Basitçe ifade edilen bu
anlatılar, tedaviye ihtiyacı olanların yaşamları hakkında hayati öngörü sağlar. Anlatı tıbbı,
bireylerin ve toplulukların sağlıkları konusunda endişeli oldukları, çeşitli bakım stratejileri
benimsedikleri ve refahı sürdürmek için bu planlarda sürekli düzenlemeler yaptıkları
varsayımından başlar.8 Bu anlamda, anlatı tıbbının önemi, insanların hastalıkta biyotıpta
ortaya konulandan daha fazlası olduğunu fark etmeye başladıklarında ve bu hikayeler
sayesinde yeni bilgiler elde edilebildiğinde ön plana çıkmaktadır.9 Anlatı tıbbı bu nedenle
temelde bir yorumlama çabasıdır.10
Tıp ve edebiyat bağlamında anlatı tıbbı, edebiyatın sanatsal söyleminde hastalık hikayeleri ile
kendini göstermekte ve özellikle bütünlüğün kaybının iyileştirilmesi imkânı doğurmaktadır.
Anlatı tıbbı terimini ortaya koyan Columbia Üniversitesi'nde hem tıp hem de edebiyat
profesörü olan Rita Charon Anlatı tıbbını “hastalık öykülerini tanıma, özümseme, yorumlama
ve onları harekete geçirme konusunda anlatı yeterliliğiyle uygulanan tıp” olarak
tanımlamaktadır.”11 Charon'un belirttiği gibi, tanım gereği, hasta anlatıları tekildir (tek bir
hastanın acısının deneyimine atıfta bulunurlar), ancak yapıları paylaşılır ve evrenseldir ve
hastanın hastalığı hakkında tanımladığımız anlatı bilgisi olarak epistemolojik bir bilgi
kategorisine yol açar. Bu açımlamanın kendini mümkün kılması ise edebiyat ile olur. Böylece
edebi anlatılar, genel olarak anlatının doğurduğu dolaylı deneyimi tam olarak kavrar ve
vurgular. Biyomedikal bilgiyi yansıtan tıp yerini anlatı tıbbı ile hasta-hekim ilişkisinde
hastanın hikayesini anlama, empati geliştirme ve hasta ile hekim arasında dayanışma
yaratmayı içeren hastalık deneyimlerinin daha iyi anlaşıldığı bir kategoriye bırakır. Bu
kategori sayesinde “Hekim hastayı dinlerken hikayenin anlatım çizgisini takip eder, anlatanın
durumunu (biyolojik, ailesel, kültürel ve varoluşsal durum) hayal eder, kullanılan kelimelerin
çoklu ve çoğu zaman çelişkili anlamlarını tanır, olaylar anlatılır ve bir şekilde hastanın anlatı
dünyasına girer ve onun tarafından taşınır.”12
Anlatı tıbbında, tüm sağlık sorunları bireyler veya topluluklar tarafından anlatılan öyküler
tarafından çerçevelenir.13 Gerçekte anlatılar, bireysel ve topluluk ifadelerinin, hatta travmatik
veya baskıcı deneyimlerin arşivleridir.14 Ve insanların bu yolculuğa nasıl giriştikleri, bu
düşüncelerin anlamını ortaya çıkaran anlatıları kavramak için oldukça önemlidir. Anlatı tıbbı,
7

(Bilgin,2011,100).
(Abbott- Payne,1990, 1-11).
9
(Frank,1996).
10
(Palmer,1969-Charon,2006).
11
(Charon,2006).
12
(Groopman,1998).
13
(Goffman,1974).
14
(Ensign, 2014).
8
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duyguların, zihniyetin tanımlanmasına davet eden / yer veren, en doğrudan ve yakından ilgili
kişiler tarafından anlatılan semptomlar ve algılar üzerine hikayeler dizisini ifade eder.
Dinleyici, hikayenin belirli sosyal rolünü anlamanın bir yolu olarak hikayenin yapısını,
içeriğini, bağlamını, formatını, çerçevesini, olay örgüsünü, dramatik anlarını, amacını veya
arzusunu ve geçiciliğini incelediğinde bir hikaye anlatı haline gelir. Böylece Anlatı tıbbı,
sağlık sağlayıcı ile hasta arasında meydana gelen bir şey olarak, hastalığın ortaya çıkmasından
önceki olayların bilgisinin toplanmasına kadar, hastalığın fiziksel, psikolojik, sosyal ve
ontolojik dünya görüşüne atıfta bulunur.15
Sonuç
Modern tıpta giderek artan uzmanlaşma ile hastalığın biyolojik olarak teşhis ve tedavi
edilmesi büyük ölçüde gelişmiş olsa da hekimin ilaç ürünlerini pazarlayan bir teknisyen
tezgahtara dönüşen hali hastanın kendisinin ontolojik varlığını görmezden gelmekte ve
hastanın dosyası ile işlev gören bir tıp anlayışını beraberinde getirmektedir. Bu anlayış ile
doktorların hastalarını dinlemek, hastalık sorunlarını anlamak, hastalarının hastalık
anlatılarının(Bunlar anlatı becerileridir, çünkü bir kişinin diğerinin anlattığı öyküleri almasını
ve anlamasını sağlarlar.) anlamlarını açığa çıkarmak için anlatı tıbbının imkanlarından
yararlanmaya ihtiyaçları vardır.
Modern tıp göz önüne alındığında “hastalık, özünde, biyolojik ve maddesel bir olgu olsa da,
insanın ona tepkisi ne biyolojik ne de aritmetik olarak belirlenir.”16 Burada tıbbın sesi ile
yaşamın sesinin çatışması söz konusu olduğunda anlatılar devreye girecek, tıp organların
ötesine geçen bir konumda olacaktır. Hastalık anlatıları, dar anlamda, hasta insanların, kendi
hastalıklarıyla ve bunun yaşamları üzerindeki etkisiyle ilgili anlatıları içerir. Bu anlatılar, aynı
zamanda, hasta yakınlarının, hastalığın hasta ile olan ilişkilerini ve kendi yaşamlarını nasıl
etkilediğiyle ilgili anlatıları da içerir. Anlatı tıbbı, iyileşmeyi teşvik etmenin bir yolu olarak
klinik uygulamada, araştırmada ve eğitimde insanların anlatılarını kullanan tıbbi bir
yaklaşımdır. Hastaların bireysel öykülerini ele alma çabasıyla fiziksel hastalıkla birlikte
ortaya çıkan ilişkisel ve psikolojik boyutları ele almayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda edebi
metinler ve özellikle divan şiirinde tıbbi unsurların kendini anlatı olarak göstermesi edebiyat
ve tıp ilişkisini açıkça göstermektedir.
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ÖZET
Klasik Türk edebiyatı içerisinde, şerh geleneği önemli bir yer tutmaktadır. Klasik Türk
edebiyatının daha iyi anlaşılıp, iyi bir tasnif oluşturulması için dini literatürünün, kullanılan
şerh metotlarının bilinmesi gerekmektedir. Bunu bilmek ve anlamak ise klasik şerh metodunu
yansıtan metinlerin değerlendirilmesi yoluyla oluşacaktır.
Osmanlı coğrafyasında en çok okunan ve eseri yaygın olan şairlerin başında gelen Hafız-ı
Şirazi’nin divanı pek çok kez tercüme ve şerh edilmiştir. Bu şerhlerden bazıları bütün divanı
kapsarken, bazıları ise sadece beyit şeklinde şerh edilmiştir.
Hafız, XI. asırdan XV. asıra kadar geçen İslami edebiyatın doğduğu dönemde yaşamış güçlü
şairler arasında yer edinmiştir. Hafız’ın gazel formunda yazdığı şiirlerde, değindiği konuların
yeniliği ve bu şiir biçimindeki başarısıyla Osmanlı şairlerinin her zaman için ilgi odağındaki
bir şair kimliği kazanmıştır. Hafız’ın bu kadar güçlü bir ortamdan gelmiş olması şiirlerine ve
şiir diline de yansımıştır. Farsça yazdığı şiirleri Hafız’ın Türk coğrafyasında anlaşılmasını
güçleştirmiş ve bu durum ise Hafız Divanı’nın Türk edebiyatında şerh yapılmasını gerekli
kılmıştır.
Hafız Divanı’nın tamamına Türkçe şerh yazan kişiler sınırlıdır. Bunlar: Süruri, Şem’ȋ, Sudi ve
Konevi’dir. Konevi diğer üç şarihden iki yüzyıl sonra yaşamıştır. Dolayısıyla öncesinde gelen
şarihlerden etklenmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu şerhler arasından Konevȋ şerhinde Sȗdi’nin
şerhinin daha fazla etki ettiği görülmüştür. Konevi şerhi, Hafız Divanı’nın tasavvufi
yönlerinin ortaya konulduğu ve ön plana çıkarıldığı şerhdir. Makalede bu şerhler hakkında
bazı tanıtıcı bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hafız-ı Şirazi, Mehmed Vehbi Konevi, Divan-ı Hafız, Şerh.

EXHIBITION OF A HAFIZ DIVANI: DİVAN-I HAFIZ COMMENT OF MEHMET
VEHBİ KONEVİ
ABSTRACT
Annotation tradition holds an important place in classical Turkish literature. It is necessary to
know the religious literature and the annotation methods used in order to better understand the
classical Turkish literature and to create a good classification. Knowing and understanding
this will occur through the evaluation of texts that reflect the classical annotation method.
The divan of Hafız-ı Şirazi, one of the most widely read and widespread poets in the Ottoman
geography, has been translated and annotated many times. While some of these commentaries
cover the whole divan, some of them are annotated only in couplets.
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Hafız, XI. century XV. It has become one of the strongest poets who lived in the period when
Islamic literature was born until the last century. With the novelty of the subjects he touched
on in Hafız's poems written in ode form and his success in this form of poetry, he has always
gained the identity of a poet in the center of attention of Ottoman poets. The fact that Hafız
came from such a strong environment is reflected in his poems and poetry language. His
poems written in Persian made it difficult to understand Hafez in Turkish geography and this
situation made it necessary to make an annotation of Hafız Divan in Turkish literature.
Persons who write an annotation in Turkish for the whole of the Hafiz Court are limited.
These are: Süruri, Şem'ȋ, Sudi and Konevi. Konevi lived two centuries after the other three
commentaries. Therefore, it was inevitable to be influenced by the preceding commentaries.
Among these commentaries, it was seen that Sȗdi's commentary had a greater effect on the
Konevȋ commentary. Konevi commentary is the commentary in which the mystical aspects of
the Hafız Divan are put forward and brought to the fore. It is aimed to give some introductory
information about these annotations in the article.
Anahtar Kelimeler: Hafız-ı Şirazi, Mehmed Vehbi Konevi, Divan-ı Hafız, Annotation.
1.GİRİŞ
Türkler, İslam medeniyetine dahil olduktan sonra Arap ve İran gibi köklü iki uygarlığın kültür
taşıyıcısı olan dillerine vakıf olup, bu dillerde kaleme alınan edebȋ eserleri yorumlamışlardır.
Mevlȃnȃ, Sȃdi, Hayyȃm ve Hȃfız gibi dünya edebiyatlarını etkileyen şairlerin eserleri
öncülüğünde başlayan şerh geleneği ile ilerleyen zamanla birlikte daha yetkin eserler ortaya
çıkarılmıştır.
Çalışmanın konusu, Mehmet Vehbi Konevȋ’nin Şerh-i Dȋvȃn-ı Hȃfız isimli eseridir. Hȃfız-ı
Şirazi, XI asırdan XV. asıra kadar geçen İslami edebiyatın doğduğu dönemde yaşamış şairler
arasında yer alır. Hȃfız, gazel formunda yazdığı şiirlerinde değindiği konuların yeniliği ve bu
şiir biçimindeki başarısıyla Osmanlı şairlerinin her zaman için ilgi odağındaki bir şair
olmuştur. Farsça yazdığı şiirleri Hȃfız’ın Türk coğrafyasında anlaşılmasını güçleştirmiş ve
meşhur Divan’ına pek çok şerh yazılmıştır. Bu durum ise Klasik Türk Edebiyatında şerh
geleneğinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.
Bu eser Süleymaniye Kütüphanesi Vakıf bölümü, Hacı Mahmud Efendi yazmalarında kayıtlı
olan bir nüshadır. Eser I. ve II. cilt halinde matbu olarak basılmıştır. Eser harekesiz bir metin
olması nedeniyle müstensihin imla geleneğine bağlı kalınarak okunmuştur. Osmanlı Türkçesi
ile yazılan bu eser toplamda 503 sayfadır. Çalışma ise I. cildin ilk 250 sayfasını ihtiva
etmektedir. Elimizde eserin başka bir nüshası bulunmadığından çeviri yazıya bu nüsha esas
alınarak aktarılmıştır.
Arapça ve Farsça yazılmış, anlaşılması güç olan bazı metinleri şerh etmek Eski Türk
Edebiyatında şerh geleneği denilen bir disipline bağlı olarak ciddi çalışmalar ile yapılmıştır.
Bu çalışmalar sonucunda Arap ve Fars şiirinin anlaşılması ve kültür ortaklığının sağlanması
ile Türk edebiyatının gelişmesi adına olumlu sonuçlar meydana gelmiştir. Bu tarz metin şerhi
çalışmaları, Türk edebiyatının gelişim seyrini görmek açısından günümüz okuru için birer
tarihi belge niteliği taşımaktadır. Çalışmaya konu edinilen bu eser okurları için ciddi önem
arzetmektedir. Yapılan bu çalışma ile Konevȋ’nin Hafız Divanı şerhini tanıtmak, Konevȋ’nin
Hafız’ın gazellerini nasıl bir bakış açısı ile yorumladığını anlamaya çalışmak bu çalışmanın
amaçları arasındadır.
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2.ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Giriş kısmındaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Türk Edebiyatında şerhler önemli bir
yer tutmaktadır. Bu bağlamda Mehmed Vehbȋ Konevȋ’nin Şerh-i Divȃn-ı Hȃfız adlı eseri
çalışılmıştır.
Türk edebiyatında önem arz eden bu şerhler içeriği ve yapısı bakımından önem arzetmektedir.
Konevȋ’nin şerhinin ise bu bağlamda tasavvufȋ bir şerh olması göze çarpmaktadır. Şȃrih,
şerhte genel anlamda Hȃfız’ın beyitlerinin tümünü tasavvufȋ bakış açısıyla şerh etmiştir.
Konevȋ, şerhi iki cilt halinde istinsah edilmiş olup, bu eserin I. cildinin ilk 250 sayfası çeviri
yazıya aktarılmıştır.
Konevȋ’nin şerhinde uyguladığı yöntem ortaya konulmuş olmakla birlikte eserde şȃrihin
bahsettiği gramer terimleri de gösterilmiştir. Konevȋ’nin şerh yöntemi dört adımdan
oluşmaktadır. Bunlar:
1.adım: Beytin orijinal metni.
2.adım: Beytin Türkçe mensur hali.
3.adım: Müfredât (Beyitte geçen kelimelerin tahlilleri)
4.adım: “Ma`nâ-yı İşâreti” diye isimlendirilen yorum kısmı.
Şeklinde bir yöntem izleyen Konevȋ, Hȃfız Divȃnı’nın bütününe şerh yazmıştır. İncelenen
kısım olan I. cildin ilk 250 sayfasında toplamda 134 gazel ve 1140 beyit şerhi incelenmiştir.
Bir şerhte olması gereken kaynakların hemen hemen hepsi bu şerhte de kullanılmıştır.
Kullandığı kaynakların başında ȃyet ve hadisler gelmektedir. Bu ȃyet ve hadisler şerhin
“Ma’nȃ-yı İşȃreti” başlığı altında verilmiş olup sık sık anlatıma katılmıştır. Diğer kaynakları
ise Peygamberler, Evliyalar ve İslam Tarihi oluşturmaktadır. Bir şerh oluşturulurken şerhin
kendisi kadar sebepleri de önem taşımaktadır. Bu sebepler aşağıda gösterilecektir.
2.1.Şerh Yapma Sebepleri
Şarȋhler, metinlerde çoğu kişinin anlayamadığı, gizli kalan anlamları okuyucunun anlayacağı
bir ifadeye dönüştürmektedir. “Bir metnin açıklanması gerekiyorsa, o metinde okuyucunun
bilgisi, aklı, düşüncesi, sezgisi ve duygularıyla aşamayacağı bazı güçlüklerin varlığı kabul
ediliyor demektir. Ayrıca metnin daha büyük ilişkiler manzumesi içerisinde mesela inanç
veya düşünce sistemlerinde ne anlama geldiğini anlamak ve anlatmak ihtiyacı da metinleri
şerh ettirmiştir” (Kortantamer, 1994:8). Genel anlamda dönemin kelimelere yüklediği özel
anlamların ortaya çıkarılmasını amaç edinirler.
Öncelikle ilk dönemlerde şerh yapılma sebepleri arasında, Dȋvȃn Edebiyatının en önemli
kaynaklarından kabul edilen Kur’an-ı Kerim’i anlama çabaları önemli bir rol oynamaktadır.
Bu açıdan şerh geleneği; dinȋ metinleri anlama, açıklama ve yorumlama yöntemi olarak
gelişme göstermiştir. Şarihlerin, farklı bir dil ile yazılmış eserleri kendi bilgi birikimine
dayanarak yorumlama ve açıklama çabası ise şerhin genel çerçevesini oluşturmaktadır.
Şȃrihler, genellikle kapalı kalmış, gün yüzüne çıkamamış hususların ortaya çıkarılması için
şerh yapmaktadır. Anlaşılması zor metinlerin bir sonraki nesle aktarımı ve anlaşılmasını
sağlamak amacıyla yapılır. Tarlan, metin şerhlerinin yazılma sebepleri için “Eski dönemde
yazılan eserlerdeki mazmunları anlamak; onların yazıldığı devrin özelliklerini tanımak”
(Tarlan, 1988: 14) cümlesi ile şerh yapılma sebebini ifade eder.
Görüldüğü üzere şerhler, çeşitli amaçlarla yapılmaktadır. Şȃrihler genellikle şerh sebepleri
için dostlarının ricası ve hatırı gibi klasik şerh sebeplerini, yaptıkları şerh metinlerin içerisinde
belirtirler.
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Konevȋ, Hȃfız Dȋvȃnı’nın şerh sebebini şerhin mukaddimesinde şu ifadelerle belirtmektedir:
“…ebyȃt-ı şerȋfelerinin işȃrȃt-ı latȋfelerinden mücerred bir intisȃb-ı ma’nevȋ hȃsıl olmak içün
leng u lȗk birer mahmel-i sahȋh ile be-kadr-i hȋş şerh ü beyȃna ictisȃr kılındı.” (Konevȋ, age.
3) bu açıklamalrdan sonra ise Hȃfız’ın dilinin kapalı olduğunu ifade ederek: “ Şemsü’d-din
Muhammed el-Hȃfız eş-Şirȃzȋ kisve-i sȗretde ve libȃs-ı mecȃzda göstermiştir. Sȃ’ir fesȃhat
ehl-i şi’irlerün eşȃrı gibi cansız kelȃm degildir. ‘Avȃm ve havȃs Hȃfızın dȋvȃn-ı be-meselden
bir beyt tilȃvet itmiş olsunlar.” (Konevi, age.3 ) cümleleri sarf etmiştir. Görüldüğü üzere
Konevȋ şerhini oluştururken Hȃfız’ın dilinin mecazlar elbisesine büründüğünü ve onun gaybın
lisanı olduğunu ifade edip, onun şiirlerini halkın anlamasını ve ondan istifade etmesini
istemektedir. Türk edebiyatında Hȃfız Divȃnı’na yapılan ilk şerh Konevȋ şerhi değildir.
Bundan önce üç adet şerh yer almaktadır. Bu şerhler aşağıda yeni bir başlıkla gösterilecektir.
2.2. Türk Edebiyatında Hȃfız Dȋvȃnı Şerhleri
Hȃfız Fars edebiyatının önde gelen sanatçılarındandır. Onun tüm şiirlerinin oluşturduğu
Dȋvȃnı Türk edebiyatında çok rağbet görmüştür. Bu durum ise onun dȋvȃnının şerh edilmesini
gerekli kılmıştır. Yapılan bu şerhler ise genellikle tasavvufȋ açıdan kaleme alınmıştır.
Gölpınarlı’ya göre Türk edebiyatında Hȃfız Dȋvȃnı’na yapılan ilk şerh Sürȗrȋ şerhidir. Eserde;
“572 gazel, 38 Kıta, 74 Rübai, 6 Mesnevi, 2 Kaside, 1 Muhammes” (Çelik, 149-172) gibi
çeşitli türler yer almaktadır. Eser, (H. 966/M.1559) tarihinde telif edilmiştir.
Bilinen ikinci şerh ise Şem’i’ye ait olan şerhtir. Şem’ȋ şerh nedenini “Devrin ileri
gelenlerinden sayılan Âhmed-nâm Ferîdun-lakap bir kimsenin ismine şerh ettiğini…” (
Soleimanzadeshekarab, 2019:26 ) belirtmiştir. Eserini (H.981/M.1573) tamamlamıştır.
Üçüncü şerh ise Sȗdȋ’nin şerhidir. Sȗdȋ, şerhini oluştururken Sürȗrȋ ve Şem’ȋ’den daha ilmi
yöntemlerle icra etmiştir. “Sûdî, şerhinde adeta bir eleştirmen gibi başka şerhleri tenkit etmiş,
onlardaki kusurları müstehzi bir dille ele almıştır.” (Ayar, 2007:11). Sȗdȋ’nin şerhini
(H.1003/M.1595) yılında tamamladığı bilinmektedir.
3. SONUÇ
Şerh, edebȋ bir eseri geniş okuyucu kütleleri için anlaşılabilir hale getirmek adına yapılan
yazılı çalışmalardır. İslam kültür dairesinde Arapça, Farsça ve Türkçe binlerce şerh eseri
kaleme alınmıştır. Bu eserlerin büyük bir kısmı dinȋ ve tasavvufȋ niteliktedir. Eski toplumsal
hayatta din önemli bir yer teşkil etmekteydi ve bunun eski eserlere yansıması da olağandı.
Bundan dolayı şerhler konusunda da dinin ve tasavvufun ağırlığı görülmektedir. Şerh
uygulama yöntemleri de genellikle İslami ilimler çerçevesinde ve Arapça sarf, nahiv ve
belagat kuralları gözetilerek oluşturulmaktadır. Bu anlayışla oluşturulan eserlerden biri de
Mehmed Vehbȋ’nin Şerh-i Dȋvȃn-ı Hȃfız adlı eseridir. Çalışmaya konu edinilen bu eser,
şȃrihin bilinen tek eseridir. Müellif hakkında incelenilen kaynaklarda ayrıntılı bilgiye
ulaşılamamıştır. Eldeki kaynaklar doğrultusunda hayatı hakkında bilgiler verilmiştir.
Konevȋ’nin kendi içinde barındırdığı bütün kültür öğeleriyle vücuda getirdiği bu eser, dil ve
edebiyat açısından büyük önem arz etmektedir. Hȃfız Dȋvȃnı Türk ve Batı edebiyatında birçok
dile tercüme ve şerh edilmiştir. Esere Konevi’den önce Süruri, Sudi ve Şem’i şerh
yazmışlardır. Konevi bu şarihlerden yaklaşık iki yüzyıl sonra yaşamış ve şerhlerin
dördüncüsünü kaleme almıştır.
Konevȋ şerhini iki cilt halinde Osmanlı Türkçesi ile yazmıştır.Yapılan bu çalışmaya konu
edinilen kısım ise eserin I. cildinin ilk 250 sayfasını ihtiva etmektedir. Eserin incelenilen
bölümünde 134 gazel ve 1140 beyit şerhi incelenmiştir.
İncelenen şerhin dinȋ-tasavvufȋ bir gelenekle oluşturulmuş bir eser olması nedeniyle şerhte yer
alan tasavvufȋ terimler fazladır. Bu da metni anlamada ve anlamlandırmada bazı zorluklara
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yol açmıştır. Müellifin eserin mukaddime kısmında küçük bir tasavvufȋ sözlük bilgisi verdiği
ifadelere dayanarak eserin içerisindeki terimleri kısmen anlamlandırmada bulunarak esere
zenginlik kattığı söyleyebilir. Çalışmanın bu alanda yapılacak diğer çalışmalara kaynak
olması, ilgili okurun istifadesine sunulması ve şerh vadisine Hafız Divanı şerhlerinden
Konevi’nin şerhi ile katkı sağlanması amaçlanmıştır.
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‘MUSAVVİR’ SIFATININ PEŞİNDE BİR ÖMÜR:
MATRAKÇI NASUH’UN ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ

Tolga TELLAN
Bilgisayar İşletmeni, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
ORCID: 0000-0002-3697-7943
ÖZET
Orta Asya’dan gelip Avrupa’nın içlerine değin uzanan bir uygarlığın kurumsallaşması olan
Osmanlı İmparatorluğu, XV. yüzyılda yaşanan köklü bir dönüşümün eseridir. Devletten
imparatorluğa evrilen Osmanlı’nın bu dönüşümü geçirmesini sağlayan ise yönetici sınıfın
tebaasıyla ilişkilerini yürütürken kullandığı siyaset ile kurumsallaşma dinamiğidir. Coğrafi
genişleme ile üretimin sistematikleştirilmesine, merkezi otoritenin farklı ırk ve kültürden
tebaalarının farklı sorunlarına farklı çözümler geliştirme becerisinin de eklemlenmesiyle,
devlet imparatorluk niteliğine kavuşmuştur. Merkezi otoritenin tebaa nezdinde meşruiyetini
sağlayan ümera ve ulemalar kurumsallaşmanın özelliklerini bizlere işaret etmektedir.
Onbeşinci yüzyılın sonundan itibaren Osmanlı İmparatorluğu idaresini bizlere tasvir eden ve
tarihçi, coğrafyacı, matematikçi, silahşor ve minyatür sanatçısı gibi farklı kimlikleri üzerinde
barındıran ve ‘Matrakçı’ lakabı ile bilinen Nasuh bin Abdullah’ın hayatı (y.1480-1564) ve
çalışmaları bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Çok yönlü kimliği ve kişisel
becerilerini farklı alanlara aktarabilmesi nedeniyle Matrakçı bir anlamda ‘Rönesans
insanı’dır. İmparatorluğun farklı coğrafyalarını çizdiği minyatürler ve kaleme aldığı tarih
kitaplarıyla günümüze aktaran Matrakçı, kurumsallaşmanın nasıl bir coğrafyada inşa
edildiğini kavramamızı kolaylaştırmaktadır. Bu araştırma ile hedeflenen bir diğer husus ise,
günümüz sosyal bilimlerinin disiplinleştirici ve uzmanlıklara ayrıştırıcı karakteristiğine karşı
kapsayıcı bir münevverlik yorumuna sahip çıkılmasının güç politikaları açısından önemini
vurgulamaktır.
Anahtar Kelimeler: Merkezi Otorite, Kurumsallaşma, Ulema, Minyatür

A LIFE BEHIND THE TITLE ‘SHAPER’: A SURVEY ON THE WORKS OF
MATRAKCHI NASUH
ABSTRACT
The Ottoman Empire, a civilization emerging from Central Asia and extending into Central
Europe, is the outcome of a radical transformation of the 15th century. The dynamics of this
transformation from a state into an empire lies in the politics of relations with subjects and
institutionalization. The state became an empire thanks to the systematization of production
after geographical extension, and the ability of the central authority to develop solutions to the
problems of a multicultural society. The legitimization of the central authority before the
subjects by the rulers and intellectuals point at the features of this institutionalization.
The subject of this study is the life and works of Nasuh bin Abdullah (1480-1564), known as
Matrakchi, a historian, geographer, mathematician, musketeer, and an illustrator who depicted
the Ottoman administration from the end of the 15th century onwards. His miscellaneous
abilities and identities enable us to define him as ‘a man of Renaissance’. His works produced
in various part of the Empire facilitate our comprehension of the conditions of
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institutionalization. One aim of this study is to point at the importance of embracing an
interpretation of comprehensive intellectual practices as opposed to today’s attitude of
specialization in social sciences, in terms of power politics.
Keywords: Central authority, Institutionalization, Ulema, Miniature
1.GİRİŞ: AMAÇ VE YAKLAŞIM
İslam dininin yaygınlaşması ve kurumsallaşmasıyla birlikte açığa çıkan felsefi tartışmaların
önde gelenleri ‘insanın cismani yaradılışı’, ‘bedenin ruh ile bütünleşerek şekillendirilmesi’ ve
‘insanın tasviri’ konuları üzerinde olmuştur. Özellikle, şekil verme, biçimlendirme, resmetme
eylemlerine işaret eden ‘tasvir’ kavramı, ruh sahibi olan ve olmayan bütün varlıkların
şekillerinin çizilmesine işaret etmekte ve geniş bağlamda minyatür, nakış, sembol, mimarlık
planı, harita, karikatür, grafik, fotoğraf ve dijital çizimleri de kapsamaktadır. İslam öncesi
dönemde Ortadoğu coğrafyasına hakim olan putperest inançların başlangıçta, başarıları,
önderlikleri, güçleri ya da iyilikleri ile tanınmış insanların resim ya da heykeller aracılığıyla
somutlaştırılmasına ve zamanla bunların ruhlarına güçler atfedilerek tapınılmasıyla başladığı
görülmektedir. Hıristiyan ikonografisinin de kilise örgütlenmeleriyle bu geleneği destekleyen
bir içerikte gelişimi, İslamiyetin tasvirden uzaklaşarak diğer inançlardan kendisini
ayrıştırmasını kolaylaştırmıştır. Küllî iradenin yaratıcılığı, şekillendiriciliği ile cüz’î iradenin
tasvir becerisi arasındaki farklılık Kelâm ilmi (İslam’da iman ile ilgili konularda açıklamalar
getirmeye çalışan felsefi yaklaşım) ile aşılmaya çalışılmıştır. Farklı İslam devletlerinin süreç
içerisinde geliştirdiği bu yaklaşım biçiminin, zamana, coğrafyaya ve politik güce bağlı olarak
esneklik gösterdiği bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde zanaatın/sanatın
olgunlaşması ve Avrupa ile ilişkiler bağlamında gelişmesiyle birlikte ise ‘musavvir’ sıfatının
kavranması çabası önem kazanmaya başlamıştır1:
“‘Musavvir’ ismi, insanı şekillendiren ve ona bedeni ve ruhi açıdan kendine has
özellikler veren anlamına gelir. Bu isim Kur’ân-ı Kerim’de bir yerde (el-Haşr 59/24)
‘hâlik’ ve ‘bari’ isimleriyle birlikte yer alır. Her biri Allah’ın yaratıcılığını ifade eden
ve birbiri ardınca zikredilen bu üç isim, yaratmanın üç aşamasına işaret eder. Buna
göre ‘hâlik’ ismi insanın ne zaman, ne şekilde, hangi özelliklere sahip olarak
yaratılacağını belirleyen, ‘bari’ ismi insanı yokluktan meydana getirip, onu evrende
maddi bir varlığa sahip kılan, ‘musavvir’ ise insanın hem bedeni özelliklerini hem de
akıl, ruh ve kişilik gibi manevi özelliklerini veren anlamına gelmektedir. Nitekim “Ey
insan! Pek lütufkar olan rabbine karşı seni aldatan ne? O rabbin ki seni yarattı, sana
güzel ve düzgün bir şekil verdi, dengeli ve ölçülü yaptı. Kendi dilediği gibi sana bir
suret verdi” (el-İnfitâr 82/6-8) ayetinde de yaratmanın bu üç aşamasına işaret
edilmektedir. Bunun yanında Kur’ân-ı Kerim’de ‘musavvir’ isminin kökünü oluşturan
tasvir (şekil ve suret verme) kavramı da çeşitli ayetlerde Allah’a atfedilmekte (Âl-i
İmran 3/6; el-A‘râf 7/11), onun insanı en güzel şekilde yarattığını bildirerek (elMü’min 40/64; et-Tegâbün 64/3) ‘musavvir’ ismine işaret edilmektedir” (TİA,
2020:187-188).

1

Tartışmaların temel noktasını oluşturan ‘İslamiyette tasvir yasağı’ konusunun bu bağlamda önemini yitirdiğini
ifade edebiliriz. İslam inancının temel noktalarından olan ‘kadere imân’ ve Allah’ın (c.c) olacak her şeyi bilmesi
hükmü, kelam ilmindeki küll’î irade-cüz’î irade ayrışmasıyla çözümlenirken; tüm sıfatlarından insana pay
vererek onun dünyevi yaşamını bir imtihan olarak niteleyen yaratıcının sûretlendirmeye kat’î biçimde izin
vermediğinin sıklıkla vurgulanması şaşırtıcıdır! Ancak bu konu farklı ve daha kapsamlı bir çalışmayı
gerektirdiğinden şimdilik sadece araştıracak zihinleri sorularımızla teşvik etmekle yetiniyoruz.
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Bu bağlamda, Osmanlı İmparatorluğu’nu ‘Altın Çağı’ olarak nitelenen 16. yüzyılda
somutlaşan askeri, politik, diplomatik, ilmi, eğitimsel, kültürel ve sosyal yapıların tamamında,
inanç (egemen müslümanlık yorumu ve şer’i hukuk hükümleri) ile praksis (somut gündelik
yaşamın üretimleri) arasındaki çelişkilerin de açığa çıkmaya başladığını ve dönemi bu tarz
okunmanın daha kapsamlı çıkarımlarda bulunmamızı kolaylaştırabileceğini varsaymaktayız.
Fatih Sultan Mehmed’in ikinci kez -ve yönetsel erk olarak tam anlamıyla- tahta çıktığı
1451’den Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’nın suikaste kurban gittiği 1579 yılına değin
ekonomik, politik ve askeri kudretini çağdaşı diğer medeniyetlere kabul ettiren Osmanlı
İmparatorluğu’nun -resim de dahil- kültürel alanla ilgilenmeyeceğini ve geri planda
kalacağını zannetmenin safiyâne bir yaklaşım olacağı açıktır! Gerek Avrupa (Bizans,
Venedik, Ceneviz, Macar, Avusturya, Leh, Rus, İspanya, Portekiz, Fransız) gerekse Doğu
(Akkoyunlu, Safevi, Memlük, Hint ve Çin) medeniyetleriyle ilişkilerini artıran ve yönetim
formunu bu dönemde devletten imparatorluğa taşıyan Osmanlı hanedanı açısından, resim,
minyatür, hat, mücellitlik, hakkâklik, çini gibi farklı zanaatlar mimari eserlerle, câmilerle,
kütüphanelerle, imaretlerle bütünleşmiş bir içeriktedir. Bu kısa çalışmaya konu edilen ve
İmparatorluğun en kudretli dönemi olarak görülen 16. yüzyılın ilk yarısında Saray çevresinde
farklı zanaatları ifa ederken ‘Matrakçı’ lakabıyla tanınan Nasuh b. Abdullah’ın da bu tümleşik
yapı içerisinde okunması gerektiği açıktır. Çalışmada, İmparatorluğun biçimlendiği bir
tarihsel dönemi kavrayışımızı kolaylaştıracak analizlerin, farklı zanaatları üzerinde toplayan
bir dönem karakteri üzerinden yapılması amaçlanmıştır2. Tarih ve sanat ilişkisini soruşturan
çalışmalarda, bir tarihsel gerçekliği belgelerle ispat etmek, tartışmalara son vermek, kesin
hükümler getirmek yerine farklı sorular yönelterek yeni araştırmalara kapı aralamanın daha
gerçekçi bir hedef olduğu ifade edilebilecektir.
2. YÖNTEM TARTIŞMASI
Tarih çalışmalarında yöntem tartışması, şüphesiz, geçmişteki kişi, olay ve tecrübeleri, bugün
nasıl kavradığımız ve kendi kavrayışımızdan geçerek bunları şimdiye nasıl aktaracağımıza
yönelik sistematik bir arayış üzerine konuşmaktır. Ancak burada kastettiğimiz ne Edward
Hallett Carr’ın “tarihçi, geçmişi anlama dürtüsünün baskısıyla, aynı zamanda tıpkı bir fen
bilimcisi gibi cevaplarının çeşitliliğini azaltmaya, bir cevabı bir başkasına bağlamaya,
olayların kargaşasına ve özgül nedenlerin kargaşasına bir çeşit sıra ve birlik getirmeye
zorlanır. ‘Tek tanrı, tek yasa, tek öge ve uzaktaki tek tanrısal olay’; ya da Henry Adams’ın
‘eğitilmiş olma iddiasına parlaklık verecek büyük bir genelleme’yi arayışı -bunlar, bugün
modası geçmiş şakalar gibi geliyor insana. Fakat, tarihçinin nedenlerin çoğaltılmasıyla
2

‘Peki neden Matrakçı Nasuh?’ şeklinde sorulduğunu duyar gibiyiz. İlk sebebi, Sarayın kültürel verimlere
bakışını kavramayı kolaylaştıracağındandır. Muhtemelen dedesi ya da babası devşirme olan Nasuh, küçük yaşta
Saray’a alınmış, Enderun’da eğitim görmüş ve padişah II. Bayezid’e de hocalık yapan isimlerden ders almıştır
(TDVİA, 2016b). Saray eğitiminin bir yandan İslami ilimleri diğer yandan da fen bilimlerini kapsamlı şekilde
belleten yapısı, Matrakçı’nın inanç-praksis çelişkisini küçük yaştan itibaren yaşadığını ve bunu aşmak için farklı
zanaatlara eşzamanlı olarak yöneldiğini bizlere göstermektedir. Emine Fetvacı’nın saray eğitiminde resimli
kitapların eğitsel rolüne dikkat çekerken bizlerle paylaştığı şu çıkarım önemlidir: “Emperyal koleksiyonda
toplanan kitapların mesajları, hazinenin hizmetlerinden yararlanan bütün saray efradına yönelikti. Bazı
tarihçilerin hazinede tutulan değerli resimli kitapların yegane okurunun padişah olduğunu hala varsaymasına
karşın, saray efradı da hazineden veya sarayın çeşitli kesimlerinde kullanıma açık daha küçük kütüphanelerden
kitaplar ödünç alırdı. Sonraki sayfalarda incelenecek arşiv belgelerinde saray içindeki kitap dolaşımının izlerine
rastlanması, okur kitlesinin genişliğini kanıtlar. Başlı başına dolaşımda olması ve kullanılması, resimli yazmalara
Osmanlı saraylı kimliğini oluşturmada güçlü bir araç özelliğini kazandırır. Ve muhtevalarını önemli kılardı. Bu
kitaplar saray çevresinde okunması ve okuyacak kişileri eğitip görüşlerini şekillendirmesi için hazırlanırdı.
Onları hazırlayanların fikirlerini hedef kitleye, yani mevcut ve müstakbel Osmanlı sarayı mensuplarına yayardı.
Resimli yazmalar yeni oluşan bir Osmanlı saray kültürünün dağarcıkları ve başta gelen iletişim araçlarıydı”
(Fetvacı, 2013:45-47). Bu bağlamda Matrakçı Nasuh, İmparatorluğun zanaatlere/sanatlara resmi bakışını
kavramamızı kolaylaştıran bir karakterdir.
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olduğu kadar basitleştirilmesiyle de uğraşması gerektiği bir olgudur. Tarih, bilim gibi, bu
ikili ve çelişik görünen süreç içinde ilerler”(2011:149) sözleriyle özetlediği geleneksel tarih
yorumu (tarihin doğa bilimleri gibi neden-sonuç ilişkisine indirgenebileceğinin varsayıldığı
pozitivist deneyselciliğe benzetim [empirical simulation]) ne tarih anlatısının merkezine
Dietrich Schäfer (1845-1929)’de olduğu gibi devleti yerleştirerek ya da Gustav von Schmöller
(1838-1917)’in obsesif biçimde arşivlere yönelerek inşa etmeye çalıştığı kronolojist
(vakanüvistik) yorum, ne de Hayden White gibi tarihi dile, kültürel anlatılara indirgeyen ve
somut ifadesini “tarihler (ve tarih felsefeleri) belli bir miktar ‘veri’yi, bu verileri açıklamak
için kullanılan teorik kavramları ve bunların sunuluşunda kullanılan anlatısal yapıyı geçmiş
zamanlarda cereyan ettiği varsayılan bir dizi olayın görüntüsel göstergesi (icon) olarak
birleştirir. Ayrıca bunların derin bir yapısal içerik barındırdığını savunuyorum; bu içerik
doğası bakımından genelde poetikayla, özelde dil ile ilgilidir, ayrıca özgün bir ‘tarihsel’
açıklamanın ne olması gerektiğine ilişkin eleştiri öncesi paradigma olarak kullanılır. Bu
paradigma, monografi ya da arşiv belgelerinden daha kapsamlı olan bütün tarih
çalışmalarında ‘metatarihsel’ (metahistorical) öge işlevini görür (2008:11-12)” tanımında
bulan kurgusalcı yorumdur. Tarih araştırmalarının mekana (şehirlere, bölgelere, coğrafyalara),
zamana (dönemlere, yüzyıllara) ya da kişiye (sosyal dinamikler harekete geçerken öne çıkan
yönlendirici karakterlere, geniş kesimlerin makro tutumlarını inceleyen sosyal-psikoloji
yerine azınlığın mikro söylemlerine dayalı sözlü tarihçiliğe) bağlı olarak sınıflandırılması;
geneli kavramamızı sağlayacak çalışmalardan ve kapsayıcı değerlendirmelerden uzaklaşılması
ise marjinalitenin baskın olduğu, uzmanlıkların mitleştirildiği yeni bir tarih felsefesi
doğurmuştur: Çağımızda tarihçi, (makro anlamda) tarih üzerine düşünmeye yabancılaştırılmış
ve (mikro bağlamlarda) tarih üzerine konuşarak nesneleştirilmiş, medyatikleştirilmiş,
ticarileştirilmiş gerçekleri toplum için satışa sunar hale getirmiştir3. Bu bağlamda, ‘Kişilerden
hareket ederek mi yaşananları açıklayacağız?’4, ‘Kurumsal dinamikler mi olayın kavranışını
kolaylaştırır?’, ‘Bir dönemi algılamak için o dönemdeki ilişkiler ve grup dinamikleri üzerine
odaklanmamız mı gerekmektedir?’ ya da ‘Anlatının gerçeklikle ilişkisini belli bir unsura
(faktöre) indirgeyip, o unsur üzerinden mi çözümleme geliştirmeye çabalayacağız?’ şeklinde
akla gelen sorular tarih araştırmalarında hangi yöntemin izleneceği konusuna cevap verme
3

Bu noktada, tarih felsefesi yapma arayışında olmadığımızı kesinlikle ifade edebiliriz. Bu konu, her şeyden önce
tarih bilimi ile uğraşan akademisyenlere hatırlatılması gereken bir nokta olduğundan gündeme getirilmiştir. Biz
sosyologlar, tarih severler ve amatör tarihçiler için -haddimizi bilmekle birlikte- meselelerin üzerinde yeterince
tartışılmadan bazı kabullerin yapıldığı ve egemen paradigmanın oluşturulduğu kanaati halen devam etmektedir!
4
Kişi odaklı tarihçilik anlayışı, piyasa odaklı araştırma yöntemleri arasında en çabuk benimsenenidir. ‘Albert
Einstein olmasaydı atom bombası icat edilemezdi’, ‘Mihail Gorbaçov olmasaydı SSCB dağılmaz, Doğu Bloku
yıkılmazdı’ gibi varsayımlar üzerine inşa edilen bu tarz bir tarihçilik anlayışı –tüm akademik içeriğine ve
bilimsel araştırma profesyonelliğine rağmen– metodolojik bakımdan büyük bir ilkesel eksikliğe işaret
etmektedir: ‘Tarihi yapanın insanın kendisi olduğu, ancak kendi istediği gibi yapamadığı’. Tarih, karakterlerin
rollerinin önemine rağmen verili toplumsal koşullar üzerine inşa edilmekte, gelişmekte ve
gerçekleşmektedir. Tarihi kişilikler, ekonomik, politik, coğrafi, askeri, kurumsal, teknolojik, sosyolojik,
psikolojik, kültürel, hukuki ya da etik yapıların hızlandırıcısı ya da yavaşlatıcısı olarak işlevsellesen
bireylerdir. Bütünüyle kişilerin yaşamlarına odaklanmış tarihçilik anlayışının kime (ya da neye) hizmet ettiğini
Margaret MacMillan’ın şu değerlendirmesi açıkça hepimize göstermektedir: “Ne yazık ki, biyografi yazarları ve
biyografilerden faydalanan tarihçiler, diğer tarihçiler tarafından uzunca bir süre şüpheyle karşılandılar; tarihi
sağlam bir zeminde ele alamayan veya toplumu göz ardı eden ve tarihi ‘büyük adamlar’ ve ‘büyük kadınlar’
şekillendirir şeklinde sığ ve yanlış bir varsayıma dayanarak bireylere odaklanan amatörler olarak algılandılar. 19.
yüzyıl yazarı ve düşünürü Thomas Carlyle, kahraman olarak addettiği, tarihteki kilit isimlerin geçmişi
şekillendirdiklerine dair teoriyi savunurdu. Bu bakış açısı akademi çevrelerince küçümsendi (ancak, hiç de
şaşırtıcı olmayacak biçimde iş dünyasının önde gelen isimleri tarafından oldukça ilgi çekici bulundu)” (2017:1314). Bu noktada soracağımız bir diğer rahatsız edici soru ise ‘İş dünyasınca ekonomik-medyatik düzlemde
desteklenen, belirli bir bedel karşılığında yazdırılan ya da iş dünyasının sahibi/mütevellisi/vakfedeni olduğu
üniversitelerin tarih kürsülerinden paylaşılan kurum/organizasyon/şirket tarihi tarzı tarihçiliğin toplumun geniş
kesimlerinin gerçeği öğrenme çabalarına ne derecede karşılık verdiği?’ şeklinde ifade edilebilecektir.
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yönünde atılan ilk adımlar olmuştur. Özellikle Batı dünyasında, insanı toplumsal örgütlülük
içinde anlamanın, eylemlerini kavramanın ve insanlığın genel eğilimlerini ortaya çıkarma
çabalarının geri plana itilmesiyle birlikte mikro ve –yer yer mezo– araştırmalara yönelinerek,
makro tarihçiliğin (ve sınıflar arası güç ilişkilerine dayalı analizlerin) önü tıkanmıştır. Artık,
kişi tarihçiliğinde karakterin yaşamının safhalarının, araştırmaya konu edinilen dönemdeki
rolünün ve zihinsel gelişimini etkileyen kültürel iklimin sorgulanmadığı; sosyal olgu
tarihçiliğinde tarihçinin kendisini küresel-bölgesel-yerel boyutlar ile katı bir biçimde
sınırlandırdığı; savaşların askeri tarihçiliğe, devlet politikalarının, yönetsel mekanizmaların ve
sosyal örgütlerin kurumsal tarihçiliğe, ekonomik gelişmelerin, tarımsal-sınai üretimin ve
kalkınma stratejilerinin teknoloji/iktisat tarihçiliğine, kişilerin veya toplumların cinsel
kimliklerinin, ırklarının ve yaş dönemlerinin de feminist/toplumsal cinsiyet çalışmaları/queer
tarihçiliğine bırakıldığı bir paradigmanın günümüzde mevcut tarih bilimi çalışmalarına hakim
olduğu ifade edilebilecektir. Bize düşen ise tarihin tüm kesikliklerine, dönüşümlerine ve
ayrıştırmalarına rağmen bir bütünlük taşıdığını, tüm kişisel koşullarına rağmen toplumsal bir
süreç olduğunu ve tüm derleyiciliğine rağmen içerisinde karşıtlıklar barındırdığını
anımsatmaktan fazlası değildir. Bu çalışmayı hazırlarken, sıraladığımız bu hususların –tüm
eksikliklerimize rağmen– metodolojik yaklaşım olarak benimsendiği ifade edilebilecektir.
3. MATRAKÇI NASUH: KİMLİK OLARAK OSMANLI KÜLTÜR DÜNYASINDAN
BİR ÖRNEK
Türk medeniyetinin Anadolu’ya girişi yaygın biçimde 1071 Malazgirt Savaşı ile
tarihlendirilmekteyse de, farklı çalışmalarda (Kafesoğlu, 1972; Merçil, 1995) sürecin daha da
öncesine dayandırılabileceğine ilişkin somut bilgiler paylaşılmaktadır. İslamiyetin doğuşu
öncesinde Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu-Sasani Devleti arasındaki çekişmelerin
yaşandığı Anadolu ve Mezopotamya havzası, 7-8. yüzyıllarda Ortadoğu’ya İslam uygarlığının
hakim olması ve istikrar kazandırmasıyla birlikte, dünya ticaret yollarının merkezi haline
gelmiştir. Avrupa’dan Asya’ya uzanan ticari yolların üzerinde yer alan Anadolu, gerek Abbasi
İmparatorluğu gibi karayollarına ve kültürel birikime sahip şehirlere sahip olmaması gerekse
de Endülüs (İber Yarımadası), Fas, Tunus, Mısır gibi Akdeniz’e hakim ve liman ticaretine
yön veren merkezler barındırmadığı için geçişken/köprü karakterini 12. yüzyıla değin
sürdürmeye devam etmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu’nun, İstanbul merkezli ve Ege,
Karadeniz, Balkanlar hinterlandını kontrol eden coğrafi karakteristiği, dışarıdan gelenlerle
sınır boyu savaşları ve içeridekilerle de siyasi aktörler arası taht kavgaları ile Hıristiyanlık
kiliseleri arası mezhep çatışmaları (Katolik-Ortodoks vd.) yaşanması nedeniyle politik gücün
parçalanmasına ve Anadolu’nun belli merkezler dışında kültürel bakımdan
önemsizleştirilmesine yol açmıştır. Endülüs devleti ile İslam dininin farklı yorumlarına
(mezheplerine) kapı aralayan Afrika’daki yarı özerk eyaletlerin Akdeniz ve Nil aracılığıyla su
yollarına, Bağdat merkezli Abbasi İmparatorluğu’nun ise kervan yollarına sahip olması
Anadolu’nun arada kalmış bir coğrafya olarak görülmesine neden olmuştur. Yine bu süreçte,
12. ve 13. yüzyıllarda kilise desteğinde toplanan ordular eliyle Anadolu üzerinden
Ortadoğu’ya Haçlı Seferleri’nin gerçekleştirilmesi ise inanç temelli bir mücadelenin ötesinde
dünya ticaretindeki bölüşüm kavgasına işaret etmektedir. Bu bağlamda, Türk boylarının
Anadolu’ya yerleşmesi bahse konu coğrafi sıkışmışlığın aşılmasındaki en önemli adımlardan
biri olmuştur.
10. yüzyıldan itibaren İslamiyetin Türk boyları arasında yaygınlaşması ve Maveraünnehir
havzasındaki toplulukları birleştirici bir rol oynaması, Selçuklu Devleti’nin (1037-1157)
askeri ve bürokratik örgütlenmesini kolaylaştıran unsur olmuştur. Tuğrul ve Çağrı beylerin
liderliğinde Horasan’a hakim olan Selçuklular, Gazneli Sultanlığı’ndan, Karahanlıların ardılı
beyliklerden ve Bizans İmparatorluğu ile çevrili bir bölgeden büyük bir devlete dönüşme
becerisini göstermiş ve Asya’nın içinden gelen Oğuz boylarının Anadolu’ya geçişine imkan
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tanıyan bir yapıda örgütlenmiştir. 1040 yılında gerçekleşen Dandanakan Muharebesi
sonrasında ise yurt arayışı içindeki Oğuz boylarının Horasan’da Gaznelilere, Anadolu’da da
Bizans ile sınır konumundaki uç bölgelere yerleştirilmesine dayalı iskan stratejisi işlerlik
kazanmıştır. Asya’nın içlerinden gelen Moğolların (Cengiz Han, Ögeday ve ardılları Kubilay
Kaan ile kardeşi Hülagü önderliğinde) kurduğu devletlerin neden olduğu yoğun göç baskısı ve
yeni toprak arayışı, Oğuz boylarının Anadolu’da yerleşik düzen kurma amacına yönelmelerini
ve 1071 sonrasında, Anadolu coğrafyasında haçlı ordularına karşı büyük bir mücadeleye
girmelerini kolaylaştırmıştır.12.yüzyıl boyunca Anadolu’ya doğru yavaş yavaş ilerleyen göçer
akışı, etnik kaynaşmalarla birlikte nüfusun göçebeler, toprağa yerleşik köylüler ve şehirlerde
yaşayan zanaatkarlar ile yönetici-asker kesimler şeklinde gruplaşmasına neden olmuştur. Bu
bağlamda, Anadolu Selçuklu Devleti’nin 13. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Moğol saldırıları
ile yıkılmış olmasına rağmen, Türk boylarının düzeni yine de bu topraklarda araması, artık
yerleşik düzene geçilmiş olunmasına bağlanabilecektir.
13. yüzyılın sonlarında Anadolu’nun Kuzeybatısında yerel bir beylik olarak kurulan ve Bizans
İmparatorluğu’nun Anadolu ile Balkanlar’da kalan son topraklarını fethetme stratejisi izleyen
Osmanlı Devleti, kısa sürede Balkanlar’a doğru genişlemiş; 1362’de Edirne,1363’de Filibe,
1372’de Ohri, 1393’de Üsküp, 1394’de –ve 1430’da yeniden–Selanik fethedilmiştir. 1396
Niğbolu Savaşı sonrasında Osmanlı devletinin bir Doğu Avrupa gücüne dönüşmeye
başlamasının arka planını İnalcık’ın şu değerlendirmesinden takip edebiliriz:
“Balkanlar’da Osmanlı yayılışının politik ve sosyal koşullarına gelince, o zaman
Balkanlar birçok devletçik ve feodal senyörlüğe bölünmüş durumda idi. Onların
aralarındaki çekişmeler, Osmanlı yayılışına çok yardım etmiştir. Bu durum, Osmanlı
Devleti’ne önce bir yardımcı, sonra koruyucu devlet olarak egemenliğini yerleştirme
olanağı veriyordu… Aynı zamanda biri karada öbürü denizlerde ve kıyılarda egemen
iki büyük devlet, kuzeyde Macaristan batıda ve güneyde Venedik bu siyasi
parçalanmadan yararlanarak Balkanlar’da yayılma politikası güdüyorlar ve Osmanlılar
karşısında güçlü rakipler olarak yükseliyorlardı. Onlar siyasî ve askerî egemenlikle
beraber Katolikliği yaymaya veya üstün kılmaya çalışıyorlar, bu nedenle onları,
ardından gelen seferlerle de Anadolu’nun doğusu ile Kuzey Mezopotamya’n
egemenliği Balkan halk yığınları tarafından benimsenmiyordu. Özellikle, Ortodoks
kilisesinin toprakları Katolik kilisesine mal edildiği için Ortodoks ruhban, durumu
olduğu gibi bırakan Osmanlı idaresini yeğliyorlar, Osmanlılar da onların imtiyazlarını
ve kilise bağımsızlığını tanıyor, böylece onları Osmanlı devlet kadrosuna
sokuyorlardı” (İnalcık, 2011:2).
Fetihler sonrası Balkanlarda toprak rejiminin dönüştürülmesi ve Anadolu’dan gelen göçer
nüfusun yeni köyler kurarak yerleşmeleri ile 1402 Ankara Savaşı sonrasında Anadolu’nun
Timur tarafından kontrolü, Osmanlı devletinin Doğu Avrupa merkezli karakteristiğini
belirginleştirmiştir. II. Murad’ın tahta geçer geçmez Balkan’daki topraklarını ve askeri
gücünü vezirleri eliyle konsolide etme çabası, on yıl içerisinde sonuç vermiş ve “Selânik
fethinden sonra Balkanlar’da Yıldırım Bayezid’in imparatorluğunu ihya etmiş sayılabilirdi.
Eflak ve Sırbistan sıkı bir şekilde Osmanlı tâbiliği altına sokulmuş, Arnavutluk ve Epir’de
Osmanlı hâkimiyeti yerleşmişti. Bosna kralı, Arta ve Mora despotları, nihayet Bizans
imparatoru haraç ödeyen tâbiler durumundaydı. Venedik dahi Balkanlar’da elinde tuttuğu
yerler için haraç ödüyordu. Bizans ve Sırp despotluğu fetret devrinde Osmanlılardan aldıkları
yerleri geri vermişlerdi” (TDVİA, 2006a:167). Bu noktada devletin bölünmüş topraklarını
bütünleştirmesi artık kaçınılmaz hale gelmişti. 15. yüzyılın ilk yarısında Bizans’ın Osmanlıya
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müdahale edecek bir gücü olmamakla birlikte, Avrupa ve Anadolu’daki rakip güçlerin
güçlerini birleştirmede kullanabilecekleri, denizden bir sıçrama noktası olarak görülmekteydi.
Bizans’ın politik zayıflığına karşın, ticari bakımdan tarafları buluşturma işlevini sürdürmesi
ve İslam dünyasının genelinde fethinin cihan hükümranlığı kudretiyle özdeşleştirilmiş olması;
II. Murad’ın oğlu ve ardılı genç sultan II. Mehmed’in bu konuya tutkuyla yönelmesini
kolaylaştırmıştır. 1453 yılında İstanbulun fethiyle birlikte devlet idaresi, Bizans’tan
eklemlenen kimi özelliklerle (saray idaresi, diplomasi stratejileri, kozmopolit hukuk, mimarlık
ve sanat) birlikte imparatorluk niteliğini kazanmıştır:
“Osmanlılar sonraki elli yıl boyunca Balkanları hakimiyeti altına alacak, kısmen Kırım
Tatarlarının vasallığını temin etmelerinin yardımıyla Karadeniz kıyı şeridindeki
egemenliğini genişleteceklerdi. Geleneksel anlamda askeri tarihçiler tarafından pek
önemsenmemiş olsa da, en görkemli fetihleri güney ve doğu bölgelerinde
yaptıklarıydı. 1514’de gerçekleşen nihai Çaldıran Muharebesiyle birlikte Osmanlılar,
Safevi İran ordusunu yenmiş, ardından gelen seferlerle de Anadolu’nun doğusu ile
Kuzey Mezopotamya’yı fethetmiştir. I. Selim’in liderliğindeki Osmanlılar, Memlûk
köle askerlerinin imparatorluğuna son verip, Mısır ve Suriye’nin hakimiyetini ele
geçirmiş, böylelikle imparatorluklarının büyüklüğünü iki katına çıkararak 1.5 milyon
kilometrekareye çıkarmışlardır. Babıâli, sonraki fetihlerle beraber Bağdat, Yemen,
Kuzey Afrika, Batı Kafkasya ve Doğu Akdeniz’in denetimini de eline almış, bu
sayede Basra Körfezi ile Kızıl Deniz’e erişim kazanmış ve kutsal şehirler olan Mekke
ile Medine’yi zapt ederek halifelik unvanını ele geçirmiştir. Üstelik güçlü bir donanma
inşa eden Osmanlılar, keşif kuvvetlerini ve topçularını Gucerat, Etiyopya, Özbekistan
ve Sumatra kadar uzak diyarlardaki müttefiklerinin yardımına da göndererek nüfuzunu
o bölgelere kadar yaymıştır” (Sharman, 2021:165-166).
Fatih’in hükümdarlığıyla birlikte –gerçek anlamıyla– yapılanan imparatorluk, bir yandan yeni
hukuk rejimini inşa ederken, diğer yandan kırsal üretim alanlarını ve kentsel ticari merkezleri
hızla denetimine alan bir yönetsel biçime (patrimonyalizm) bürünmüştür. İmparatorluğa
dönüşüm süreci aynı zamanda egemen ve direngen güçler arasında bir mücadele
gözlemlememizi de sağlamıştır. Coğrafi sınırları hızla büyüyen ve ekonomik bakımdan
zenginleşen merkezi otoriterinin devlet yapısına yeni katılan uçları çekirdeğe (merkeze)
benzetme çabası ile imparatorluğa yakın dönemde katılan yerel seçkinler ile bu coğrafyaların
kökleşmiş askeri, bürokratik ve ekonomik aktörlerinin idari uygulamalarını ve ilişkilerini
koruyarak yeni rejime eklemlenme çabaları zıt güçlerin mücadelesini kavramamızı
sağlamaktadır. Fatih’in tahta geçişinden Sokollu’nun vefatına değin süren dönemde, Sarayın
tüm pragmatizmini ve esnekliğini baskın (dominant) güç olma yönünde kullanması, mücadele
sürecinde merkezi otoritenin egemenlik kurmasını kolaylaştırmıştır. 17. yüzyıldan itibaren
ekonomik güç düzleminde eli zayıflamaya başlayan Sarayın baskınlığının sona ermesiyle
birlikte, merkezkaç etkisi doğmuş ve yerel güçler ilişkileri kendi lehlerine çevirmeye
başlamışlardır (Nizâm-ı Alem olarak adlandırılan devlet otoritesinde yerel unsurlar ağırlık
kazanmaya, merkez gibi kurumsallaşmakla birlikte merkezdekilerle pazarlık yapabilmeye
başlamışlardır).

www.uksek.org

54

Ankara,Turkey

2. INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS
May 2-4, 2021

Kanuni Sultan Süleyman döneminde askeri, ekonomik ve fiziki gelişiminin adeta sınırlarına
ulaşan imparatorluk merkezi, döneminin önde dünya güçleri arasında olduğunu5 politik,
diplomatik ve kültürel alanlarda açıkça sergilemiştir: “Süleyman’ın adının kanunla bir arada
anılması özellikle, yirmi beş yıl (1516-1541) gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde Suriye,
Mısır, Irak ve Macaristan’daki toprak kazanımlarıyla sınırları genişleyen ve karmaşıklığı artan
bir imparatorluğun sorunlarıyla baş edebilecek idari ve bürokratik gelişmeye duyulan
ihtiyaçla çakışmaktadır. Bu, Süleyman’ın yönetiminin pratik yapısını ve tüm reaya
mensuplarının yaşamını etkileyen günlük ayrıntılara (vergi düzenlemeleri, pazarlar vs.)
müdahale tarzını öne çıkarmaktadır” (Woodhead, 2015:210-211). Askeri seferler nedeniyle
hükümdarlığı süresinde geniş bir coğrafyada dolaşan Sultan I. Süleyman, yol üzerindeki kent
ve kasabalarda konaklamakta, türbe ve kutsal mekanları ziyaret etmekte, tebaasının arz ettiği
hediyeleri kabul etmekte ve onların taleplerini dinlemekte, gittiği coğrafyanın imar ve iskan
problemlerini gidermekte, kişisel otoritesini yerel yöneticiler üzerinde sergilemekte, taraflar
arasındaki anlaşmazlıkları çözümleyerek merkezi otoritenin saygınlık kazanmasını
sağlamakta ve kendisi ile birlikte seferlere katılmakla görevlendirilen ordu içerisindeki farklı
zanaatkarların/sanatçıların bakış açılarının çeşitlenerek bir imparatorluk kültürünün
oluşumunu sağlamaktadır. Keza İstanbul ve çevresindeki Saray etkinlikleri de (düğünler,
sünnetler, ziyafetler, Cuma namazı ve ardından halk ile buluşmalar, Camilerden medreselere
çeşmelerden köprülere uzanan imar ve inşa faaliyetleri vd.) hem şehire iktisadi canlılık
kazandırmış hem de ‘efkâr-ı umumiye’de memnuniyete sebep olmuştur (Woodhead, 2015).
Dönemin tarihçilerince Sultan’ın edebiyata, şiire, sanata ve kültür alanının tüm verimlerine
değer veren karakteri, adaletli, askeri bakımdan muzaffer ve tebaasına karşı cömert olma
özellikleriyle bir tutulmuştur. Uzunçarşılı, Sultan’ın genel karakterini şu değerlendirmesiyle
bizlere aktarmaktadır:
“Kanuni, vakur, azim ve irade sahibi, tab’an sükûti olup vereceği kararda acele etmez,
düşünür, taşınır, neticede verdiği emirden geri dönmezdi; bundan dolayı hükümet
erkânı verecekleri kararda inceden inceye düşünmeğe mecbur idiler; devlet nüfuz ve
haysiyetine halel verecek bir şeyde müsamaha etmediği gibi bu gibi hallere meydan
verilmemesini de tavsiye ederdi. Kendisiyle görüşenlerin kapalı mütalaalarından,
maksatlarını sezer ve ona göre cevap verirdi. Sultan Süleyman’ın ‘Muhibbi’
mahlasıyla şiirleri olup eski harflerle matbu bir de divanı vardır. Topkapı Sarayı
Arşivinde kendi el yazısıyla manzumelerini havi perakende müsveddeleri görülür:
“Alem içre muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat
gibi” meşhur beyti Kanuni’nindir. Meşhur şair Bâki’nin şiirdeki kudretini anlayarak
onun elinden tutmuş ve yetişmesine himmet etmiştir. Nimetşinas olan Baki’nin, Sultan
Süleyman’ın vefatına dair kaleme aldığı mersiye edebiyatımızın şaheserlerindendir”
(2019:419-420).
Osmanlı Sarayı’nın ilim ve kültür birikimine bu derece önem vermesi, imparatorluğun
örgütlenmesinde ilmiye teşkilatının dönüştürücü bir rol oynaması kaynaklıdır. Fatih Sultan
Mehmed döneminden itibaren öne çıkan Molla Gürani, İstanbul Kadısı Hızır Bey, Molla
Hüsrev, Hocazâde Muslihüddin Mustafa, Sinan Paşa, Molla Lütfi, Müftü Ali Cemali,
Kınalızâde Ali, Taşköprülüzâde Ahmed ve Ebussuud Efendi gibi alimler gerek felsefe ve
ilahiyat gerekse fen ve mühendislik alanlarında sayısız eser vererek geniş bir coğrafyada
imparatorluğun bilimsel ve eğitsel yapısının biçimlendiricileri olmuşlardır. Bu biçimlenme
5

On altıncı yüzyılın ortalarında kontrol ettiği ticaret yolları düşünüldüğünde, kuvvetle ihtimal birinci dünya
gücü!
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ilmiye çevresinden eğitim gören sayısız kültür ve sanat insanı kanalıyla işlerlik kazanmıştır.
Matrakçı Nasuh olarak bilinen ve farklı çevrelerce ‘Osmanlının Rönesans insanı’ olarak
nitelenen Nasuh b. Abdullah’da bunlardan birisidir. ‘Matrakçı’ lakabı ile bilinen ve tam adı
‘Nasuh b. Abdullah (Karagöz) el-Silâhî el-Matrâki el-Bosnâvî’ olan Nasuh’un çocukluğu ve
gençliği ile ilgili pek bir bilgi olamamakla birlikte ‘Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn-i Sultân
Süleymân Hân’ başlıklı eserinde ismini ‘Nasuh bin Karagöz bin Abdullah el-Bosnevî’;
matematiğe dair kaleme almış olduğu ‘Cemâl el-Küttâb’ ve ‘Kemâl el-Hüssâb’ ve ‘Umde elHisâb’ başlıklı eserlerinde ise isminin ‘Nasuh b. Karagöz el-Priştevî’ şeklinde geçtiği
bilinmektedir (TDVİA, 2006b). 1480’lerin ortalarında doğduğu, Bosnalı ya da Priştineli
olduğu tahmin edilen Matrakçı Nasuh’un babasının adının Abdullah, dedesinin adının bir
devşirme lakabı olan Karagöz şeklinde kayıtlı olduğu görülmektedir. Kendisi tarafından icat
edilip edilmediği şüpheli olmakla birlikte, sistematik biçimde geliştirdiği ve antrenman ettiği
bir dövüş sporu olan ‘Mel‘abe-i Matrak’ isimli savaş oyunun en başarılı temsilcisi
olduğundan ‘el-Matrâkî’ ve aynı zamanda iyi bir silahşor olduğundan da ‘el-Silâhî’ lakabını
almıştır. Geliştirdiği matrak oyununu 160 farklı bende (vuruş biçimine) ayıran ve acemi
askerlerin talimlerinde kullanan Nasuh, 1529 yılında kaleme aldığı ‘Tuhfetü’l-guzât’ başlıklı
eserinde amacının mücahitlere kılavuzluk etmek olduğu belitmiş (Unat, 2016) ve bu
konulardaki başarıları nedeniyle de Kanuni Sultan Süleyman tarafından kendisine bir berat
verilmiştir: “Özellikle matrak oyununda akranına üstün olan Nasuh’un silâhşorluktaki
rakipsizliğini Kanunî Sultan Süleyman’ın 936’da (1530) verdiği berat da göstermektedir. Bu
belgeye göre Hayır Bey’in valiliği sırasında Mısır’a gitmiş, orada bulunan ünlü silâhşorlarla
birlikte türlü silâh ve mızrak oyunları yarışmalarına katılmış, efsanevî kahraman Rüstem-i Zâl
gibi hamleler yaparak diğer yarışmacıları saf dışı bırakmıştır. Hayır Bey de Nasuh’a,
Mısır’daki silâhşorların kendisine karşı koyamadıklarını itiraf ettiklerini belirten Arapça bir
temessük vermiştir” (TDVİA, 2006b:143).
Küçük yaşta Enderun’a alınan, dönemin önde gelen alimlerinden ders alan ve I. Selim
döneminde Mısır’ın fethedilmesini takiben Kahire’ye giden Matrakçı Nasuh, asıl ününü
Padişah Kanuni Sultan Süleyman’ın oğulları Mustafa, Mehmed ve Selim için yapılan
muhteşem sünnet düğünü ile kazanmıştır. 21 Haziran 1529’da şehzadelerin sünnet merasimi
sırasında Atmeydanı’nda düzenlenen şenliklerde içinde topları, darbezenleri ve gerekli olan
bütün malzemesiyle, burçları üzerinde bayrakların dalgalandığı ve duvarları nakışlarla süslü
kâğıttan ve ahşaptan iki yürür hisar yapmış ve bu hisarların içerisindeki askerler gelenlere bir
savaş gösterisi sunmuştur. 5 kuleli ve 4 kapılı hisarların her birine 120’şer silahlı asker
yerleştirilmiş ve tekerlekler üzerinde meydana çekilen hisarlardan çıkan kılıçlı erler,
topuzlular, zırhlı miğferli mızraklılar, okçular savaş oyunları sergilemişlerdir (Yurdaydın,
1963; TDVİA, 2006b). Bu gösteri Matrakçının mühendislik becerilerini de göstermesini
sağlamıştır.
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Görsel 1. Tekerlekler Üzerinde Hareket Eden İki Hisar, Matrakçı Nasuh, Tuhfetü’l-guzât
Kaynak: Bağcı, Çağman vd., 2019:76
Matrakçı Nasuh, katiplerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla matematik ve muhasebe
alanlarında birbirini tamamlayan iki eser kaleme almıştır. Bunlardan ilki ‘Cemâlü’l-Küttâb’
ve ‘Kemâlü’l-Hüssâb’ olup h.923’te (1517) yazdığı matematiğe dair bu eserin h.966’da
(1559) istinsah edilmiş bir nüshası günümüze ulaşmıştır (İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi,
nr. 2719). İki bölümden oluşan kitapta Hint rakamları, dört işlem, kesirler ve ölçekler ile
matematiğe ilişkin ilkeler ele alınmıştır. Sultan I. Selim’e sunulmak için hazırlanan
‘Umdetü’l-hisâb’ ise Matrakçı Nasuh’un daha önceden telif ettiği ‘Cemâlü’l-küttâb’ adlı
risâlesini yeniden ele alıp sonuna bazı ilâveler yaparak meydana getirdiği 1533 tarihli bir
çalışmadır. Bu eserin ilk bölümünde rakamlar, dört işlem, kesirlerin kesirlerle toplamı, klasik
aritmetiğin altı temel işlemi, pozitif tam sayılar ve rasyonel sayılar, oran, orantı, geometri
usullerinden bahsedilmektedir (Unat, 2016:24). Özellikle çarpma konusunda ‘kafes çarpım
yöntemi’ne örneklerle yer verilmesi, denklemlerin çözümünde ‘çift-yanlış yöntemi’nin nasıl
kullanılacağını göstermesi önemlidir. Eserin ikinci bölümünde ise, ağırlıklar, ölçümler, oran
ve orantılar, muhasebe kayıtlarında kullanılan ‘merdiven yöntemi’ açıklanmakta ve 50 kadar
örnek problem çözümüyle birlikte sunulmaktadır.
Matematik, coğrafya, kartografi, topografya, silahşorlük ve hat gibi bilim ve sanat alanlarında
farklı eserler kaleme alan Matrakçı’nın günümüze bıraktığı en önemli eserler ise minyatürlerle
bezeli tarih kitaplarıdır. Kanunî Sultan Süleyman’ın emriyle Muhammed b. Cerîr etTaberî’nin ünlü İslâm tarihini Arapça’dan Türkçe’ye çevirmeye başlayan ve Sadrazam
Rüstem Paşa’nın teşvikiyle projesini devam ettiren Matrakçı Nasuh, ‘Mecmau’t-tevârîh’
başlıklı bu çalışmasında yaptığı ilâve ve zeyillerle yeni bir içerik kazandırmış ve Osmanlı
tarihini h.958 (1551) yılına kadar getirmiştir. Hz. Adem’in yaradılışından Hz. Süleyman’ın
ölümüne kadar olan dönem eserin I. cildini oluşturmakta ve bunun iki nüshası Viyana Millî
Kütüphanesi koleksiyonunda bulunmaktadır. II. cilt, efsanevi İran Kralı Keykubad’ın
hükümdarlığı ile başlayıp Sâsânî Hükümdarı Nûşirevân devri olaylarıyla tamamlanmaktadır.
III. cilt Hz. Muhammed’in doğumuyla başlamaktadır. Bu cildin Ertuğrul Gazi zamanına kadar
gelen bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’ndedir. Bu kopyanın özelliği, Abbâsîler dönemi
tarihini, ardından kısaca Türkler’in köklerini, Gaznelileri ve Selçukluları içermesidir.
Ardından Anadolu Selçukluları ve kısaca Osmanlılar hakkında verilen bilgiler gelmektedir.
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Nüshanın son başlığı Ertuğrul Bey zamanında Karacahisar’ın alınmasına ilişkindir. British
Museum koleksiyonunda bulunan (nr. 12879) ‘Câmiu’t-tevârîh’ adıyla kayıtlı, birbirini
tamamlar mahiyetteki üç ciltlik yazma ise ‘Mecmau’t-tevârîh’in muhtasar bir versiyonudur.
‘Mecmau’t-tevârîh’in, Türk tarihi hakkındaki genel bir girişle birlikte Kanunî Sultan
Süleyman dönemini de içine alan Osmanlı tarihiyle ilgili kısmı, iltifat ve teşviklerinin sonucu
olarak hazırlandığı için kendisine takdim edildiği anlaşılan Sadrazam Rüstem Paşa’ya
atfedilerek ‘Rüstem Paşa Tarihi’ adıyla da bilinmektedir. ‘Mecmau’t-tevârîh’in IV. cildi
olarak kabul edilebilecek olan Osmanlı devrine ait müstakil bir nüsha tesbit edilememiştir.
Ancak bazı kütüphanelerde bu döneme ait ‘Tarîh-i Sultan Bâyezid ve Sultân Selîm’,
minyatürlü ‘Tarîh-i Sultan Bâyezid’, minyatürlü ‘Tarîh-i Sultan Selîm’, ‘Süleymanname’,
minyatürlü ‘Mecmû-ı Menâzil’, ‘Fetihnâme-i Karaboğdan’, minyatürlü ‘Tarîh-i Feth-i Şikloş’
gibi müstakil birer eser hüviyetinde Nasuh’un kaleminden çıkmış nüshalara rastlanmaktadır.
Bu husus eserin bu bölümünün kısım kısım yazılmış olabileceği konusunda bir kanaat
oluşturmaktadır6 (TDVİA, 2006:144).
‘Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn’ başlığıyla kaleme alınan ‘Mecmû-ı Menâzil’ ise bu
kapsamlı tarih kitabının bir diğer bölümünü oluşturmaktadır (Yurdaydın, 2014). Kanuni
Sultan Süleyman’ın hükümdarlı döneminde 1534-1536 yılları arasında gerçekleştirilen ve
Matrakçı Nasuh’unda bizzat katıldığı İran-Irak seferini anlatan bir tür menzilnâmedir:
“Nasuh, İstanbul’dan Tebriz’e, oradan Sultaniye ve Bağdat’a gidiş ve Halep-Diyarbakır
üzerinden dönüş yolunda konaklanan veya civarından geçilen yerleri tanıtmış, her birinde kaç
gün konaklandığını anlatmış, yöredeki din büyüklerinin türbelerinin isimlerini yazmış,
türbelerin resmini yapmıştır. İstanbul, Tebriz, Sultaniye, Bağdat, Halep gibi dönemin nüfusu
yoğun, anıtsal eserleri bol olan ve uzun süre konaklanan şehirleri çift sayfa üzerinde
tasarlamış ve kentin simgesi olan anıtsal yapıları ayrıntılarıyla belgelemiştir. Ünlü İstanbul
görüntüsü Matrakçı’nın en özenli çizimlerinden birisidir ve Osmanlı payitahtının bütün
görkemini yansıtır” (Bağcı, Çağman vd., 2019:77-78).

6

Konu ile ilgili en kapsamlı çalışmayı yapan Hüseyin Yurdaydın şöyle ifade etmektedir: “British Museum
koleksiyonunda kayıtlı (nr. 23586) ‘Tarîh-i Sultân Bâyezid ve Sultan Selîm’ adlı anonim yazmanın büyük bir
eserin bir bölümünden ibaret olduğu anlaşılmakta, ifade ve üslûp benzerlikleri ise yazmanın Matrakçı Nasuh
tarafından yazılmış olduğu kanaatini vermektedir. Eserin sadece II. Bayezid devriyle (1481-1512) ilgili bir
bölümünün yazması minyatürlüdür. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan (Revan Köşkü, nr. 1272)
yazmanın müellifi tarafından özel olarak resimlendirildiği anlaşılmaktadır. Türk resim sanatı bakımından son
derece ilgi çekici olan nüshanın içinde II. Bayezid zamanında yapılmış seferlerle ilgili olarak Kili, Akkirman,
İnebahtı, Modon ve Gülek kale ve şehirleriyle Osmanlı donanmasına ait gemilerin resimleri bulunmaktadır.
‘Süleymannâme’, ‘Mecmau’t-tevârîh’in IV. cildinin Kanunî Sultan Süleyman devrine (1520-1566) dair kısmıdır.
Eserin h.926-944 (1520-1537) yılları arası olaylarını ihtiva eden bölümü Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi’nde mevcuttur (Revan Köşkü, nr. 1286). Müellif adının verilmediği bu yazmanın Nasuh’a ait ve
müellif hattıyla olduğu ‘Mecmû-ı Menâzil’in yardımıyla anlaşılmaktadır. Yazmada bulunan bazı boşlukların
Nasuh’un bu nüshaya da menzil resimleri yapmak istediği, fakat bunu gerçekleştiremediği düşüncesini akla
getirir” (TDVİA, 2006b:144).
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Görsel 2. İstanbul, Matrakçı Nasuh, Mecmû-ı Menâzil-‘Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn’
Kaynak: Bağcı, Çağman vd., 2019:78
1537’de tamamlanan ‘Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn’de, menzilnâmenin şehir manzaraları
ile resimlenmesi, bu tür temsillerin Avrupa’dan kısa bir süre sonra Osmanlı dünyasında da
benimsendiğini düşündürmektedir. ‘Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn’de, ordunun
güzergahının göstergeleri olan manzara resimleri ve şehirleri gökyüzüne yerleşmiş hayali bir
göz ile ‘kuşbakışı’ resmeden minyatürler birbirini takip etmektedir. Bunların en ünlüsü,
Osmanlı başşehrinin olağanüstü incelikli ve detaylı bir portresi olan ve Matrakçı’nın görsel
anlatısını başlatan ‘İstanbul’ imgesidir (Görsel 2). Bu resimde İstanbul’un Fatih Sultan
Mehmed tarafından fethinden itibaren şehirde inşa edilen anıtsal yapılar göze çarpmaktadır.
Ancak şehrin kozmopolit yapısı gereği Osmanlı dönemi eserlerinin yanı sıra, şehrin hem
Doğu Romalı geçmişine hem de şehirdeki İtalyan cemaatlerinin varlığına göndermelerde
bulunulmaktadır. Bu özellikleri ile resim, bir yandan İstanbul’un 16. yüzyıldaki mekansal
özelliklerinin gerçekçi bir portresi iken öte yandan Osmanlı’nın Bizans geçmişine ve ilişki
içinde bulundukları İtalyan dünyasına karşı kapsayıcı/kucaklayıcı emperyal tavrının da bir
ifadesidir. Matrakçı, şehir görüntülerine ilişkin Batılı üslubu Osmanlı resim diline
uyarlamıştır; onun İstanbul’unda şehrin Bizans geçmişi görünürlüğünü büyük ölçüde
kaybetmiş ve adeta bir Osmanlı anıtları haritası olarak resmedilmiştir. Resim, şehrin bütünü
hayali ve semavi bir açıdan görebilen bir göz sayesinde yarı ütopik yarı ilahi bir vizyonu
tasvir etmekte ve Matrakçının imgesinde, Osmanlı hanedanının ve yönetici elitlerin baniliği
ile yeniden kurulmuş, sarayları ve İslami anıtları ile tanımlanmış bir imparatorluk merkezi
halini kazanmaktadır. Matrakçı, eserinde, ülkenin bütünü ile temsil etme arzusu ile yola
çıkmış; bir askeri seferin anlatılması çerçevesinde, manzara resimleri, türbe ve ziyaretgahlar
ve şehir imgeleri aracılığı ile imparatorluğun doğu topraklarını görselleştirmiştir (Kafescioğlu,
2011). Bu bağlamda Matrakçı’nın tarih anlatısı topografik bir içerik sergilemektedir ve bu
anlatı döneminin fetihçi/keşfedici imparatorluk felsefesi ile uyum içerisindedir.
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Matrakçı bu zirve eserini müteakip farklı tarihler de kaleme almıştır. Müstakil bir eser gibi
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde kayıtlı (Revan Köşkü, nr. 1284/2) ‘Fetihnâme-i
Karaboğdan’ın da aslında ‘Süleymannâme’nin bir parçası olduğu düşünülmektedir. Yine
‘Süleymannâme’nin bir bölümü olduğu halde ayrı bir eser gibi kütüphane kataloglarına giren,
minyatürlü ‘Târîh-i Feth-i Şikloş, Estergon ve İstolni Belgrad’ da Kanuni’nin h.950’deki
(1543) Macaristan seferiyle ilgili bir yazmadır. ‘Süleymannâme’nin, h.950-958 (1543-1551)
yılları arası olaylarını anlatan bir yazması Arkeoloji Kütüphanesi’ne kayıtlı bulunmakta (nr.
379) Kanuni’nin h.955’de (1548) çıktığı ve Matrakçı’nın da katıldığı ikinci İran seferine dair
bir yazma da Marburg Devlet Kütüphanesi’nde yer almaktadır (TDVİA, 2006b).
4. SONUÇ
Betimleyici karakteristikteki bu kısa çalışmada, tarihsel olaylar ve olgular ile ele alınan
tarihsel dönemin kültür-sanat ürünleri arasında nasıl bir bağ olduğunun sorgulanması
hedeflenmiştir. Şüphesiz ki, Osmanlı medeniyetinin en kritik dönemini oluşturan 16. yüzyılın
bir kişi ya da grup üzerinden kavranmaya çalışılması yetersizdir ve olanaksızdır! Ancak,
imparatorluğu biçimlendiren egemen güç (Saray) tarafından yetiştirilmiş, yetkilendirilmiş ve
yetkinleştirilmiş bir kültür-sanat insanının ilettiklerinin kavranması, ilerleyen dönemde hangi
soruları soracağımızı şimdiden belirlememizi kolaylaştırmaktadır. Osmanlı İmparatorluğunun
nasıl bir dönüşüm süreci geçirdiğinin askeri, ekonomik, politik, diplomatik kaynaklardan
olduğu kadar kültür-sanat dünyasının izleklerinden de takip edilmesi gerektiği açıkça
ortadadır. Bu bağlamda, sanatın tarihin ayrılmaz bir parçası olduğunu bizlere hatırlatan Alman
filozof George W. F. Hegel’in “uluslar en zengin geleneklerini ve fikirlerini sanat eserlerinde
biriktirmiştir. Ulusların felsefesini ve dinini anlamak için aralanacak kapının anahtarı
sanattır” sözleri halen geçerliliğini korurken; bizlere düşen görev, kültür-sanat tarihimize
ilişkin soruları ve bu sorulara yanıtlar arayan akademik araştırmaları gündemimize almaktır7.
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THE TRACES OF AGE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN QURAN &
HADITH
Rehana KANWAL
Scholar, Department of Islamic Studies, National College of Business Administration and
Economics, Lahore, Pakistan
M.Farooq SHAKIR
Bismillah Higher Secondary Schools, Pakistan
ABSTRACT
The holy book Quran is revealed by Allah Almighty and it is truly the literal word of Allah
Almighty several evidences on this claim has been provided in the holy Quran itself with sane
reasoning not only this but Allah Almighty has challenged in the holy Quran all the creations
that if anyone claims that this holy book Quran is not the literal word of Allah Almighty or if
someone thinks that it has been fabricated then why don’t those people try to bring something
like Quran. It has been more than fourteen hundred years that challenge has remain unbeaten
and during all those years nobody has ever come up with such a perfect book which tells you
all about the entire system of the universe and in fact beyond the system of universe. This
challenge by Allah Almighty in the holy Quran has made everyone helpless, even in the
modern age of information technology where access to any sort of information is just few
clicks away. This actually is the miracle of the Holy prophet (peace be upon him) till end of
times and since the holy prophet (peace be upon him) is the final prophet of Allah therefore
the holy book Quran have all the knowledge of everything from past present and the future.
The holy Quran itself claims that it has all the knowledge that has been ever existed there this
research paper will find the traces of age of information technology in Quran and Hadith.
Keywords: technology, science, innovation, Islam, development
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QURANIC CONCEPT OF FREEDOM OF EXPRESSION A DESCRIPTIVE
STUDY IN MODERN SOCIO-POLITICAL PERSPECTIVE
Rehana KANWAL
M.Phil Scholar, Department of Islamic Studies, National College of Business Administration
and Economics, Lahore, Pakistan
ABSTRACT
The freedom of expression is one of the most significant and hot issues in liberal
societies in present days. Freedom of expression means “Right to express one's ideas
and opinions freely through speech, writing, and other forms of communication without
any restraint”. Consequently, all modern institutions, constitutions and organizations
include UNO promote it very much. The Holy Quran considers freedom of expression
as a fundamental human right from fourteen hundred years ago because it appeals to
sociology and describes every important social issue. . There are many verses of Quran
describes the right of Expression. Quran gives some important areas, objectives and
principles of foredoom of expression. In Islamic perspective freedom of expression is
not only a right but sometimes it also becomes an absolute duty of a Muslim. Allah
Almighty grants the freedom of expression due to human dignity, honour and free
thinking. Quran also mentions some important areas and it objectives of the freedom
of expression. Moreover, Quranic freedom of expression has some limitations to save
the society from negative impact as harm, divisions and anarchy etc. This article
presents the Quranic concept of freedom of expression, its definition, objectives,
important areas, principles and limitations. Although sometimes there are adopted
comparative and analytical approaches but actually, it is a descriptive study of Quran
in modern Socio-political perspective on the right of Freedom of Expression.
Key Words: Islam, Cottage, industry, Employment, Rural Women.
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DİJİTAL KÜLTÜRDE İLETİŞİM EKOLOJİSİ: SOSYAL AĞLARDA HOMOFİLİ
EĞİLİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Pınar BAYRAM
Bağımsız Araştırmacı
ORCID: 0000-0003-1054-4602
ÖZET
21.yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan sosyal ağlar, insanların
küresel boyutta iletişim kurmasına imkan tanırken, insani ilişkilere yeni bir boyut
kazandırmıştır. Web 2.0 teknolojisiyle etkileşimli iletişim avantajı sağlayan dijital
platformlar, hızlı, ucuz ve pratik kullanım kolaylığı sayesinde Türkiye’de ve dünyada
yaygınlaşmıştır. Özellikle yüz yüze iletişim kurulamayacak olan ortamlarda alternatif iletişim
seçeneği sunan sosyal medya platformları, farklı bakış açılarıyla özgün fikirlerin ortaya
konduğu interaktif bir iletişim mecrası olarak görülmektedir. Günümüzde sosyal medya
platformlarında farklı taleplere göre gelişen çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Bu
uygulamalardan biri olan hashtag, içeriği belirli temalara bölerek indekslemek için
kullanılmaktadır. Hashtagler sosyal medya kullanıcılarının söylemek istediklerini geniş
kitlelere yayma potansiyeline sahiptir ve diğer kullanıcılarla etkileşime geçmeleri için etkili
bir iletişim aracıdır. Yeni iletişim toplulukları ve yeni söylemsel yapılar inşa eden hashtagler,
akademik araştırmalara da konu olmaktadır.
İletişim alanında hashtag uygulamasının homofiliye neden olabileceğine yönelik çalışmalar
mevcuttur. Homofiliye yönelik erken dönem çalışmaları, küçük gruplara odaklansa da son
dönem çalışmalar dijital ağların inşa ettiği sosyal bağlamları araştırmaktadır. Homofili terimi,
benzer bireylerin (birbirleriyle) diğerlerine oranla daha sık ilişki kurduğu varsayımına
dayanmaktadır. Bu ilkeye göre benzer yaş, cinsiyet, eğitim, prestij, sosyal sınıf, meslek gibi
özniteliklerin yanı sıra tutum ve özlem gibi psikolojik özellikler de bireylerin birbirlerine
bağlanma olasılığını arttırmaktadır. Bu çalışmada hashtaglere dayalı homofili eğilimi ilgili
literatür üzerinden değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucuna göre hashtagler, homofili
eğilimini arttırabilmektedir. Bir konu başlığı altında küresel boyutta iletişim kurulmasına
olanak sağlayan hashtagler aracılığıyla insanlar, yeni bağlantılar oluşturup var olan
bağlantılarını güçlendirirken aynı zamanda homofili etkisiyle sosyal ilişkiler lokalize
olmaktadır. Dijital ağlarda homofili eğilimine yönelik ulusal literatürde çalışmalar sınırlıdır.
Bu nedenle çalışmanın literatüre katkı sağlaması umulmaktadır.
Anahtar Kelimler: Hastagh, Dijitalleşme, Homofili, Sosyal Medya, İletişim Kültürü
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COMMUNICATION ECOLOGY IN DIGITAL CULTURE: AN EVALUATION OF
THE HOMOPHILY TENDENCY ON SOCIAL NETWORKS
ABSTRACT
Social networks have emerged with the technological developments in the 21st century. These
networks have enabled people to communicate on a global scale and brought a new dimension
to human relations. Digital platforms, which provide interactive communication advantage
with Web 2.0 technology, provide inexpensive and practical ease of use. Therefore, it is seen
that Turkey and widespread in the world. Social media provides alternative communication
opportunities, especially in environments where face-to-face communication cannot be
established. In addition, these platforms are seen as an alternative communication medium
where original ideas from different perspectives take place. Today, there are various
applications that develop according to different demands on social media platforms.
Hashtagh, one of these applications, is used to index content by dividing it into specific
themes. Hashtags have the potential to broadcast what social media users want to say and are
an effective communication tool for interacting with other users. Building a new
communication community and new discursive structures, hashtags are also subject to
academic research.
In the field of communication, there are studies showing that hashtag application may
homophily. While early studies on homophily focus on small groups, recent studies
investigate the social contexts that digital networks build. The term homophily is based on the
assumption that similar individuals (with each other) have more frequent relationships than
others. According to this principle, psychological characteristics such as attitude and longing,
as well as attributes such as age, gender, education, prestige, social class, profession, increase
the likelihood of individuals being attached to each other. This study evaluates the homophily
tendency based on hashtags through the literature by making a descriptive analysis of
homophily. According to the results of the evaluation, hashtags increase of tendency
homophily. Through hashtags that allow communication on a global scale under a topic,
people create new connections and strengthen existing connections. However, relationships
are localized with the effect of homophilia. Studies on the homophilia trend in digital
networks are limited in the national literature. Therefore, it is hoped that the study will
contribute to the literature.
Keywords: Hashtag, Digitalization, Homophily, Social Media, Communication Culture
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METHODS OF APPLICATION OF SMART TEXTILES FOR KIDS; PLAY SUIT
Neda FARZAN
Dr. Farideh TALEBPOUR
Al-Zahra University of Tehran, İran
ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the application of smart textiles in immunization
of children's clothing. In this regard, the use of the smart industry in tapping and securing
clothing to protect the child from harm was investigated. The use of multipurpose fabrics,
commonly known as electro textiles or smart textiles, makes for a healthier, safer, and easier
life, so it can produce a useful product if the textiles' intelligence is combined with their
overlay features. Since one of the most critical periods of any human's life is his childhood
and the child's need to play in this period is very important and this study has tried to
minimize the possible harm to them. The sample consisted of 276 respondents who were
selected by purposeful sampling method. The participants were selected by random sampling
from mothers and fathers of 17-50 years of age in Tabriz. The research method is descriptive
survey and based on purpose, among applied research. According to the results of the
statistical tests and the information obtained from the questionnaires and observations, the
relationship between children's coverage and their impact is very high. Designed to minimize
damage to the baby while keeping the appearance as simple and as beautiful as possible.
Keywords: smart textiles, protective textiles, safety, children, vulnerability
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OLEA EUROPAEA L.BİTKİSİNİN YAPRAKLARINDAN EKSTRAKTE EDİLEN
DOĞAL BOYANIN PAMUKLU KUMAŞLAR İÇİN BOYANABİLİRLİĞİ
Neval ERGÜN
Tasarım Müdürü, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Tasarım Merkezi
Karin ZENCEFİL
Tasarım Direktörü, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Tasarım Merkezi
Berçin YOLAÇ
Kumaş Satın alma Müdürü, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Tasarım Merkezi
Prof. Dr. Emine Dilara KOCAK
Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye
ORCID: 0000-0002-0656-6430

ÖZET
Bu çalışmada Türkiye Ege Bölgesi’nde (İzmir) yetişen Olea europaea L. bitkisi
yapraklarından elde edilmiş doğal boyarmadde ile pamuklu örme yüzeyler boyanmıştır. Olea
europaea L. bitki yaprakları yıkandıktan sonra etüvde (40°C ± 2°C) 8 saat kurutulmuş ve 1:30
flotte oranında 1 saat kaynatılmış ve ekstrakt 24 saat bekletildikten sonra süzülerek boyama
işlemine hazır hale getirilmiştir. Boyanacak materyal olarak %100 pamuk, 180 g/m2 süprem
örme yüzeyler kullanılmıştır. Flotte oranı 1/30 olan flottede kaynama sıcaklığında 1 saat
boyanmış örneklere önce soğuk taşar yıkama (250 ml) ve ardından 60° C sıcak yıkama
(100ml), işlemleri uygulanmıştır. Boyamadan sonra polietilen poliamin esaslı katyonik
fiksatör, katyonik polimer ve katyonik kuartener poliamonyum bileşiği olmak üzere üç farklı
yapıdaki fiksatör kullanılmıştır. Boyamalar ve fiksatörlerle son işlemler çektirme yöntemine
göre, laboratuvar tipi boyama makinesinde (Termal) gerçekleştirilmiştir. Spektrofotometre
(Machbeth 2 180 V) ile Color office Textile bilgisayar programı kullanılarak, CIELab
sistemine göre, D65 illuminatı altında 10° standart gözlemcisi ile renk ölçümleri
gerçekleştirilmiştir. Boyanmış ve ardından ayrı flottede polietilen poliamin esaslı katyonik
fiksatör ile işlem görmüş örnek, renk ölçümü için standart kabul edilmiştir.Toplam renk
farklılığı (ΔE*) değişiminde katyonik kuartener poliamonyum bileşiğinin daha etkili olduğu
belirlenmişitir (ΔE*=8.215). Açıklık-koyuluk eksenindeki (ΔL*) renk değerlendirilmesinde;
boyandıktan sonra hem katyonik polimerle işlem görmüş örnek, hem de katyonik kuartener
poliamonyum bileşiği ile görmüş örnekte; renkler, standartlardan daha açık görülmüştür.
Boyamaların (Δa*) değerlerinde, katyonik polimerle fikse işlemi yapılmış örnekte renk
kırmızıya kayarken, katyonik kuartener poliamonyum bileşiğinde yeşil nüanslıdır. Sarı mavi
ekseninde (Δb*) ise katyonik polimer ve katyonik kuartener poliamonyum bileşikleri ile son
işlem yapılmış iki örnekte de renk sarı nüanslıdır. ΔC*değerinin (+) olması ise yüksek
kromayı yani doygunluğu ifade eder. Bütün örneklerin doygunluk değerinin yüksek ve daha
parlak olduğu belirlenmiştir. Renk Kuvveti (K/S) değerleri karşılaştırıldığında; en yüksek
Renk Kuvveti Değeri (K/S), boyamadan sonra katyonik kuartener poliamonyum bileşiği ile
işlem görmüş örnekte elde edilmiştir. Üç farklı yapıdaki fiksatörler boyamaların haslıklarına
benzer değerlerdedir. Boyamaların ışık haslıkları dışında, yıkama ve sürtme haslıkları
endüstrinin kabul ettiği değerler arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Doğal boya, Olea europaea L. Leaf, Fiksatör, Renk özellikleri, Haslık
değerleri
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DYEABILITY OF THE NATURAL DYES EXTRACTED FROM THE LEAVES OF
OLEA EUROPAEA L. PLANT FOR COTTON FABRICS

ABSTRACT
The color and fastness properties of cotton knitted surfaces with the extract obtained from
Olea europaea L. plant leaves, grown in Aegean region of Turkey (Izmir), were investigated.
After the Olea europaea L. plant leaves were washed, they were dried in an oven (40 ± 2°C)
for 8 hours and boiled for 1 hour at a 1:30 liquor ratio and the extract was kept ready for 24
hours, then filtered and made ready for dyeing. As the material to be dyed, 100% single
jersey cotton knitted surfaces in 180 g/m2 weight were used. Cold overflow washing (250
ml) and then 60°C hot washing (100 ml) were applied to the samples dyed for 1 hour at the
boiling temperature in the liquor with a liquor ratio of 1/30. After dyeing, three different
types of fixator, polyethylene polyamine based cationic fixator, cationic polymer and
cationic quartener polyammonium compound, were applied to the samples with a liquor
ratio of 1/20, a temperature of 50°C and acetic acid for 30 minutes in a separate liquor with
a pH value of 5-5.5. At the end of the process, cold overflow washing (250 ml), 60°C hot
washing (100 ml), boiling soaping (1 g/l nonionic detergent, 100 ml) and cold rinsing (100
ml) were applied to the samples. Dyeings and final processes with fixators were carried out
in a laboratory type dyeing machine (thermal), according to the exhaustion method. After
drying, color measurements were carried out using a spectrophotometer (Machbeth 2 180 V)
and Color Office Textile computer program, with a 10° standard observer under D65
illuminat according to the CIELab system to generate color coordinates. As a result, dyed
examples treated with polyethylene polyamine based cationic fixator in a separate float,
was accepted as the standard for color measurement, it was determined that the cationic
quartener polyammonium compound was more effective in the change of total color
difference (ΔE* = 8.215). In the evaluation of the color in the lightness-darkness axis (ΔL*),
the color is lighter than the standard in both the sample treated with the cationic polymer
and the sample treated with the cationic quartener polyammonium compound after being
dyed. In the (Δa*) values of the dyeings, the color shifts to red in the sample fixed with
cationic polymer, while it has a green nuance in the cationic quartener polyammonium
compound. On the yellow-blue axis (Δb*), the color has a yellow nuance in both samples
that were finished with cationic polymer and cationic quartener polyammonium compounds.
The fact that the ΔC* value is (+) indicates high chroma, in other words saturation. It was
determined that the saturation value of the samples was higher, that is, brighter. When the
Color Strength (K/S) values dyed with natural dye from Olea europaea L. plant were
compared, the highest color strength value was obtained in the sample treated with cationic
quartener polyammonium compound after dyeing (K/S=0.713 for Olea europaea L - cationic
quartener polyammonium compound). In this study, three different types of fixators, namely
polyethylene polyamine based cationic fixator, cationic polymer and cationic quaternary
polyammonium compound, generally affected the fastness of the dyeings in a similar way.
Apart from the light fastness of the dyes, washing and rubbing fastnesses are among the
values accepted by the industry.
Keywords: Natural Dye, Olea europaea L. Leaf, Fixing agent, Cotton Knitted Fabric, Colour
Properties. Color Fastness
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TOPKAPI SARAYI HAREM-İ HÜMAYÛN’DAKİ ÇEŞMELİ SOFA VE OCAKLI
SOFA DUVAR ÇEŞMELERİNİN TEZYİNATLARI
Lale YILDIR
Sanatta Yeterlik Öğrencisi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisanüstü Eğitim
Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0001-8168-6603
ÖZET
Topkapı Sarayı’nın, yapımına İstanbul’un fethinden sonra başlanmış ve 1485-1854 yılları
arasında yedi yüz bin metrekarelik alanda, her padişahın saltanat döneminde yapılan
değişiklikler ve eklerle büyüyüp gelişmiş üç asır Osmanlı Devleti’nin yönetim ve Osmanlı
sultanlarının ikame merkezi olmuştur. İslamiyet ve Osmanlı kültüründe temizliğe ve suya
verilen önem, ona yüklenen kutsiyet neticesinde farklı form ve yoğun tezyinatlarıyla öne
çıkan çeşmeler inşa edildikleri dönemin sanat akımlarından izler taşırlar ve en seçkin
örnekleri Topkapı Sarayı’ndadır. Bu eserlerin taş tezyinatlarındaki motif ve kompozisyon
özellikleri ait oldukları dönemin beğeni ve üslûp özelliklerini topluca gösteren belge
niteliğindedir.
Topkapı Sarayı’ndaki Harem-i Hümayûn, mimarisi ve XVI. - XIX. yüzyıllar arasındaki sanat
üslûplarının temsili bakımından çok önemlidir. Burada yer alan “Valide Taşlığı”, “Çeşmeli
Sofa” ve “Ocaklı Sofa”nın restorasyonu 2020 yılı sonunda tamamlanarak ziyarete açılmıştır.
“Taht Kapısı” ile “Valide Taşlığı”na açılan “Ocaklı Sofa” ve buradan da bir kapıyla geçilen
“Çeşmeli Sofa” Harem-i Hümayûn’un en muhteşem bölümü olan “Hünkar Sofası”nın giriş
bölümleridir ve her ikisi de IV. Mehmet devri yapılarındandır. Bu sofalarda yer alan duvar
çeşmeleri zengin form ve bezemeleri ve çinileri ile yapıldıkları dönemin üslup özelliklerini
yansıtan nadide eserlerdendir.
Bu çeşmelerdeki motif ve kompozisyonları “Geleneksel Türk Sanatları” bakımından,
cephelerindeki kitabeleriyle de irtibatlandırarak değerlendirmeyi amaçlayan araştırmada
çeşmelerin ön cephelerinin doksan derecelik açıyla yakın mesafeden fotoğrafları çekilmiştir.
Bu fotoğraflara dayanarak Çeşmeli Sofa Çeşmesi’nin niş içindeki XVII. yüzyıl başına ait
çinileriyle de birlikte 5 bölüm olarak; Ocaklı Sofa Çeşmesi’nin ise 8 bölüm olarak elle ölçekli
çizimleri hazırlanmıştır. Yapılan çalışmayla Harem-i Hümayûn’daki aynı döneme ait iki
çeşme; kitabeleri, motif ve kompozisyonları, çini ve mukarnaslarıyla birlikte ele alınarak
sembolik değerleri ile de İslam kültürü ve geleneksel Türk sanatlarına göre karşılaştırmalı
olarak açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Topkapı Sarayı, Çeşmeli Sofa, Ocaklı Sofa, Çeşme, Tezyinat

ABSTRACT
Built upon the conquest of İstanbul, Topkapı Palace has functioned as the administrative
center of Ottoman State and residential center of the reigning Ottoman Sultan. Various
structures have been added to the main palace during each sultan's period in the seven
hundred thousand square meter area between the years of 1485-1854. The attention paid to the
decoration and ornamentation of the fountains reveal the significance and holiness attributed
to water in Islam and Ottoman Culture. The fountains found in Topkapı Palace are among the
finest examples of fountain form. The architectural composition and motifs of the stone
carvings display the taste and stylistic features of the period.
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The restoration work at the Topkapı Palace’s Court of the Queen Mother “Hall with a
Fireplace” and “Hall with a Fountain” has been completed and opened for visit at the end of
the year 2020. This sections are extremely important in terms of their achitecture and
representation of the styles of their period. The fountains in “Hall with a Fireplace” and “Hall
with a Fountain” was built in IV. Mehmet period, which were initially built: rich ornaments,
calligraphes, muqarnases and glazed colored tiles in the early 17th century. This study offers a
close observation and detailed comparison designs with a “Traditional Turkish Arts”
influence. The photographs of the front and side façades of these fountains and their surfaces
were taken from close range with a ninety degree angle and were used as source material for
the hand-drawn illustrations. This research includes thirteen scaled illustrations drawn by the
researcher herself. At the end of this examination of the illustrations of aforementioned
architectural structures the researcher unveils the symbolic significance of adornments in the
IV. Mehmet period.
Keywords: Topkapı Palace, Imperial Harem, Hall with a Fountain, Hall with a Fireplace,
Fountain, Adornment.
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ÖZET
Edirne, Osmanlı İmparatorluğuna 92 yıl başkentlik yapan, Yunanistan ve Bulgaristan gibi
Avrupa Birliği üyesi iki ülkeyle sınır komşuluğu bulunan bir şehir olmasının yanı sıra birçok
kültürel, tarihi ve turistik ögeye sahiptir. Bu ögelerden biri, uluslararası literatürde Türk
Kırmızısı olarak bilinen çok zahmetli bir boyama sürecini içeren ve uğrunda çok emek ve
paranın harcandığı, sırrını çözene ödüllerin verildiği tarihsel bir renktir. Latince Rubia
tinctorium L., denilen çok yıllık kök boya bitkisinin köklerinden elde edilen kırmızı
boyarmaddedir. 18. yüzyıl ortalarından Sanayi Devrimine kadar olan süre içinde Avrupa’da
oldukça popüler olan Edirne Kırmızısı, tekstil ürünlerindeki uyumu nedeniyle özellikle tekstil
alanında kendine önemli yer bulmuştur.
Tekstil sektöründeki varlığını uzun yıllar koruyan Edirne Kırmızısı klasik Türk sanatlarından
biri olan Edirnekârı sanatının başlıca renklerinden biri olan al rengi olarak da
tanımlanır.Fransa ve İskoçya gibi ülkelerde yer alan müzelerde günümüzde de sergilenmeye
devam eden çok sayıda Edirne Kırmızısı deseni, tarihi ve kültürel anlamda büyük bir öneme
sahip olan renge bir yenilik ve değer katmaktadır.
Edirne Kırmızısı, değişik tonlarda kırmızı elde edebilmek için bitki köklerinin toz haline
getirilmesi, farklı oranlarda ve tonlarda mordanlanması ile ortaya çıkmıştır. Şap, idrar ve saf
zeytinyağı mordan olarak kullanılmıştır. Kök boyanın anabileşeni olan alizarin ile parlak, hoş
bir kırmızı rengi saf aliminyum hidroksit birleşiminden elde edilirken, mor-mavi,
kahverengimsi tonda bir renk elde etmek için ise saf demir hidroksit kullanılmıştır.
Bu çalışmada Osmanlı’dan beri kullanılan ve Edirne’nin ikonik bir temsili olarak Edirne
Kırmızısı renginin tekstil ürünleri üzerinde desen ve motifleriyle olan uyumu çağdaş
yaklaşımlarla günümüze uyarlanması amacıyla desen çalışmaları yapılmıştır. Edirne Kırmızısı
renginin desenlerdeki kullanımında Edirne’de bulunan tarihi Selimiye Camii iç kubbesinde
yer alan ters lale figürünün yaprak ve dallarından ilham alarak şal desenlerine ve iç avlusuna
açılan kapının önündeki kubbedeki motifler geometrik desenlere yansıtılmıştır. Edirne
Kırmızısı renginin kullanıldığı çağdaş yaklaşımlarla tasarlanan tekstil desenleri kravat, çanta
astarı ve erkek mendili ürünlerinde önemli bir tasarım ögesi olarak kullanılmıştır.
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Anahtar Kelimeler: Edirne Kırmızısı, Desen, Motif, Kök Boya

THE USE OF EDIRNE RED IN TEXTILE PATTERN STUDIES WITH
CONTEMPORARY APPROACHES

ABSTRACT
Edirne has served as the capital of the Ottoman Empire for 92 years and has many cultural,
historical and touristic features as well as being a city bordered by two European Union
countries such as Greece and Bulgaria. One of these elements is a historical color, which
involves a very laborious painting process known as Turkish Red in the international
literature, where a lot of effort and money is spent for this, and awards are given to those who
solve the secret. It is a red dye obtained from the roots of the perennial root dye plant called
Rubia tinctorium L. in Latin. Edirne Red, which was very popular in Europe from the middle
of the 18th century until the Industrial Revolution, has gained an important place in the field
of textile due to its harmony in textile products.
Edirne Red, which has preserved its existence in the textile sector for many years, is also
defined as the red color, one of the main colors of Edirnekârı, one of the classical Turkish
arts. This color has given life to the motifs and patterns made on walls, ceilings, many
wooden items and especially fabrics. Numerous Edirne Red patterns, which continue to be
exhibited in museums in countries such as France and Scotland, add a novelty and value to
the color, which has a great historical and cultural significance.
Edirne Red has emerged by pulverizing the plant roots to obtain red in different shades and
mordant in different ratios and shades. Alum, urine and pure olive oil were used as mordant.
While a bright, pleasant red color was obtained by combining alizarin, which is the main
component of the root dye, pure aluminum hydroxide, pure iron hydroxide was used to obtain
a purple-blue, brownish color.
In this study, pattern studies were carried out in order to adapt the color of Edirne Red as an
iconic representation of Edirne, which has been used since the Ottoman Empire, with its
patterns and motifs on textile products with contemporary approaches. In the use of Edirne
Red color in patterns, inspired by the leaves and branches of the reverse tulip figure in the
inner dome of the historical Selimiye Mosque in Edirne, the shawl patterns and the motifs in
the dome in front of the door opening to the inner courtyard are reflected in geometric
patterns. Textile patterns designed with contemporary approaches using Edirne Red color are
used as an important design element in ties, bag lining and men's handkerchiefs.
Keywords: Edirne Red, Pattern, Motif, Madder
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ÖZET
Bu makalede, kazak resminin tarihine katkıda bulunan ve baskı tekniği ve mitoloji kavramı
üzerinde çalışan kazak ressamları üzerinde araştırma yapılmıştır. XX yüzyılın orta
çağlarından itibaren, baskı tekniğini ilk kullanan kazak sanatçıların eserleri üzerinde
durulmuştur. Sanatçıların sadece baskı tekniği üzerinde kapsamlı araştırmalar yapmakla
beraber, çok yönlü kavramlar üzerinde durulduğuna dayır çeşitli yöntemler bulunmaktadır.
Baskı sanatında kilit rol oynayan linol baskı, metal baskı ve taş baskı teknikleri kazak resim
sanatında oldukça gelişmiştir. Fakat, makale ve konu üzerinde araştırmalar yapıldığında baskı
tekniklerin en önemlisi olan ağaç baskı tekniği üzerinde çok az sayıda çalışmalar yapıldığı ve
yaygın olarak benimsenmediği veya dikkate alınmadığı keşfedildi. Aynı zamanda günümüzde
bu tekniğin temel sorunu da baskı tekniklerinin yerinin önemli ölçüde azalmasıdır.
Kazak baskı sanatının gelişmesine katkı sağlayan grafik sanatçıları Kulakhmet Kozhikov,
Evgeny Sidorkin, Alimkhan Smagulov, Kadyrbek Kametov, Makum Khisamedinov, Isatai
Isabaev, Batukhan Baimen'in çalışmaları üzerinde tartışmalar yapıldı. Araştırma yapmış bu
sanatçıların ortak bir kavram üzerinde çalıştıkları ortaya çıktı. Araştırmanın ana konusu, her
sanatçının kendi tarzında ele aldığı mitoloji kavramıdır. Sanatçılar oyma tekniğini farklı şekil
ve stillerde kullansalar da, ortak sorunlardan birinin “Kazak mitolojisi dünyası”olduğu iyi
bilinmektedir. Geçen yüzyılın kazak sanatçıları mitolojiyi bir efsane olarak görmediler. Bu
kavramı farklı bir açıdan anladılar. Çünkü mitoloji kavramı, 1980 yılından itibaren Kazak
etnografyasına, folkloruna, edebiyatına ve felsefesine yeni kavram olarak sunulmaya başladı.
Anahtar Kelimeler: mitoloji, kazak mitolojisi, kazak ressamlar, baskı sanatı, ağaç baskı

PRINTING TECHNIQUE AND MYTHOLOGY IN KAZAKH PAINTING ART
ABSTRACT
This article explores Kazakh painters who contributed to the history of Kazakh painting and
worked on the concept of printing technique and mythology. From the middle ages of the XX
century, the focus was on the works of Kazakh artists who first used the printing technique.
Although artists do extensive research not only on the printing technique, there are various
methods based on multifaceted concepts. Linoleum printing, metal printing, and stone
printing techniques, which play a key role in the art of printing, are highly developed in the art
of Kazakh painting. But it was discovered that when the research was conducted on articles
and topics, very few studies were conducted on the wood printing technique, the most
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important of printing techniques, and it was not widely adopted or considered. At the same
time, the main problem of this technique today is that the location of printing techniques is
significantly reduced.
Discussions were held on the work of graphic artists Kulathmet Kozhikov, Evgeny Sidorkin,
Alimkhan Smagulov, Kadyrbek Kametov, Makum Khisamedinov, Isatai Isabaev, Batukhan
Baimen, who contributed to the development of Kazakh print art. It turned out that these
artists who had done research were working on a common concept. The main topic of
research is the concept of mythology, which each artist deals with in their own way. Although
artists use the carving technique in different shapes and styles, it is well known that one of the
common problems is the “world of Cossack mythology”. The Kazakh artists of the last
century did not see mythology as a myth. They understood the concept from a different angle.
Because the concept of mythology has started to be presented to Kazakh ethnography,
folklore, literature, and philosophy as a new concept since 1980.
Keywords: mythology, Kazakh mythology, Kazakh painters, print art, woodcut printing

GİRİŞ
Kazak resim sanatının tarihine bakılacak olursa, Evgeniy Sidorkin, Alimhan Smağulov,
Kulahmet Kojıkov, Kadırbek Kametov gibi ressamların mitolojik konular, mitolojik olaylar
ve karakterler üzerine yaptığı çalışmaları linol gravür, metal gravür ve litografi gibi
tekniklerle meydana getirilmiştir. Onların gravür tekniğiyle yapılan bu çalışmaları kendine
has bir özelliğe sahip olsa da, renklerin uyumu ve kullanımı bakımından sadece iki üç renkle
sınırlıdır. Çoğunlukla beyaz ve siyah renkli tabloları oluşturmaktadır.
Kazak resim sanatında; gravür tekniğinin yeniden kullanımı ve gelişimi 1930-1950 yılları
arasında gerçekleşmeye başlamıştır. Gravür tekniğinin gelişimine ilk katkıda bulunan ve bu
alanda kendi izini bırakanlar: Grigori Brılov, Leonid Gerbanovsky, Antoşenko Olenev gibi
ressamlar olmuştur.
Ağaç baskı tekniğini kullanan ilk ressamlardan biri ise Kulahmet Kojıkov’tur. O, şair ve
filozof “Abay Kunanbayulı’nın Portresi”, “Abay Şiirlerine Alt Başlık” (Görsel 1) gibi
eserlerinin yanı sıra Ukraynalı şair, etnograf Taras Şevçenko’nun manzumeleriyle ilgili
illüstrasyon çalışmaları da yapmıştır (Kundakbayulı, 2008, s. 258).
Kulahmet Kojıkov’un “Abay Şiirlerine Alt Başlık” adlı çalışması, şair, yazar Abay
Kunanbayulı’nın eserlerinin yer aldığı kitabın iç kapak resmi olarak kullanılmıştır. Ressam,
söz konusu bu çalışmasında düz bir siyah renk kullanmıştır. Kazak bozkırının tabiatını
betimlemek için elindeki ağacın üzerine düz, eğik ve noktalı çizgileri oyarak gökyüzünün,
dağın, yerin ve akmakta olan nehrin, ayrıca bir kaya üzerinde duran baykuşun resmini tasvir
edebilmiştir. Kulahmet’in bu ve diğer çalışmalardan onun, kendi halkının durumu için
üzüldüğü, halkının mutsuzluğu ile bozkırlardaki konargöçerlerin yaşamının sevincini iyi
anladığı görülmektedir.
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Görsel 1. Kulahmet Kojıkov. Abay Şiirlerine Alt Başlık.
Ağaç baskı. 1952.
Erişim: 03.06.2020. https://bit.ly/3c8Zzwd
1.1960-1980 YILLARI ARASINDAKİ BASKI SANATI.
1960-1980 yılları arasında baskı grafiği yüksek seviyede gelişmeye başlamıştır. Bu dönem
gravür tekniğinin çok geliştiği ve yaygın olduğu dönemdir. Söz konusu dönemde litografi,
linöl gravür ve metal gravür tekniklerini iyice öğrenip uzmanlaşan Baltabay Tabıldiyev,
Tabıldı Mukatov, Makum Hisamedinov, Adil Rahmanov, İsatay İsabayev, Alimhan Smağulov
gibi ressamlar olmuştur. Bu ressamlar arasında Kazak mitolojisiyle ilgili çalışmalar yapan
birkaç kişi vardır. Örneğin, ressam ve grafiker Makum Hisamedinov, şair ve bahadır
Mahambet Ötemisulı’nın eserleri üzerine illüstrasyon çalışmaları yapmıştır. Onun “Mahambet
Serisi İçin Yapılan Deve” adlı eseri linogravür tekniğiyle yapılmıştır (Görsel 2). Deveyi evcil
hayvanlardan biri olarak betimleyen ressam onu farklı bir formatta, farklı bir biçimde, mitik
bir karakter şeklinde tasvir etmiştir. Mahambet Utemisulı’nın eserlerinde deve halk ve yurtla
ilgili, kutsal bir güce sahip bir hayvan olarak farklı bir açıdan ele alınır.
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Görsel 2. Makum Hisamedinov. “Mahambet serisi için yapılan Deve”.
Linogravür, 29x30 cm. 1973.
Erişim: 04.06.2020. https://bit.ly/36O49z1
Şair ve bahadır Mahambet Ötemisulı’nın “Kara Nar Kerek Bizdin Bul İske” (Kara Buğra
Lazım Bizim Bu İşe) adlı şiirinde deve ile insan benzetmesi yapılmakta ve insanların da deve
gibi hem güçlü hem de sabırlı olması gerektiğinden bahsedilmektedir. Devenin güçlülüğü,
kırk gün boyunca çölde susuzluğa dayanabilmesi, hızlılığı gibi çeşitli özellikleri vardır ve
buna göre onlara farklı adlar verilmiştir (jelmaya (tek hörgüçlü hızlı koşan deve), nar (tek
hörgüçlü cins deve), aruvana (tek hörgüçlü dişi deve), jampoz (tek hörgüçlü deve ile çift
hörgüçlü devenin çiftleşmesinden doğan deve cinsi), ülek (tek hörgüçlü cins devenin erkeği,
buğra), narkospak (melez bir deve türü), vb.). Kazak efsaneleri arasında Asan Kaygı'nın
devesi ile ilgili pek çok anlatı bulunmaktadır. Onlardan biri Asan Kaygı’nın devesi koştuğu
zaman adeta kuş gibi uçtuğu ve bundan dolayı ona “Jelmaya” dendiğine dair anlatıdır.
Ressam Makum Hisamedinov’un “Mahambet Serisi İçin Yapılan Deve” adlı eserinde deve ile
at figürü mevcuttur. Linogravür tekniğiyle yapılan bu eser, kayaya kazınarak, oyularak çizilen
bir kaya resmi gibidir. Resime dikkatlice bakılacak olursa, dört ayağı üzerinde duran devenin
kafasını gökyüzüne doğru kaldırarak böğürmekte olduğunu, onun ayaklarının altında ise dört
ayağı bağlı bir deve yavrusunun yattığını görmek mümkündür. Ressam, Mahambet
Ötemisulı’nın şiirinin satırlarındaki kelimelerin her birinin anlamına büyük önem vererek
şiirdeki deve tipini metaforik açıdan insana benzetmiştir. Zira geçmiş yüzyıllardaki savaşlarla
dolu dönemlerde çocuklarını kaybeden insanların dayancı ve gücü aynı devenin kuvveti ve
dayanıklılığına benzer olmuştur.
İsatay İsabayev, gravür tekniğini iyi bilen ve litografi, lenogravür teknikleri ile de çeşitli
tecrübelere imza atan grafik sanatının ustasıdır. O, kahramanlık destanlar başta olmak üzere,
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Kazak halkının masalları, destanları ve mitolojisine ilişkin pek çok eser yaratmıştır. İsatay
İsabayev'in Kazak resim sanatına sağladığı katkılarından biri gravür tekniğiyle yapılan
çalışmalarında çeşitli renkleri kullanmasıdır. Yaptığı birkaç deneysel ve tecrübe
mahiyetindeki çalışmalarının neticesinde, 1981 yılında İsabayev’in Kazak halkının
masallarına yönelik illüstrasyon çalışmaları kapsamında "Tazşa Bala" (Keloğlan) adlı eseri
ortaya çıkmıştır (Görsel 3). Bu eser, litografi tekniği ile yapılmış ve renklerin çeşitliliği
bakımından diğer çalışmalardan farklıdır. İsatay İsabayev dönemindeki ve ondan önceki
Kazak ressamları gravür tekniğini kullanmada sadece bir ya da iki renkle sınırlı kalmış ise,
İsatay İsabayev tablodaki figürleri betimlemede çeşitli renkler kullanarak yeni bir olguya imza
atmıştır.

Görsel 3. İsatay İsabayev. “Таzşa bala” (Keloğlan).
Kağıt, renkli litografi. 53х74 cm. 1981.
Erişim: 05.06. 2020. https://bit.ly/36HUnP5
İsabayev’in “Tazşa Bala” tablosu bir olay örgüsünü tasvir etmektedir. Resimde taş baskının
izi net bir şekilde görünmekte ve buradaki karakterleri birbirinden ayırmak amacıyla sıcak ve
soğuk renkler kullanılmıştır. Sarı, kırmızı, pembe, mavi, yeşil, siyah ve daha birkaç rengin
karışımını fark etmek mümkündür.
Tarihî dayanağı ve olay örgüsüne gelince, “Tazşa Bala”, Kazakların komik halk masallarının
ana karakteridir. Kazak sözlü edebiyatında “Tazşa Bala” ile ilgili “Kurnaz Tazşa”, “Akıllı
Tazşa”, “Hilekâr Tazşa”, “Tazşa’nın Kırk Yalanı”, “Han Kızı ile Tazşa”, vb. masallar da
vardır. Bununla birlikte Tazşa Bala, halkın arasından çıkan akıllı, zeki, kurnaz, hazırcevaplı
ve cesur yiğit olarak da betimlenir. Kendisinin aklı ve kıvrak zekalılığı sayesinde nice
zorluğun üstesinden gelir ve zor durumlardan sağ salim kurtulur. Böylelikle çeşitli
imtihanlardan başarıyla geçip, her zaman zorlukları yenmeyi başarır. Kendisi çok fakir
olmasına rağmen, vezirler ve askerlerle mücadele edip, onları halk önünde gülünç duruma
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düşürerek rezil eder. Adaletsizliğe, önyargıya ve zulme karşı çıkarak çekememezlik,
kıskançlık, açgözlülük ve cimrilik gibi davranışları acımasızca eleştirir. Tazşa Bala, halkın
bilgeliği ile söz ustalığını kendinde barındıran bir karakterdir (Abdiğaziulı, 2010).
2. 1990’LI YILLARDAKİ BASKI TEKNİĞİNİN DURUMU
1990’lı yıllardan başlayarak günümüze kadar Kazak resim sanatındaki gravür tekniğinin
gelişimi yavaşlamaya başlamıştır. Gravür tekniğini kullanarak çalışma yapan ressamların
sayısı azalarak onun yerini bilgisayar ile yapılan tasarım teknolojileri almıştır. Günümüzde
gravür tekniğini kullanmakta olan sadece birkaç ressam vardır. Onların arasında Temirhan
Ordabekov, Muhtar Sızdıkov, Kadırbek Kametov, Batuhan Baymenov, Orazbek Esenbaev,
Ağımsalı Düzelhanovların Kazak resim sanatındaki gravür tekniğinin son ustaları olduğunu
söyleyebiliriz. Bahsedilen bu ressamlardan ise sadece birkaçı Kazak mitolojisine ilişkin
çalışmalar yapmıştır.
Linogravür ve litografi teknikleriyle renkli resim serilerinden oluşan çalışmalar yapan ressam
Kadırbek Kametov, Kazak halkının tarihi, gelenekleri ve yaşamına dair konularda eserler
vermiştir. Onun Kazak mitolojisiyle ilgili olarak yaptığı çalışmaları ise gerçek hayatla
bağlantılı olmuştur. Örneğin, ressamın gravür tekniğiyle hazırlanan “Yaralı Asker”,
“Sakaların Önderi”, “Amazon Kadını” ve folklorist, yazar Muhtar Magauin’den esinlenerek
yaptığı “Kopuz Ezgisi” vb. çalışmalarında Kazak bahadırlarının gündelik yaşamları ve
onların muhteşem kahramanlıkları tasvir edilmiştir. Sanatçının bu eserlerine dikkatlice
bakınca, tabloda kahramanın kötülüğün temsilcisi olan mitik canavarla savaşmaya
hazırlanmakta olduğunun betimlendiğini görebiliriz. Buna benzer eserlerinden bir diğeri de
“Yoldaki Göçebe” adlı linöl gravür çalışmasıdır (Görsel 4). Kadırbek Kametov’un bu eseri,
günümüzde Kazak linogravür tekniğinin hangi seviyede olduğunu gösterir. Burada ressam,
sarı, yeşil ve açık kahverengi tonları için üç kalıbı oyarak çalışmasını büyük bir ustalıkla
tamamlamıştır.
Eserin tarihî boyutuna gelince, Kazak halk masalları arasında “Kerğula Atlı Kendebay” adlı
bir masal vardır. Masalın olay örgüsü şöyledir: yavru at doğduğu günden itibaren her saat, her
gün daha da büyüyerek altı günde büyük bir aygır olur. Hızlı büyümesi nedeniyle ona
“Kerğula” adı verilir. Adı ile kendisi birbirine uyumlu olan bu atın sahibi ise bütün Kazak
bozkırına meşhur Kendebay’dır. Kendebay bahadır zor durumda kalan insanlara her zaman
yardım eden, düşmana karşı savaşan ve sadece halkının iyiliğini düşünen büyük bir
kahramandır. İyi ya da kötü olan her durumda her yere hep atıyla birlikte geldiği için onu
tanıyan halkın hepsi ona “Kerğula Atlı Kendebay” demiştir (Januzakova, 1971).
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Görsel 4. Kadırbek Kametov. “Yoldaki Göçebe”.
Renkli linogravür. 51x31 cm. 2010.
Erişim: 07.06.2020. https://bit.ly/2MhIe9W
Ressam Kadırbek Kametov, “Yoldaki Göçebe” tablosu “Kerğula Atlı Kendebay” masalından
esinlenerek yapılmıştır. Evvelden beri at ile insan arasında bir dostluk ve birbirini
tamamlayıcı bir özellik vardır. Kazaklar konargöçer halk olduklarından dolayı yoldaşı olan atı
ile birlikte gezip dolaşmış, yurduna hep ganimetlerle dönmüştür. Ressam, masalda anlatılan
olaylara uygun olarak, Kendebay’ın Kerğula atın yanında durarak onun koşum takımını
düzeltmekte olduğunu ve silahlarını yerleştirerek yola çıkmaya hazırlandığı anı başarılı bir
şekilde tasvir etmiştir.
Günümüzdeki gravür tekniğinin son ustalarından biri Batuhan Baymen’dir. Kazak
ressamlarının büyük çoğunluğu eski geleneksel yolla yağlı boya, akrilik, kara kalem vb.
tekniklerle çalışmaktadırlar. Batuhan Baymen’in diğer sanatçılardan farkı ise onun sadece
gravür tekniğiyle çalışmasıdır. Ressam gravür tekniğini kullanırken eski geleneksel
yöntemlerden linogravür ve litografi tekniğiyle çalışmalar yapmakla beraber gravür tekniğinin
yeni yöntemlerine de başvurmaktadır. Örneğin, bu teknikle çalışma esnasında kâğıdın yerine
beyaz kumaş veya bez kullanmakta ve renklendirmeleri de çeşitlendirmektedir. Baymen’in
Kazak resim sanatında gravür tekniğini kullanan diğer ressamlardan bir diğer farkı, onun
eserinin ölçüsünün büyük olmasıdır. Batuhan Baymen’in 2019’da Kıbrıs’ta düzenlenen özel
sergisi için hazırlamış olduğu ‘Agoniya’ adlı eserinin boyutu 300x150 cm’dir.
Ressamın eserlerinin konuları Kazak halkının tarihi ve mitolojisi ile ilgilidir. Onun mitoloji
temalı eserleri arasında “Kırmızı Gezegen”, “Dönüş”, “Hayvan Stili”, “Türkler”,
“Konargöçerler”, “Büyük Bozkır” gibi çalışmaları yer almaktadır. Tüm bu çalışmalar,
linogravür tekniği ile yapılmış olup, tek renk kullanılmıştır. Bu eserler arasında “Umay Ana
ve Beş Melek” (Görsel 5) çalışması en özgün ve diğerlerinden farklı bir eserdir. Sanatçının bu
çalışması boyut olarak büyük olmakla birlikte portre şeklinde yapılmıştır. Burada Umay
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Ana'nın yüzünü grafik tarzda oyarak tasvir etmiştir. Umay Ana'nın başının üzerinde uçmakta
olan beş melek ve portrenin sağ ile sol tarafında ise insansı yüze sahip kuşlar vardır.
“Umay Ana ve Beş Melek” eserinin tarihî kaynağından bahsedecek olursak, Umay Ana, eski
zamanlarında Büyük Bozkır'da yaşayan Türk halklarının üreme ve refah tanrıçasıdır. Umay
Ana’ya, Kazakların dışında Hakaslar, Kırgızlar, Altay halkları, Tuvalar, Şorlar ve Türkler de
tapınmışlardır. Bununla ilgili bilgiler Orhun-Yenisey yazıtları ile sözlü edebiyat örneklerinde
geçmektedir. Kazak bozkırına İslam dini geldikten sonra Gök Tanrı ile birlikte anılan Umay
Ana adı da önemini yitirilmiş ve bebekler ile annelerin koruyucu pirine dönüşmüştür. Umay
Ana gibi kutsal figürler Fin-Ugor halklarının folklorunda da vardır (Sığay, 2005).

Görsel 5. Batuhan Baymen. “Umay Ana ve Beş Melek”.
Linogravür, beyaz kumaş. 145х135 cm, 2019.
Erişim:09.06.2020. https://bit.ly/3cld4JF
Eski Türk mitolojisine göre, Umay Ana nesillerin devamlılığını sağlayan bir melektir.
Eskiden Kazaklar kızlarını evlendirdiklerinde, nikah törenlerinde ve kadınların doğumları
sırasında Umay Ana’ya yalvararak ondan medet umdukları ve dua ettikleri bilinmektedir.
Eski Türkçede "Umay" kelimesi “bebeğin ayak izi”, “çocuğun yer”, “annenin rahmi”
anlamına gelmektedir. Umay Tanrıça Türk halklarının çoğunun etnografisinde yer almaktadır.
Umay adı Moğolistan'daki Tonyukök ve Kültigin için diktirilmiş eski Türk yazıtlarında
karşımıza çıkmaktadır (Serikkazı, 2016, s. 3-4). 2012 yılında Kazak Bilimsel Araştırma ve
Kültür Enstitüsü’nün araştırmacısı Aleksey Rogajinskiy'nin önderlik ettiği arkeolojik ve
etnografik bilimsel araştırma gezisi sırasında Almatı şehrinin Jambıl ilçesinden Umay Ana'nın
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taşa kazınmış figürü bulunmuştur. Taş üzerindeki bu figür MÖ VII-VIII. yüzyıllara aittir.
Araştırma gezisine katılan üyelerin raporlarına bakılırsa, bundan önce de eski Türklerin
yaşadıkları bölgelerden beş kere Umay Ana figürü bulunmuştur. Ayrıca Eski Türklerin dünya
görüşünde “Umay Ana”nın yanı sıra “beş anne” anlayışı da mevcuttur. “Aslında Kazaklarda
“peşeneden belgili” (alın yazısından belli) deyimi bu “beş anne” kavramından gelmektedir.
Eski Türkler insanı koruyup kollayan Umay Ana, May Ana, Ot Ane, Kumayık ve Bay Nine’yi
“beş anne” olarak kabul etmişlerdir (Abcet, 2010, s. 54). ”Beş anne” melek gibi manevi bir
varlık sayıldığından dolayı, hastalanan insanları iyileştirmiştir. Bu yüzden Eski Türkler
‘Umay Ana ile beraber “beş anne”yi de kutsal kabul etmişlerdir. Ressam Batuhan Baymen’in
söz konusu “Umay Ana ve Beş Melek” adlı eseri, yukarıda bahsedilen arkeolojik araştırmanın
buluntusu ile birlikte mitolojik anlatı üzerine yapılmış bir linogravür çalışmasıdır.
SONUÇ
Kazak resim sanatındaki gravür teknikleri ve Kazak mitolojisi üzerine teorik araştırmalar
yapıldıktan sonra şöyle bir sonuca varılmıştır. Kazak resim sanatı tarihinde, oluşumundan
günümüze kadar, söz konusu alanda Kazak mitolojisiyle ilgili makale ve kitap çalışmalarının
az sayıda olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, yukarıda bahsedilen araştırmalar
kapsamında, Kazak ressamlarının linogravür, litogravür ve metal gravür teknikleriyle pek çok
çalışma yaptıkları, ancak ağaç baskı ve ahşap gravür tekniğiyle sadece bir iki tane çalışmanın
yapıldığı, bu tekniklerin ise teorik ve uygulamalı olarak kendini tamamlamadığı görülmüştür.
Günümüzde Kazak ressamları arasında ağaç baskı tekniğiyle çalışmakta olan kimse yoktur.
Ayrıca, bu teknikte yağ bazlı ve su bazlı boya kullanılarak herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
Bu tekniğin yöntemlerini çeşitlendirme, çoğaltma sayesinde ve çeşitli renkler kullanılarak
Kazak resim sanatına yeni bir soluk ve yenilik getirileceğine gelecekte öngörülmüştür.
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MÜSTESNA KADAVRA (EXQUISITE CADAVER) OYUNUNUN AMBALAJ
İLLÜSTRASYONLARINDA KULLANIMI
Öğr. Gör. Dr. Hatice BAHATTİN CEYLAN
Sinop Üniversitesi, Tasarım Bölümü
ORCID: 0000-0002-4528-5180

ÖZET
Değişen tüketici algısı ve beklentileriyle birlikte, önceleri yalnızca ürünü korumakla
görevli olan ambalajlar, tüketicinin prestij ihtiyacını karşılayan, eğlendiren, sanatsal
eğilimlerini tatmin eden, markayı muadillerinden farklı konumlandıran, güçlü bir
pazarlama unsuru haline gelmişlerdir. Bu aşamada hedef kitleyi tanımak ve beklentilerini
sezebilmek önemlidir. Üründen çok ambalajın değer kazandığı son günlerde, tüketiciyi
gerçek dünyadan alıp, bilinmezliğin heyecanına sürükleyen gerçek üstü illüstrasyonlar
ambalajlarda yerlerini almakta ve tüketicinin beğenisine sunulmaktadır. Metamorfoz,
antromorfoz, fantastik illüstrasyonlar derken, oyunlar da bu stratejinin bir parçası olmaya
başlamıştır.
Bu çalışmada, ilk olarak müstesna kadavra oyunu hakkında literatüre dayalı bilgiler
aktarılmış, daha sonra farklı bedenlerle bir çeşit kolektif kompozisyon oluşturulan
“müstesna kadavra” oyununa atıfta bulunmuş 3 farklı ambalaj illüstrasyonu, içerik analizi
yönteminden yararlanılarak incelenmiştir. Kullanılan teknikler, renkler ve bu
illüsrasyondan yararlanmayı düşünen ürün grubu hakkında bilgiler aktarılmıştır. Elde
edilen bulgulara dayanarak, bu teknikle hazırlanan illüstrasyonların, ambalajları modern
ve estetik bir görünüşe kavuşturmanın yanı sıra, markayı ve ürünü ise daha fazla
hatırlanabilir kılacağı anlaşılmaktadır. Ürünün kalitesi ve marka güvenilirliği yolunun
ambalaj tasarımından geçtiği günümüzde, “müstesna kadavra” oyununun asıl amacı olan,
farklı kişilikler, farklı dokunuşlar, farklı beyinler ve imgelemlerle tek bir vücut
oluşturulması, markayı sıradanlıktan uzaklaştırmaya olanak tanımaktadır. Bu araştırma ile,
görevi yalnızca içerisindeki ürünü tanımlamak olan illüstrasyonların tahtına oturmaya
başlayan sanat, oyun, eğlence ve felsefik mesajlar içeren gerçeküstü illüstrasyonların
varlığına dikkat çekmek, sektörün ambalaj illüstrasyonlarına yönelik bilgi yelpazesini
zenginleştirmek ve alan yazına katkı sağlanmak istemiştir.
Anahtar Kelimeler: Ambalaj, Grafik Tasarım, İllüstrasyon, Müstesna Kadavra Oyunu,
Tüketici Tercihi
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USE OF THE GAME EXQUISITE CADAVER IN THE PACKAGING
ILLUSTRATIONS
ABSTRACT
With changing consumer perception and expectations, the packagings, which only served
to protect the product before, have now become a powerful marketing element meeting the
consumers’ prestige demand, entertaining the consumers, satisfying the consumers’
artistic tendencies, and positioning a trademark on a different standing from its
counterparts. At this stage, it is important to know the target audience and to be able to
sense their expectations. In the recent days where the packaging rather than the pr oduct
rises in value, the surrealistic illustrations, which remove the consumers from the real
world and drive them to excitement of the unknown, gain their place in the packagings
and are presented to the consumers’ taste. Following the metamorphosis, anthromorphosis
and fantastic illustrations, now the games have also begun becoming a part of this
strategy.
In this study, first the literature-based information about the game Exquisite Cadaver was
provided, and then, 3 different packaging illustrations, referring to the game “Exquisite
Cadaver” where a kind of collective composition was formed with different bodies, were
examined by the use of the content analysis method. The information about the employed
techniques and colors and the product group contemplated for using this illustration was
conveyed. Based on the findings, it is understood that the illustrations prepared by this
technique would provide a modern and aesthetic appearance to the packagings as well as
rendering the trademark and the product more evocable. At the present where the product
quality and trademark reliability are based on the packaging design, the formation of a
single body from different personalities, different touches, different brains and different
imaginations, which is the primary objective of the game “Exquisite Cadaver”, makes it
possible to get rid of ordinariness in a trademark. With this study, it is intended to draw
attention to the presence of the surrealistic illustrations containing arts, games,
entertainment and philosophical messages that have begun to take the throne of the
illustrations simply serving to identify the product they contain, improve the sector’s
knowledge of packaging illustrations and provide contribution to the literature.
Anahtar Kelimeler: Packaging, graphic design, illustration, “Exquisite Cadaver” game,
consumer preference
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SANATTA YENİ BİR BAKIŞLA BEDEN: ABJECT ART
Arş. Gör. Dr. Aslı ASLAN
Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü
ORCID: 0000-0003-3903-397X
ÖZET
20. yüzyılda sanatın konusunun, malzemesinin ve izleyici ile olan ilişkisinin değişmesi, yeni
anlatım olanaklarıyla birlikte bedene dair sorgulamaların artmasına ve bedenin de başlı başına
bir sanat nesnesi haline gelmesine sebep olmuştur. Sanat tarihi boyunca güzelliğin nesnesi
olan beden, insanlık tarihi boyunca akla karşı ikinci planda tutulmuş ve günahın da merkezi
haline getirilmiştir. 20. yüzyıl düşüncesindeki felsefe ve sanatta, bedene ait genel yaklaşım
bedenle akıl diyaloğunu farklılaştırmış ve beden algısını vurgulamıştır. Bu ilişkiler
çerçevesinde özellikle 1970’li yıllardaki sanat yönelimi, bedene atfedilen güzel ve günah
söylemlerini sorunsallaştırmış, günlük hayatın bir parçası olan kan, dışkı, tükürük, vücudun
çıkardığı sesler, vücut kokuları gibi insanlar için utanç kaynağı olan ve tiksinti uyandıran
olayları sanatsal söylem içerisinde göstermeye başlamıştır. Abject kavramı, ataerkil bir
toplumsal düzen içinde, özellikle kadının bedensel işlevlerinin aşağılanması ve değersiz
görülmesine işaret eden güçlü bir feminist bağlama da sahiptir. Abject art ile ilişkili olan sanat
eserleri, bedene ait olanı; sanat nesnesi, sanatçı ve izleyici ilişkisiyle yeni bir şekilde açığa
çıkartmıştır. Bu çalışmada, sanatta bedene atfedilen güzellik kavramının abject art ile beraber
dönüşümü tarihsel bir bakış açısıyla tartışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Sanat, Beden, Abject, Abject art

THE BODY WITH A NEW VIEW IN ART: ABJECT ART
ABSTRACT
The transformation of subject and material of art and its relationship with the audience in the
20th century has caused an increase in new opportunities of expression and questioning of the
body and made the body itself become an art object on its own. The body, which has been the
object of beauty throughout the history of art, has been of secondary importance against the
mind and has become the center of sin throughout the human history. In philosophy and art in
the thought of 20th century, the general approach on the body has differentiated the dialogue
between the body and the mind and emphasized the perception of body. As part of these
relations, the artistic trend especially in the 1970s has problematized the discourses of beauty
and sin attributed to the body, and started to show the disgusting and embarrassing things,
which are a part of daily life, such as blood, feces, saliva, body sounds and body odors within
the artistic discourse. The concept of abject has a strong feminist context, indicating in that
female bodily functions in particular are ‘abjected and worthless’ in a patriarchal social
order. The works of art related with abject art have revealed those belong to the body in a new
form with the relationship of art object, artist and audience. In this study, the transformation
of concept of beauty attributed to the body in the art together with the abject art will be
discussed from a historical perspective.
Keywords: Art, Body, Abject, Abject art
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GİRİŞ
Tarihin başından itibaren sanatın sıklıkla kullanılan konularından birisi olan beden, bazen
gerçeği yansıtması bazen de temsil ettiği değerlerle sanatın odak noktalarından olmuştur. İlk
çağlarda hayatta kalma ve iletişimin en önemli araçlarından birisi olan beden, mağaralara
bırakılan el izleri ile varlığını ortaya koymuş, bereketin sembolize edildiği figürinlerde ise
anlamın ötesindeki büyülü güçlerin ifadesine aracılık etmiştir. Antik Dönemde tanrıların
tasvir edildiği insan bedeni, bedenin fiziksel olarak en ideal halini yansıttığı gibi aynı
zamanda sanat alanında estetik tavrın gelişimine de katkıda bulunmuştur. Orta Çağ sanatına
gelindiğinde ise beden dini betimlemelerin merkezinde yer almış, dinsel inancı yansıtan ve
inancı güçlendiren bir anlam kazanmıştır. Her şeyin öbür dünya çerçevesinde düşünüldüğünde
nihai anlamını kazandığı inancı, sanat eserinde betimlenen duyguların da dini ilkeleri
onaylayan bir role bürünmesine neden olmuştur (Leppert, 2009, s.148). İnsanı merkeze alan
hümanizm düşüncesinin gelişmesi Rönesans döneminde sanatta bedenin kullanımını da
değiştirmiş, idealizasyon, gerçek duyguların temsili, bedenin keşfi vb. konuları ön plana
çıkarmıştır. Rönesans’dan sonra 19.yy sonları ve 20.yy başlarına kadar olan dönemde ise,
beden dönemin sanat anlayışları ve felsefi yaklaşımlarına göre yeniden anlamlandırılmış ve
sanatta özneye verilen değerin ifadesine aracılık etmeye başlamıştır.
19.yüzyıl sonundan başlayarak 20.yüzyıl boyunca psikanalizin gelişmesi, yeni kültürlerle
karşılaşılması ve bu kültürlere olan ilgi, toplumsal yapının birey üzerinde yarattığı baskı vb.
konular ötekinin fark edilmesine neden olmuş, sürekli olarak gözlemlenen, arzulanan,
yabancılaşan bedenin sanat alanında da görünür olmasını sağlamıştır. 20. yüzyıl boyunca
beden fikri öyle bir noktaya ulaşmıştır ki, özne olarak vurgulanan beden bir nesneye, sanat
için kullanılacak bir malzemeye dönüşmüştür. Beden ve bedene dair olan şeylerin
sorgulanmasının sonucu olarak özellikle 1970-80 sonrası dönemde bedenin; yaralı, hastalıklı,
kırılgan, idealize olmamış bütünselliği sorun edilmiş ve bu anlayış abject (iğrenç) kavramı ile
şekil almıştır.
Türkçeye iğrenç olarak çevrilen abject kavramı “…ne özne (subject) ne nesne (object) olan
ama hem nesne hem de özne olan; bedenin içinden dışına çıkması bakımından dışkı ve
çirkinlik çağrıştıran şeydir” (Foster, 2020, s.13). Kavramı eleştirel teoriye sunan Julia
Kristeva ‘Korkunun Güçleri – İğrençlik Üzerine Deneme’ isimli kitabında abject’i şu şekilde
tanımlar:
İğrenç, karşımda duran, adlandırdığım veya tahayyül ettiğim bir nesne
[ob-jet] değildir. …İğrenç, bana birinin ya da başka bir şeyin desteğini
sağlayarak kısmen bağımsız ve özerk olmamı sağlayacak bağlantı da
değildir. İğrenç, nesnenin niteliklerinden yalnızca özne-ben’in [je]
karşıtı olma niteliğine sahiptir. …İğrenç dışarısıdır, oyun kurallarını
kabul etmiyor gibi gözüktüğü bütünün dışında yer alır (Kristeva,
2018, s.14).
Abject kavramı bedenin düşüncede sorgulanan yapısını dönüşüme uğrattığı gibi sanatsal
ifadede de farklı yönelimlerle birlikte sorgulanmasına neden olmuştur. Bu sorgulamalarla
beraber 1980’li yıllar sonrasında beden sanatta hastalıklı ve zayıf haliyle görünürlük
kazanmaya başlamıştır. Sanat izleyicisi üzerinde farklı açılardan kışkırtıcı bir etkiye sahip
olan sanatta bedenin bu yeni kullanımı, izleyicide tiksinti duygusunun yanı sıra merak ve haz
duygularının da uyanmasına neden olmuştur. Metnin devamında abject sanat kavramıyla
beraber sanatta bedenin yeni ifade biçimleri farklı sanatçıların eserleri üzerinden örneklenerek
açıklanacaktır.
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ARAŞTIRMALAR VE BULGULAR
1980’lerin sonunda gerçeğin ne olduğuna dair sanat ve teori anlayışlarında yaşanan değişim,
gerçeğin temsil yerine bir travma hadisesi olarak görülmesine neden olmuş, Lacancı
psikanalizi temel alan Julia Kristeva da iğrenci “…bir ben olabilmek için kurtulmam
gerekenlerin tümü…” şeklinde tanımlamıştır (Foster, 2009, s.193). Pacteau’ya göre iğrenme
ise nesnelerin yendiği ya da dışarı atıldığı vücudun çeşitli bölgelerindeki devinimlerde ortaya
çıkar.
…iğrenme, içerisi ile dışarısı, temiz ile kirli, uygun ile uygunsuz
arasında net sınırlar (simgesel düzeni oluşturan ve bunlar tarafından
oluşturulan sınır çizgileri) elde etmenin imkânsızlığındadır. İğrenmeyi
kışkırtan “iğrenç”, “kaçınılmaz ve kararlaştırılamaz biçimde hem
içeridedir hem de dışarıda (sütün kaymağı gibi); ölü ve canlıdır (ceset
gibi); özerktir, yine de yutarak yok eder (bulaşıcı hastalık ve kirlilik
gibi) (Pacteau, 2005, s.157).
Kristeva iğrenci; yiyecek, bedensel atıklar ve cinsel farklılığın göstergeleri olmak üzere üç
başlık altında toplar. Oral iğrenme kategorisinde olan yiyecek, insanın öteki yani annesi ile en
temel ilişkisini oluşturan nesnedir. Anne sütünü reddeden bebeğin aynı zamanda anne-baba
sevgisini de geri çevirdiğini söyleyen Kristeva, bu durumun aynı zamanda anne bedeninin
kovulmasını temsil ettiğini belirtir (Pacteau, 2005, s.157). İğrenme, anneden ayrılarak bir
kimlik oluşturmak için bastırılması gereken şeyler olarak da düşünülebilir. Bu noktada
iğrenme insan öznelliğinin içinde yer alsa da ortaya çıkışı dış unsurlarda olabilir. İğrenmenin
ikinci kategorisinde yer alan bedensel atıklar ise, bedenin içindeyken yaşamı oluşturan ancak
dışarı atıldıklarında kirli ve pis bir görüntüye neden olan ürünlerdir. Vücudun içerisinde
öznenin bir parçası olan atıklar, özneye dışsal olmadığı için, dışarı çıkarıldıklarında da
öznenin bir parçası olmaya devam ederler (Pacteau, 2005, s.158). Cinsel farklılığın
göstergeleri, iğrencin üçüncü kategorisini oluşturur ve Kristeva bu kategoride âdet kanına
karşı duyulan korkudan bahseder. Diğer bedensel atıklar gibi âdet kanı da içerisi ile dışarısı
arasındaki sınırı belirginleştirir. “Ancak bu olayda atık, gelişmeye başlayan yaşamı
sürdürebilecek içsel yiyecektir; cenin ile anne arasındaki, dışarı çıkarılan bağlantıdır. Âdet
kanına karşı duyulan tiksinti bu ilk bedensel bağlantının reddidir” (Pacteau, 2005, s.158). Bu
bağlamda düşünüldüğünde iğrenç olanın özneye bir tehdit olmasının yanında aynı zamanda
öznel olmak için bir koşul olduğu; kirlilik ya da hastalıktan ayrı bir biçimde, kimliği, sistemi
veya bir düzeni rahatsız eden ‘şeyler’ olduğu söylenebilir (Pacteau, 2005, s.158-159).
Çok anlamlı ve muğlak bir yapıya sahip olan bu kavramın dönemin sanat anlayışlarında ele
alınması, özne/nesne, gerçek/sahte gibi tanımlar arasındaki sınırın çözülmesine ve ortaya
çıkan yıkıcı üretkenlikle iğrenmenin bir itiraz alanı olarak kullanılmasına neden olmuştur. Bu
süreçte sanatçılar iğrenç olanı bastırmak yerine onu açığa çıkarmaya ve anlamaya
çalışmışlardır. Abject sanatı kapsamında ortaya çıkan çalışmalar, izleyici üzerindeki
tiksindirici etkileri ya da toplumda tabu olarak kabul edilen konuların rahatsız edici
içerikleriyle ön plana çıksa da iğrenç “… her zaman zevk ve tiksinti arasındaki sınırların
kırılganlığıyla ilgilenmiştir” (Hennefeld, Sammond, 2020, s.15). Hal Foster’a göre abject
sanatı çoğunlukla iki yöne eğimlidir.
…bunlardan birincisi, iğrenç olanla özdeşleşmek, travmanın yarattığı
yarayı deşmek için bir şekilde ona yakınlaşmak, gerçeğin müstehcen
nesne-bakışıyla temas etmektir. İkincisi ise, iğrençlik sürecini
abartarak iğrenci eylem esnasında yakalamak, geri yansımalı, hatta
kendi açısından tiksindirici hale getirmek için işleyişini abartmaktır
(Foster, 2009, s.197).
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Abject sanat alanında en bilinen sanatçılardan birisi Kiki Smith’dir. 1992 yılında yapmış
olduğu ‘Pee Body’ isimli çalışmasında sanatçı, kadın bedenini ve onun özel bir eylemini konu
edinmiştir (Görsel 1). Sanat tarihi boyunca kadına atfedilen güzellik, erotiklik gibi konuların
dışına çıkarak, atık ve yenilenmenin biyolojik süreçleriyle ilgilenmiş ve kadın bedenini tüm
varlığıyla sorgulayarak erkek egemen toplumda kadına yüklenen anlamları da eleştirmiştir.
Her gün bedenden atılan ve bedende yeniden üretilerek insan bedeninin içi ve dışı arasındaki
sınırda yer alan idrar, her ne kadar gerçek malzemeden olmasa da izleyicide tiksinti
uyandırmaktadır. Ayrıca kadının eğik başı ve kapalı kollarıyla bedenini kapatan bu pozu
izleyiciyi röntgenci konumuna sokmaktadır. Röntgenci konumunda olmak izleyiciyi rahatsız
ettiği gibi aynı zamanda kamuya açık bir alanda özel bir pozda yakalanan kadının varlığı da
huzursuzluk vericidir. Beden, cinsellik, feminizm, ölümlülük gibi konuları çalışmalarında sık
sık ele alan sanatçının ‘Untitled’ isimli çalışmasında ise, bedenin dışına atılan sıvılarla bir
özne kurgusunun yapıldığı görülmektedir (Görsel 2). Gözyaşı, idrar, süt, kan, tükürük vb.
vücut sıvılarının içinde yer aldığı 12 adet gümüşle kaplanmış cam şişeden oluşan çalışma
Katolik inançta yer alan kutsal bedeni oluşturur. Şişelerin üzerine içlerinde bulunan sıvıların
isimleri yazılmıştır. Şişelerin gümüşle kaplı yapısı kutsallığı hatırlatırken ayrıca şişelerin
üzerinde kullanılan Alman Gotik yazı tipi bir dua kitabına göndermede bulunur. Sanatçı bu
çalışmasında bedeni kullanmadan, bedene dair olanlarla bütünsel bir beden kurgusu
gerçekleştirmiş ve bedenin temsil olanaklarını, iç-dış, iğrençlik-kutsallık gibi karşıtlıklarla
sorgulamıştır.

Görsel 1. Kiki Smith, ‘Pee Body’, 1992. Erişim: 24.04.2021. https://bit.ly/2SnUQ5L
Görsel 2. Kiki Smith, ‘Untitled’, 1987-90. Erişim: 24.04.2021. https://bit.ly/3tkbznw
Sophia Fredriksson, kirlenme düşüncesinin İncil’deki saf olmama fikrinden ortaya çıktığını,
batı toplumunun her ne kadar seküler bir bakış açısına doğru ilerlese de bu fikirlerin varlığını
sürdürerek çağdaş kültürde de içselleştirildiğinden ve ‘doğal’ görüldüğünden bahseder
(Fredriksson, 2013, s.11). Hans Peter Duerr, “...vücut salgıları, dışkı, idrar, çürüyen leşler vb.
şeylerin yaydığı pis kokuların çeşitli kültürlerde en azından yetişkinleri iğrendirdiğini” (1999,
s.205) belirtirken, Raymond Geuss, insanların nesneleri bir yanda saf, temiz veya hoş olan
şeyler, diğer yanda kokuşmuş, mekruh veya pis olanlar olmak üzere iki kategoriye ayırdığını
söyler (2007, s.35-36). Judith Butler, Kristeva’nın Korkunun Güçleri kitabında tartıştığı
tiksinçlik kavramına şu şekilde bir yorumda bulunur:
‘Tiksinç’ bedenden atılanı, dışkı olarak boşaltılanı, kelimenin gerçek
anlamıyla ‘Öteki’ kılınanı belirtir. Yabancı unsurların dışa
atılmasıymış gibi görünür ama aslında bu dışa atma edimi yabancıyı
fiilen tesis eder. ‘Ben-değil’in tiksinç olarak inşası sayesinde bedenin
sınırları tesis edilir, bunlar aynı zamanda öznenin ilk dış hatlarıdır
(Butler, 2019, s.220).
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Kirletme/kirlenme biçiminde ortaya çıkan iğrenç, genel olarak toplumun otoritesine meydan
okunmasına karşılık gelse de çoğunlukla kadın bedeni üzerinden sorgulanmıştır. Cinsiyet
temelli iğrençlik sorgulamalarına verilecek eser örneklerinden birisi de Carolee
Schneemann’ın ‘Interior Scroll’ isimli performansıdır (Görsel 3-4). Sanatçı performansında
vücut hatlarını belirginleştirmek için kendi vücudunu boyamış, çıplak bir şekilde bir masanın
üzerine çıkmış ve vajinasına sıkıştırdığı kâğıdı yavaşça çekerek üzerindeki yazıları
okumuştur. Kiki Smith gibi kadın bedenini sanat eserlerinde daha önce görülmemiş bir haliyle
izleyiciyle karşılaştıran Schneeman, doğum, dönüşüm gibi kavramları da performansında
vurgulamıştır.

Görsel 3. Carolee Schneemann, ‘Interior Scroll’, 1975 Erişim: 25.04.2021.
https://bit.ly/2RsdCbT
Görsel 4. Carolee Schneemann, ‘Interior Scroll’ (detay), 1975 Erişim: 25.04.2021.
https://bit.ly/3h1CYrG
Öznenin dış hatları olan bedenin sınırları, ötekinin dışlanması yoluyla ortaya çıkar ve bu
noktada kimlikler iğrenmenin işleyişini pekiştirir. Bedenin sınırı gibi, içi ve dışı arasındaki
ayrımı kurmak için kimliğin parçası olan bir şeyin dışarı çıkarılarak yeniden değerlendirmeye
tutulması ve pisletici bir ötekiliğe itilmesi gerektiğini söyleyen Butler, konu hakkında Iris
Young’ın düşüncelerine başvurur. Kristeva’nın düşünceleri üzerinden bir okuma yapan
Young’a göre;
…cinsiyetçilik, homofobi ve ırkçılık, yani bedenleri cinsiyetleri,
cinsellikleri ve/veya renkleri nedeniyle reddetmek bir ‘dışarı
püskürtme’ edimidir, bunu takip eden ‘geri püskürtme’ edimi ise
kültürde hegemonik olan kimlikleri cinsiyet/ırk/cinsellik bazlı
farklılaştırma eksenlerine göre kurar ve pekiştirir (Young’dan
aktaran Butler, 2019, s.221).
Sanat tarihinde egemen olan bakışın erkek bakışı olduğunu belirten Cindy Sherman’ın eserleri
de kimlik ve cinsiyet bağlamında ele alınabilir. Sanatçının çalışmaları, kadınların tarihteki ve
çağdaş toplumdaki rollerini her seferinde yeniden gözden geçirmektedir. Untitled #222
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çalışmasında sanat tarihinde yer alan ve temsil edilen kadınların bir sanat nesnesi olarak
sunulmasını eleştirir ve alışılageldik imajın aksine bir görüntüyü canlandırır (Görsel 5). İdeal
bedenin yerine yaşlı ve yarı çıplak bir kadını canlandıran Sherman, bu imajı oluşturmak için
makyaj ve protezler kullanarak yarattığı kimliğin yapaylığını da vurgulamış olur. Untitled
#222 çalışmasında ise sanatçı, ölü, atık ya da dışkıya benzer bir parçanın yakın çekim
görüntüsüyle izleyiciyi karşılaştırır (Görsel 6). Garip ve çirkin olanı seyirciye sunan Sherman,
yüze dair referansları eklediği çalışmasında bir nevi iğrencin portresini oluşturmuştur.

Görsel 5. Cindy Sherman, ‘Untitled #222’, 1990. Erişim: 25.04.2021. https://bit.ly/2RpdcD9
Görsel 6. Cindy Sherman, ‘Untitled #190’, 1989. Erişim: 25.04.2021. https://bit.ly/3tktmLd
Kristeva, tezahür etmiş iğrençliğin en uygun örneklerinden birisinin ceset olduğundan
bahseder. Yaşam ile ölüm arasında bir sınırda yer alan ceset, reddedilen ölüm düşüncesini
insana gösteren bir referans niteliğindedir (Fredriksson, 2013, s. 10). Ölüm ve ölümden
sonraki yaşam olasılığı çağlar boyunca insan için bir merak konusu olmuş, ölümden sonra
geride kalan beden kalıntılarına ne yapılacağı (gömme, yakma vb.), süregelen kültürel
birikimlere göre uygulanmıştır. Bedenin çürüyerek bir ceset haline gelmesi, hayal edilemeyen
bu sonla beraber insanlar üzerinde bir korku oluşmasına neden olur. Bu korku, çağdaş
toplumun yaşamı üzerinde de süregelen bir etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra, ceset aynı
zamanda yaşam döngüsünde bir güç kaynağıdır ve hayatın doğal bir parçasıdır. Dolayısıyla
ölümle ve çürümeyle ilişkilenen ceset hem bedenin hem de hayatın ayrılmaz bir görünümünü
kendinde taşır.
Korkulan şeylerle günlük hayatta uğraşarak korkunun üstesinden gelinebileceğini söyleyen
Andres Serrano (https://bit.ly/3nTfpmf ), 1992 yılında Morg serisi fotoğraflarını üretir (Görsel
7,8). Tanımadığı insanların cesetlerinin portrelerini, el-ayak gibi vücut parçalarını
fotoğraflayan sanatçı, yakın çekim odaklandığı karelerde yara izleri ve ölümün etkisiyle
vücudun geçirdiği değişimleri göstermiştir. Yine bu karelerde yumruğu sıkılmış eller gibi
ayrıntılara da yer veren sanatçı, yaşam ile ölüm arasındaki bedeni iğrençliğin ötesinde farklı
bir gözle izleyicinin bakışına sunmuştur. Sanatçının eserleri, bedenin ölü hali olan ceseti de
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yaşamın bir parçası olarak göstermiş ve bedeni simgeleyen önemli bir unsur olarak ele
almıştır.

Görsel 7. Andres Serrano, ‘The Morgue (Burnt to Death)’, 1992. Erişim: 25.04.2021.
https://bit.ly/3nTfpmf
Görsel 8. Andres Serrano, ‘The Morgue (Knifed to Death II)’, 1992. Erişim: 25.04.2021.
https://bit.ly/3nTfpmf
SONUÇ
Beden, sanat tarihi boyunca bir güzellik nesnesi olarak eserlerde yer bulmuştur. 20.yy.’da
düşünce alanının geçirdiği değişimler ise bedenin sanat alanında üretimin doğrudan bir
parçası olmasına neden olmuştur. Başka türlü söylemek gerekirse beden süreç içerisinde
sanatın nesnesi haline gelmiştir. Özellikle 1970’li yıllardan sonra, sanatın kimlik, özne, öteki,
toplumsal cinsiyet, cinsellik gibi kavramlara olan eğilimi, sanatçıları bedensel sınırlarının
keşfine yönlendirmiştir. 1980 sonrası sanat üretimlerinde görünürlüğe kavuşan abject
kavramı, çok yönlü ve muğlak bir yapıya sahip olsa da, sanat alanında genel olarak iğrenç
olan nesne ve eylemler bağlamında açığa çıkmıştır. Bu bağlamda günlük hayatta yok sayılan
ya da utanç kaynağı olan bedensel sıvılar, kokular, vücudun çıkardığı sesler de sanat eserinin
doğrudan nesnesi olarak izleyiciyle buluşmuştur. Çoğunlukla tabu olarak kabul edilen
eylemler ve iğrenç nesneler izleyicide tiksinti ve huzursuzluk duygularını ortaya çıkarmıştır.
Tarih boyunca güzellikle özdeşleştirilen kadının aynı zamanda erkek egemen bir toplum
düzeni/sanat ortamı içerisinde değersiz görülmesi ve bedensel işlevlerinin aşağılanması, kadın
bedenine dair sorgulamaların artmasına ve sanat ortamı içerisinde yok sayılan kadının farklı
yönleriyle ele alınmasına neden olmuştur. Abject sanatı başlığı altına alınabilecek olan eserler
aynı zamanda dönemin feminist söylemini de destekler niteliktedir. Bu noktada abject sanatın
sadece kadınların söylemlerine hizmet etmediğini, bireyin aileyle, toplumla, düzenle olan
ilişkisi, öznenin varlığı-bütünselliği, yaşamsallık gibi konulara eğildiğini de belirtmek gerekir.
Abject sanat, izleyicide her ne kadar iğrençlik, korku, tiksinti gibi duyguları açığa çıkarsa da
bedeni sadece güzelliğiyle değil, iç-dış ilişkileriyle birlikte bir bütün olarak görmüştür. Ayrıca
bedensel işlevlerin, atıkların, çürümenin, yaraların yaşamın ayrılmaz bir unsuru olarak
anlamlandırılmasına olanak tanıyarak, bedene olan bakışı farklı bir söylemde dile getirmiştir.
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ÖZET
Karşı anıtsallık düşüncesi, anıtın nesneye bağlı olan tek merkezli ve değişmez hafıza
modelinin aksine, kamusal alandaki sosyal dinamiği vurgulayarak yeni bir anıt-hafıza ilişkisi
ortaya çıkarır. Bu yönelim, insanlık tarihinin ilk zamanlarından itibaren gelişen anıtsal ifadeyi
çoklu bir perspektife açarak, anıtın kamusal alandaki varlığını bu çoklu perspektifin gözünde
yeniden sorunsallaştırır. Dolayısıyla bu kapsama giren anıtsal eserler, özellikle Holokost
anıtları, anıtın taşıdığı hafızadaki sabit ve tek taraflı bakışın yerine, eleştirel bir yaklaşımla
geçmişin gölgede bıraktıklarını toplumsal bir bakışla hafızada yeniden kazanmayı hedefler.
Aida Šehović’in “Što Te Nema” adlı göçebe anıtı, 1995 yılındaki Srebrenica Soykırımı’nın
anısına yapılan ve halkın katılımına açık bir anıttır. Anıt, ilk olarak halktan toplanan 932
fincan ile Saraybosna’da bir günlük gösteri olarak başlamıştır. Her yıl 11 Temmuz’da
tekrarlanan bu çalışmaya katılımcıların yeni fincanlar bağışlamasıyla oluşan anıt, büyür ve
genişlemeye devam eder. 2006 yılından itibaren gerçekleştirilen bu göçebe anıt çalışması,
sanatçı ve Bosnalı diaspora topluluklarıyla birlikte dünyanın çeşitli kamusal meydanlarında
bir tür anma mekânı yaratmayı amaçlar. Sanatçının bu çalışması kamusal alanın taşıdığı
toplumsal hafızayı seyircinin kişisel hafızasıyla çakıştırarak, izleyicinin geçmişle kurduğu
bağı yeniden yorumlamasını sağlar ve mekâna dair unutulan ve hatırlananı yeni bir anıtsallık
düşüncesi perspektifinde açığa çıkarır. Bu çalışmada, Aida Šehović’in göçebe anıt
düşüncesiyle ortaya çıkan anıtsal yaklaşım, karşı anıtsallık düşüncesi ile ilişkili olarak
incelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Aida Šehović, Karşı anıtsallık, Hafıza, Anıt, Sanat

THE IDEA OF COUNTER-MOUMENTALITY WITHIN THE FRAMEWORK OF
AIDA ŠEHOVIĆ’S NOMADİC MONUMENT NAMED ‘ŠTO TE NEMA’
ABSTRACT
The idea of counter-monumentality introduces a new monument-memory relationship by
emphasizing the social dynamics in the public space, unlike the object-dependent monocentric
and constant memory model of the monument. This tendency opens the monumental
expression that has developed since the early times of human history to a multiple perspective
and re-problematizes the presence of monument in the public space in the eyes of such
multiple perspective. Therefore, the monumental works which can be regarded in this scope,
especially the Holocaust monuments, aim to regain the things overshadowed by the past with
a critical approach instead of a fixed and unilateral perspective that the monument bears. Aida
Šehović’s nomadic monument named "Što Te Nema" is a public memorial that was built in
memory of the 1995 Srebrenica Genocide. The monument began as a one-day performance in
Sarajevo with the first 932 cups collected from the public. Formed by the donation of new
cups by the participants in this work which is repeated every year on July 11, this monument
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grows and continues to expand. Since 2006, this nomadic monument, which is performed
together with the artists and Bosnian diaspora communities, aims to create a kind of space of
remembrance in various public squares around the world. Artist’s this work superpose the
social memory of public space with the personal memory of audience and thus ensure that the
audience reinterprets the connection it has made with the past and reveal what has been lost
and remembered about the space within a perspective of a new idea of monumentality. In this
study, the monumental approach in Aida Šehović’s thought of nomadic monument will be
examined in relation to the idea of counter-monumentality.
Keywords: Aida Šehović, Counter-monumentality, Memory, Monument, Art
GİRİŞ
Anıt kelimesinin anlamı TDK’ya göre şu şekildedir; “Önemli bir olayın veya büyük bir
kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte,
sembol niteliğinde yapı, abide” (https://cutt.ly/Gv40UnW). Anıtın eşanlamlısı olan abide
kelimesinin kökeni ise, sonsuzluk ve ebedilik anlamını taşıyan ‘abid’ sözcüğünden gelir
(Bektaş, 1973, s.5). Sözcük tanımından yola çıkarak, nesnenin kalıcılığıyla insan yaşantısının
sınırlarını aşmaya çabalayan ve sonsuzluk içinde anma/hatırlama amacına sahip olan anıtsal
anlatının temelde zamansal bir anlam içeriğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ve yine bu
perspektifle geçmiş zamanın olaylarını ve kişilerini günümüze simgeleştirerek taşıyan,
belleğin ve geleneğin nesiller arası aktarımını sağlayan mezarları, heykelleri, mimari yapıları
anıtsal anlatının örnekleri olarak görebiliriz. Anıtsal anlatımın diğer bir yanı ise ölçekte
büyüklüktür. Ölçekte büyüklük anıt tarafından muhafaza edilen belleğin kutsanması ve yüce
bir biçimde sunulmasıyla ilişkilidir. Yücenin ve gücün ifadesini taşıyan ve aktaran anıtlar hem
kentin fiziksel çevresinin hem de toplumsal yaşantı modellerinin inşa süreçlerinde güçlü ve
etken bir rol üstlenir. Anıtlar aracılığıyla geçmişi sonsuzluk içinde değişmeden, sabit bir
şekilde nesiller arası aktarma düşü, aynı zamanda anıtların oluşturulduğu nesnelerin
potansiyel özelliklerine dayanır. Bu bağlamda anıtsal anlatının temel malzemesi olan taş
zamana direnen yapısıyla belleğin değişmeden, sabit bir biçimde sonsuza kadar aktarılması
için önemlidir. Anıt mantığının geleneği vurgulayarak geçmişi sabit, sonsuz ve tek merkezli
aktarma çabası, geçmiş dönemlerin düşünce sistemlerinin gerçeği, hakikati, yaşamı ve ölümü
benzer tarzda açıklamasıyla da ilişkilenir.
Modern dönem düşünce tarzlarının gelecek, ilerleme ve yeni vurguları ise geleneği ve onun
doğrudan aktarımını ön gören geçmişe ait düşünce perspektiflerinden bir tür kopuşu ifade
eder. Modern dönemin geleneğe, geçmişe, hafızaya bakış açıları, anıtsal anlatının geçmişe ve
geleneğe bağlı yapısıyla çelişkili bir durum sergiler. Lewis Mumford bu çelişkiyi şu şekilde
vurgular; “Modern bir anıtın nosyonu, kesin olarak bir çelişkidir. Eğer bir anıtsa modern
değil, modern ise bir anıt olamaz” (1971, s. 264). Modernlik ve anıt olgularının anlamsal
içeriğinin birbirine karşıtlık sergilemesi, anıtın modern dönem içinde işlevinin ve rolünün
farklı bakış açılarıyla yeniden değerlendirilmesine sebep olur. Dönem içinde anıtın bu yeni
misyonunun ne olduğu sorusu birçok düşünür tarafından ayrı biçimlerde sorgulanır. Bu
sorgulamalar ilk olarak Alois Riegl’ın 1903 yılında yayımladığı, “Modern Anıt Kültü: Doğası
ve Kökeni’” adlı makalesinde ele alınır. Riegl’a göre modern insanın anıtla kurduğu ilişki
farklılaşmıştır. Dönem içindeki insanın hayatı değişim, ilerleme, yeni, geçicilik temaları
üzerinden anlamlandırmasıyla anıtlara duyduğu ihtiyaç geleneğe, geçmişe doğrudan
bağlanmaktan ziyade, duygusal bir ihtiyaç tarzında açığa çıkmıştır.1 Bu süreç içinde Sigfried
Giedion, Josep Lluis Sert ve Fernand Leger’in ‘Yeni Anıtsallık’ düşüncesi, modern dönemde
1

Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bknz. Riegl, Alois. (2015). Modern Anıt Kültü (E. Ceylan,
Çev.). İstanbul: Daimon Yayınları.
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anıtların ifade ettiklerinin giderek önemsizleştiğini ve içinin boşaldığının altını çizerek, yeni
anıtların dönemin tutkusunu, gururunu yansıtacak bir biçimde yeniden ele alınmasını talep
etmiştir.2 ‘Yeni Anıtsallık’, mimari, heykel, resim gibi farklı sanat disiplinlerinin ortaklığıyla
ve kollektif gücü aracılığıyla oluşturulacak anıtsal bir kent modelini savunmuştur. Yeni
anıtsallık geleneksel anıtın ezici ölçü birimlerinin, yüce değerlerinin, kalıcılık vurgularının
aksine, mimaride insana ait ölçü birimlerini, geçiciliği ve hafifliği ön plana çıkarmış ve anıtın
eski anlamına, rölüne karşıt bir perspektif ortaya koymuştur. Georges Bataille ise “Mimarlık”
adlı yazısında, Mumford’a benzer bir biçimde anıtların otoriteyle kurduğu bağa işaret ederek,
toplumların üzerinde nasıl bir tahakküm aracına dönüştüğünü sorgulamış ve insanlar üzerinde
kurulan bu baskının entelektüel bir çabayla aşılması gerekliliğini vurgulamıştır.3 Modern
dönemde anıtın değişimini ve dönüşümünü Rosalind Krauss heykel ve anıt olgularını birlikte
tartıştığı “Mekâna Yayılan Heykel” makalesinde farklı bir perspektifte sorgulamıştır. Krauss,
heykelin temel özelliğinin anma işlevi olduğunu söyleyerek, anıtla heykel mantığının antik
çağlardan itibaren birlikte geliştiğini ortaya koymuştur. 20.yy başından itibaren heykel
mantığındaki kişileri ve olayları göstergesel bir süreç içinde doğrudan anma işlevi,
soyutlamaya yönelik dil aracılığıyla aşılmıştır. Aynı zamanda heykel nesnesinin kaidesiyle
kurduğu diyalog farklılaşmış ve heykelin göstergesel zaman-mekân bağlamları yerine,
heykelin çevreyi kapsayarak genişlemesiyle ‘burada yaşanan’ ve ‘olan zaman-mekân’ olguları
ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla Krauss’a göre modernist heykel, geleneksel anıtın bir tür
negatif durumuna işaret etmiştir (2002, s. 104,105).
Modern dönem içindeki anıtın yeni işlevine dair bu farklı yaklaşımlar, aynı zamanda yine
modern ve sonrası dönem içinde hafızanın salt nesneye bağlı olup olmadığı konusundaki
sorgulamalarla da ilişkilidir. Örneğin Pierre Nora’nın ‘Hafıza Mekânları’ söylemi hafızanın
yaşantıdan uzaklaştığı bir sürece işaret ederek, modern dönem içindeki yaşanılan hafızanın
yerine tarih olgusunun geçtiğini vurgular. Tarihin hafıza yerine geçmesi, dönemin hızlanan
zaman akışı içindeki bilincin geçmişi yorumlamasındaki değişimine işaret eder. Geçmiş,
hayat içinde yaşantıyla geri kazanılan, canlı tutulan yerine, arşivlenen bir geçmiş olarak veya
unutulanın bir tortusu olarak dönüşüme uğrar. Geçmiş arşiv mantığıyla, müzelerle, anıtlarla
şimdiki zaman içinde güncellenen yaşantılarımızdan kopuk ve simgesel bir tarza evrilir. Nora
ortaya koyduğu bu belirlenimlerle hafızanın birey ve toplum tarafından yaşanamadığı bir
süreci resmeder.4 Ayrıca Maurice Halbwachs’ın hafızayı bireysel, çoğul ve kolektif bir
bakışla irdelemesi, Proust, Freud, Bergson’un hafızayı bireysel bir içerimle edebiyat,
psikanaliz ve felsefe gibi farklı alanlarda sorgulamaları, dönem içindeki hafızanın rolünün,
işlevinin ne olduğu konusunda yeni bakış açılarının gelişimine katkı sağlamıştır. Modern ve
sonrası dönemin geçmişe, kalıcı bilgiye, tek merkezli anlama, anlamın sabitliğine karşı
duruşları ve şüpheci bakışları, genel olarak bireysel tutumları ve kavrayışları ön plana
çıkarmıştır. Dolayısıyla geçmişin yorumlanmasında bireysel bir gözü öncelemişlerdir. Bu
süreçte hafızanın yaşantının içinde var olması gerekliliği vurgusu, tarihin ve geçmişin kalıcı,
değişmez, sabit anlatımlarına karşı, değişimin ve geçiciliğin ilişkileriyle yeniden
yorumlanmasına temel teşkil etmiştir. Dolayısıyla bu değişim geçmişe ait her türlü birleştirici
üst anlatıyı da şüpheli bir duruma taşımıştır.

2

Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bknz. Sert, J. L., Leger, F., Giedon, S. (2015). Anıtsallığın
Dokuz Esası. Arredamento, 296, s. 86-87
3
Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bknz. Bataille, Georges. (2014). Mimarlık. e-skop.
Erişim:12.11.2018. https://goo.gl/zjEKie
4
Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bknz. Nora, Pierre. (2006). Hafıza Mekanları (M. E. Özcan,
Çev.). Ankara: Dost Kitabevi.
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Anıtın anlamına dair sorgulamaların ayrı bir veçhesi, 20. yy’da ortaya çıkan sanat
anlayışlarının sanat olgusuna yaklaşım tarzları açısından da açıklanabilir. 20.yy’ın başından
itibaren sanatçı, eser, izleyici olgularının dönüşüme uğraması, sanat nesnesindeki anlamın
nasıl üretildiğine dair sorunları gündeme getirmiştir. Özellikle bu dönemin ikinci yarısından
itibaren sanat nesnesindeki var olan anlamın çoklu ve açık bir okumaya tabi tutularak
incelenmesi, sanat nesnesin ayrıcalıklı anlamını sarsmış ve onun anlamını yaşantının
verileriyle kuşatmıştır. Sanat olgusunun nasıl kavranacağına ait bu dönüşüm, sanatın üretim
sürecinde izleyiciye daha aktif bir rol vermiştir. Dolayısıyla izleyici pasif konumundan
sıyrılarak, eserin üretim sürecine doğrudan etken bir duruma gelmiştir. Bu değişimle beraber
dönem içinde sanatın illa kalıcı, sonlanmış bir eser üzerinden okunması olgusu da terk
edilmiştir. Sanat, hayatın içindeki değişimin, rastlantıların öne çıktığı bir süreçte
anlamlandırılmış ve sanat hayat çizgisini muğlaklaştıran okuma modelleri gelişmiştir.
Dolayısıyla sanatın, sanat nesnesinin ve izleyicinin anlamındaki bu dönüşüm aynı zamanda
geleneksel anıtın anlamını da dönüşüme uğratmış ve ayrı bir perspektifte yorumlanmasının
yolunu açmıştır.5
Modern ve sonrası süreçte ortaya çıkan sanat anlayışları ve düşünce tarzları, geleneğin
sürekli, değişmez ve tek merkezli ifadesini taşıyan geleneksel anıt mantalitesine karşı düşünce
ve ifade biçimleri geliştirerek, anıtın taşıdığı anlamı sorgulamaya açmıştır.
Bu
sorgulamalardan biri de James E. Young’un ‘karşı-anıt” düşüncesidir. Young’un, ‘karşı-anıt’
söylemi, Alman ulusunun tarihinde yer alan olayların anlamının ve hafızasının Holokost
anıtları aracılığıyla yeniden gözden geçirilmesiyle ilişkilidir. Holokost’u anan anıtların
insanlık tarihindeki bir utancı işaret etmesi gibi Aida Šehović’in “Što te Nema” adlı göçebe
anıtı da Bosna Savaşı’nda yaşanan Srebrenica Soykırımı’nı anan bir anıttır. Sanatçının
izleyicilerle birlikte oluşturduğu bu göçebe anıt çalışması 2006 yılından itibaren farklı
ülkelerde tekrarlanmıştır. Anıtın her defasında farklı kişilerin katılımıyla ve farklı mekanlarda
yeniden oluşturulması, bir ulusun yüzleştiği soykırımı çoklu bir perspektifte yinelenerek
anılmasının, empati geliştirilmesinin ve tartışılmasının olanağını yaratmıştır. Šehović’in “Što
te Nema” adlı eserindeki yaklaşım yazının devamında karşı anıtsallık fikri ile açıklanmaya
çalışılacaktır.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
1990’lı yıllar itibariyle Yugoslavya’da halklar arasındaki etnik ayrımlara dayanan çatışmalar
bir dizi savaşı tetiklemiş ve bu savaşlar yeni bağımsız ülkelerin tanınmasıyla sonuçlanmıştır
(https://bit.ly/3xKhFRo). 1992’de Bosna-Hersek’in bağımsızlığını ilan etmesi, 1995’e kadar
süren Bosna Savaşı’na neden olmuş ve 3 yıldan fazla süren bu savaş boyunca 100.000’den
fazla insan hayatını kaybetmiş, 2 milyon kadar insan ülkesini terk etmek zorunda bırakılmıştır
(https://bit.ly/3nNl6SK). Etnik ve ulusal bölünmelerden kaynaklı Bosnalı Müslümanlar,
Bosnalı Sırplar ve Hırvatlar arasında çıkan çatışmaların neden olduğu şiddet ve zulümden
etkilenen birçok Bosnalı Müslüman gibi, Bosnalı bir sanatçı olan Aida Šehović de ülkesinden
ayrılmak zorunda kalmıştır. Šehović’in yapıtları kültürel mirası ritüel ve siyaset ilişkisi içinde
sorgular. Sanatçının eserleri egemen kültüre dayalı tarihsel anlatıyı tartışmaya açarak,
geçmişe ait durumları, olayları yeni ve farklı bir bakışla yorumlar. Dolayısıyla eserleri tarihin,
hatırlamanın, toplumsal ve bireysel hafızaların nasıl dizayn edildiği sorularıyla ilgili bir anlam
alanına ve anıtsal bir içeriğe sahiptir (https://bit.ly/3umgrK4).
Aida Šehović’in eserlerinde ortaya çıkan bu anıtsal içerik, Alman ulusunun kendi tarihindeki
Holokost’la yüzleşmesine aracılık eden ‘karşı-anıt’ fikriyle ilgili eserlerle bağlar kurar.
5

Anıtın tarihsel süreç içerisindeki anlamının dönüşümü ve günümüz sanatında değişen ifade biçimleri
ile ilgili bilgi için bknz. Sevinç, Mustafa. (2018).‘Çağdaş Sanatta Anıtın Çözülüşü ve Arka Plan
Olarak Anıtsallık’. Sanat Yazıları, 40, ss.289-315
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‘Karşı-anıt’ söylemi, geleneksel anıtın birleştirici üst anlatısının karşısında durarak, üstü
kapatılmış, kaybedilmiş geçmişleri açığa çıkaran ve bu bağlamda geçmişin, tarihin yeniden
okunmasına aracılık eden farklı türden bir anıtsallığı ifade eder. James E. Young ‘karşı-anıt’
fikrini, Almanya’da Holokost anısına yapılmış anıtlar üzerinden açıklar. Holokost’u anan
anıtlar, Alman ulusunun hafızasını ve tarihsel anlatısını yeniden gözden geçirerek öz kritiğini
yapmasını sağlar. Bu anıtlar, bir ulusun geçmişteki zaferlerini veya başarılarını değil,
utançlarını anar ve onlarla yüzleştirir. James E. Young, ‘karşı-anıtları’; “varlıklarının yönünü
sorgulamak için tasarlanan çılgınca, acı çeken kendinden bilinçli anı mekânları” olarak
nitelendirir (1992, s. 271). Ve ‘karşı-anıt’ fikrini, Sol Lewitt, Jochen Gerz/Esther Shalev-Gerz
ve Horst Hoheisel gibi sanatçıların eserleri üzerinden örnekler. Bu sanatçıların eserlerinin ana
teması Alman ulusunun geçmişiyle kurduğu bağı sorgulamaya ve onun yeniden kazanımına
yöneliktir. Bu amaçla tasarlanan eserler, ulusal hafızanın oluşumunda kişisel hafızaları öne
çıkarmış, izleyicileri aktif bir düşünsel ve eylemsel sürece davet ederek, geleneksel anıtın
nesneye bağlı tek merkezli tarihsel anlatımını aşmaya çalışmışlardır.
Aida Šehović’in ‘Što te Nema’ adlı göçebe anıtı da ‘karşı-anıt’ fikrinin açığa çıktığı anıtsal
uygulamalar gibi geçmişte bir ulusun yaşadığı soykırımı günümüze taşır ve onunla yeniden
yüzleştirir. Šehović’in “Što Te Nema” (Neden Burada Yoksun) adlı göçebe anıtı, 1995’te
Srebrenica Soykırımı’nda Bosnalı Sırp kuvvetlerce katledilen binlerce Boşnak’ı anan, anıtsal
bir enstalasyondur. Sanatçının göçebe bir anıt olarak vurguladığı çalışma ilk olarak 2006
yılında, Srebrenica Soykırımı’nda hayatını kaybetmiş 8372 kişinin anısına halktan toplanan
932 kahve fincanı (fildizani) ile tek seferlik bir performans olarak Saraybosna’da
gerçekleştirilmiştir (Görsel 1,2,3). Daha sonra eser, soykırımın anısına her yıl 11 Temmuz’da
İstanbul, Zürih, New York gibi farklı şehirlerde halka açık olarak tekrarlanmıştır. Şimdiye
kadar 7000’in üzerinde fincan bağışlanarak devam eden bu çalışma, soykırımda hayatını
kaybetmiş 8372 insanın her birini temsil edecek sayıya ulaşmayı hedefler
(https://bit.ly/3umgrK4).

Görsel 1. Aida Šehović, “Što te Nema”, Venedik, 2019. Erişim: 25.04.2021
https://bit.ly/3f0Qvxh
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Çalışmada kullanılan kahve fincanlarının seçimi Bosna Toplumundaki aileleri bir araya
toplayan kahve içme ritüelleri ile ilgilidir. Soykırımla beraber aile bireylerinin kaybı,
toplumsal travmalarla ilişkilenen ve bir daha asla dolmayacak olan kahve fincanları, bir anı ve
yas nesnesi haline gelmiştir. Sanatçı, Bosnalı Diaspora toplulukları ve yerel halkın birlikte
gerçekleştirdiği kolektif anıt, farklı ülkelerin önemli meydanlarında fincanların dairesel bir
düzen içinde yerleştirilmesiyle oluşur. Etkinlik boyunca meydanlarda bir yandan geleneksel
Bosna kahvesi demlenir, bir yandan demlenen kahveler katılımcıların katkısıyla bağışlanan
boş fincanlara dökülür. Eser her bir insanın katılımıyla büyür ve genişler. Mekâna yayılan
kahve kokusu, fincanların taşıdıkları anı ve katılımcıların kaybedilenlerle kurduğu empati,
mekânı kısa süreliğine bir hafıza mekânına dönüştür.

Görsel 2. Aida Šehović, “Što te Nema”, Toronto, 2014. Erişim: 25.04.2021
https://bit.ly/3f0Qvxh

Görsel 3. Aida Šehović, “Što te Nema”, Zürih, 2018. Erişim: 25.04.2021
https://bit.ly/3f0Qvxh
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Eserin mekânı geçici olarak bir hafıza mekanına dönüştürmesi, Pierre Nora’nın modern
dönemde hafızanın yaşamsallık içinde sürdürülemediği ve hafızanın yerini tarih olgusuna
bıraktığı bir süreci açıklamak için kullandığı ‘hafıza mekânları’ söylemiyle belirli açılardan
farklılık gösterir. Nora, modern dönemde ölü ve şimdiden kopuk geçmişin simgesel bir
ifadesini taşıyan müzeleri, heykelleri, meydanları ‘hafıza mekanları’ olarak nitelendir.
Šehović’in bu anıtsal çalışması ise geçmişin kavranmasında izleyicinin deneyimini, kişisel
hafızasını ön plana çıkararak, geçmişin yaşamsallıkla yeniden kazanımını hedefler. Eylemin
farklı mekanlardaki tekrarıyla sürdürülen çalışmayla, farklı kamusal mekanlar kısa bir
süreliğine soykırımın anısıyla ilişkilenerek sembolik bir değer kazanır. Eserde açığa çıkan
geçici, sürekli yer değiştiren göçebe sembolik değer, nesne veya temsili bir mekanla korunan
sabit bir geçmiş anlatısına karşı bir tavrın varlığını ortaya koyar. Başka türlü söylersek
geçmiş, nesne ve mekan tarafından yaşantıdan kopuk bir geçmiş olarak yaşayanlara sunulmaz,
o daha çok yaşayanların kolektif hafızaları aracılığıyla nesne ve mekanda görünür olur. Yine
eserin, geleneksel anıtın kalıcı ve zamana direnen taş gibi malzemelerinin tersine, geçmişi
gündelik bir deneyim üzerinden açıklamaya girişmesi, hafızanın taşınmasında, aktarılmasında
kolektif çabanın ve ritüellerin önemini vurgular. Aida Šehović şunları söyler:
Soykırımdan nasıl bahsedip iyileşeceğiz? Kolektif tarihimizin
koruyucuları kimlerdir? Tüm insan gruplarının kasıtlı ve sistematik
olarak yok edilmediği bir dünya hayal edebilir miyiz? Herhangi bir
soykırımın insanlığa karşı bir suç olduğunu ve dolayısıyla hepimize
karşı bir suç olduğunu hatırlatmak için bu çalışmayı yapmaya devam
ediyorum. Etkin olmadığımız şeklindeki örtük kabule direnmemize
ısrar ediyorum ve ben kamusal alanda empati ve dayanışma içinde bir
araya gelerek, soykırımın tam anlamıyla panzehiri olduğumuzu
vurgulamak istiyorum. (https://bit.ly/2PPvGfs)
Sanatçı, sanatın iyileştirici gücü sayesinde bu sorulara köken olan insanlık tarihinde yer alan
utançları, tüm insanlığa ait bir farkındalık yaratarak aşmaya çalışır. Dolayısıyla sanatçı anıt
fikrine ait nesneye dayalı ölçekte büyüklük özelliğini, kolektif bilinçlerin örgütlenmesine
dayalı bir büyüklükle karşılar. Bağışlanan her bir fincan, etkinliğe katılan her bir insanla eser
büyümeye ve genişlemeye devam eder. Eserin yer aldığı kamusal alanda yatay bir şekilde
büyümesi, anıtın ezici ölçü birimi yerine insana ait bir ölçü birimini ön plana çıkarır.
İzleyicinin, eserin üreticisi haline geldiği bu çalışma hafızanın korunmasında nesnenin değil
insanın potansiyelini vurgular. Sanatçının ‘Što te Nema’ adlı göçebe anıtı, hatırlama ve yas
tutma etkinliğiyle artık şimdide/burada olmayanları ve yaşayanları bir araya getirir ve
soykırımın insanlık tarihinde yol açtığı yararlarla yüzleştirip, bir daha asla yaşanmaması için
geleceğe ait iyi bir temenniyi dile getirir.
SONUÇ
İnsanlık tarihi boyunca anıtlar, insanın önemli başarılarının, övünç duyduğu olayların sonraki
kuşaklara aktarımı için önemli bir sembolik anlatım aracı işlevi görmüştür. Modern ve sonrası
dönemde geleneğin yaşantı içindeki önemini yitirmesi, tarihin ve hafızanın farklı bakış
açılarıyla sorgulanmasıyla, anıtın taşıdığı geleneksel anlam da eleştirilmiştir. Bu süreçte
hafızanın yaşamsallık ve bireysel bir içerimle yeniden sorgulanması, hafızanın yaşatılmasında
nesneyi değil insanı ön plana çıkarmıştır. Yine bu yeni yaklaşımlar çerçevesinde anıtın dönem
içindeki rolünün ve işlevinin ne olduğu konusunda farklı yaklaşım biçimleri ortaya çıkmıştır.
Bunlardan birisi James E. Young’un karşı anıt fikridir. Karşı anıtlar, genel bir tarih yazımında
gölgelen geçmişe vurgu yapmış, geçmişteki övünç ve gurur yerine, insanlık tarihindeki bir
utanca işaret etmiş ve onunla yüzleştirmiştir. Bu bağlamda tarihsel anlatımın dışında kalan
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olayları ve kişileri yeniden kazanma yoluna girişmiştir. Bu yolla bir ulusun tarihinin ve
toplumsal hafızasının yeniden gözden geçirilmesini sağlamışlardır. Aida Šehović’in “Što te
Nema” adlı çalışması da insanlık tarihinde yer alan Srebrenica Soykırımı’nda hayatını
kaybetmiş insanlarla beraber, o şiddetin etkilediği tüm insanların anısına adanan bir anıttır.
Eser, soykırımın neden olduğu toplumsal ölümle beraber aynı zamanda ortaya çıkan kimlik
kaybına işaret eder ve toplumsal yaşamsallığın nesiler arası aktarımı sayesinde oluşturulan
kimliği, bir ritüel ilişkisi içinde sorgular. Kolektif çabanın aracılığıyla meydana gelen eser
hafızanın yaşamsallık içinde yeniden kazanımını ön plana taşıyarak, kişisel ve toplumsal
hafızaları geçmişin kavranması, unutulmaması için kışkırtır. Bir ulusun yüzleştiği
soykırımdan yola çıkarak, insanlık tarihinde yer alan bu olayların bir daha yaşanmaması için
geçmişe ait hüzün ve utanç duygularını hafızada canlı tutar, sürekli olarak yüzleşmemize
aracılık eder. Seyircinin katılımı, eylem, deneyim, geçicilik ilişkileriyle açığa çıkan çalışma,
geleneksel anıtın sabit bir sonsuzluğu öngören merkezi ve nesnenin kalıcılığına dayalı
anlatımına karşıt bir anıtsallığı vurgular. Ve günümüzde anıtın işlevinin, anlamının ne olduğu
sorusunu farklı bir perspektifte tartışmaya açar.
KAYNAKÇA
Bataille, Georges. (2014). Mimarlık. e-skop. Erişim:12.11.2018. https://goo.gl/zjEKie
Bektaş, Cengiz. (1973). Anıt Kavramı Üzerine Düşünceler. Mimarlık Dergisi, 117, s. 5-6.
Krauss, Rosalind E. (2002). Mekana Yayılan Heykel. Sanat Dünyamız, 82, s. 101-110
Mumford, Lewis. (1971). The Death of the Monument, J.L.Martin, B.Nicholson, N.Gabo
(Ed.). Circle International Survey of Constructive Art, s. 263-270. New York: Praeger
Publishers
Nora, Pierre. (2006). Hafıza Mekanları (M. E. Özcan, Çev.). Ankara: Dost Kitabevi.
Riegl, Alois. (2015). Modern Anıt Kültü (E. Ceylan, Çev.). İstanbul: Daimon Yayınları.
Sert, J. L., Leger, F., Giedon, S. (2015). Anıtsallığın Dokuz Esası. Arredamento, 296, s. 86-87
Sevinç, Mustafa. (2018).‘Çağdaş Sanatta Anıtın Çözülüşü ve Arka Plan Olarak Anıtsallık’.
Sanat Yazıları, 40, ss.289-315
Young, James E. (1992). The Counter Monument: Memory Against Itself in Germany Today.
Critical Injury, 18 /2, s. 267-296.
Conversations-Aida Šehović’s Nomadic Monument, “Što Te Nema”, Erişim: 25.04.2021.
https://bit.ly/3b2aQ43
Što Te Nema, Erişim: 24.04.2021. https://bit.ly/3ekgcJI
Wikipedia. Erişim: 22.04.2021. https://bit.ly/3nOmRiA
Wikipedia. Erişim: 25.04.2021. https://bit.ly/3ekwUZv
Tdk Sözlük. Erişim: 24.04.2021. https://cutt.ly/Gv40UnW

www.uksek.org

99

Ankara,Turkey

2. INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS
May 2-4, 2021

MİLLİ MÜCADELE’DE GERÇEK HAYATTAN HİKÂYE VE ROMANA BİR
KONAKLAMA MEKÂNI OLARAK ECEVİT HAN
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÖZEN
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü
ORCID: 0000-0001-7707-5252
ÖZET
Ecevit, İnebolu ile Kastamonu hattı arasında çam ormanları içinde yer alan bir bölgedir.
Ecevit Han ise Milli Mücadele yıllarında tarihe tanıklık etmiş bu bölgedeki bir konaklama
mekânıdır. Ecevit Han’ın işletmecisi, titizliği, konukseverliği ve nüktedan kimliğiyle tanınan
İsmail Ağa’dır. Milli Mücadele yıllarında Ecevit Han, konumu itibariyle işgal altındaki
İstanbul’dan Anadolu’ya geçen pek çok şair, yazar, gazeteci ve askerin dinlenmek üzere
konakladıkları mekân olmuştur. Ecevit Han’ın şöhret kazanmasının en önemli nedenlerinden
biri, döneminin şartları altında konuklarına nezih bir hizmet sunmasıdır. Bir diğeri ise Ecevit
Han’ın işletmecisi İsmail Ağa’nın ev sahipliği, zihinlerde yer bırakan her an taze ve hazır
bulunan meşhur çorbasıdır.
Tarihsel değeri olup hafızalarda iz bırakan Ecevit Han, hatıralarda ve köşe yazılarında olduğu
kadar Milli Mücadele’yi konu edinen hikâye ve romanlarda da bir mekân olarak yer almıştır.
Esat Mahmut Karakurt, Burhan Cahit Morkaya, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Mahmut Attila
Aykut ve Vâlâ Nureddin; Ecevit bölgesini, bu bölgeden ismini alan Ecevit Han’ı ve bu hanın
sahibi İsmail Ağa’yı hikâye ve romanlarına taşımışlardır. Ecevit Han, tarihsel gerçeklikte
olduğu gibi bu defa kurgusal zeminde Anadolu’ya geçen roman kahramanlarının durak yeri
olmuştur. Bu çalışmada, tarihsel mekânın kurgusal zemindeki rolü ve işlevi adı geçen
yazarların eserlerinden hareketle incelenecektir. Aynı zamanda, gerçeğin kurguya
dönüşümünde nasıl bir değişim yaşandığı, bu değişimin sebepleri açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Milli Mücadele, Anadolu, Ecevit Han, İsmail Ağa, Roman, Hikâye

ECEVİT HAN – A STOPOVER DESTINATION IN STORIES, NOVELS AND REAL
LIFE DURING THE WAR OF INDEPENDENCE
ABSTRACT
Ecevit is an area located within the pine forests between İnebolu and Kastamonu. Ecevit Han,
on the other hand, is a stopover destination in this area, witnessing the years of the War of
Independence. The manager of Ecevit Han is İsmail Aga, who is well-known with his
daintiness, hospitality and humorous characteristic. Due to its location, Ecevit Han was one of
the stopover destinations where a number of poets, writers, journalists and soldiers stayed
while trying to get to Anatolia from occupied Istanbul during the War of Independence. One
of the most important reasons on why Ecevit Han became famous is the service provided in
there to the guests despite the circumstances of that period. Other reasons can be listed as the
hospitality of İsmail Aga as the manager of Ecevit Han, along with the famous soup touching
the mind of all and which used to be served fresh and fresh only.
Leaving traces in the memories with its historical value, Ecevit Han is approached as an
accommodation place not only in memories and columns, but also in the stories and novels
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discussing the War of Independence. Esat Mahmut Karakurt, Burhan Cahit Morkaya, Yakup
Kadri Karaosmanoğlu, Mahmut Attila Aykut and Vâlâ Nureddin wrote about Ecevit area,
Ecevit Han taking its name from this area, as well as the owner of this caravanserai in their
stories and novels. Ecevit Han was the stopover destination for the characters of the novel
trying to get to Anatolia on a fictional basis, as it is in historical reality. In this study, the roles
and functions of the historical place are analyzed on a fictional basis with reference to the
works of the above mentioned writers. Additionally, it will be explained what kind of a
change has been experienced through conversion from reality to fiction, along with the
reasons leading to such changes.
Keywords: War of Independence, Anatolia, Ecevit Han, İsmail Ağa, Roman, Story
GİRİŞ
I. Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı Devleti ile İtilaf devletleri arasında 30 Ekim 1918’de
imzalanan Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu toprakları kuşatma altına alınmış,
payitaht İstanbul işgal edilmiştir. Aynı süreçte Anadolu’da ise Mustafa Kemal önderliğinde
Ankara merkezinde Milli Mücadele başlamıştır. Milli Mücadele’de Türk askerinin cephede
zafer kazanması için cephane ve lojistik ikmaline ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın karşılanması
için Batı Karadeniz bölgesindeki Kastamonu-İnebolu limanı, Ankara’ya ulaşmak üzere
denizle buluşan tek güvenli yerdir. Bahsi geçen limanın stratejik konumu nedeniyle
İstanbul’dan başlayıp İnebolu’ya, İnebolu’dan da Kastamonu-Çankırı güzergâhıyla Ankara’ya
bağlantı sağlanmıştır. Aynı zamanda bu bölge, “Ankara hükümetinin dünyaya açılan kapısı
konumuna”1 gelmiştir; İstanbul’dan Anadolu’ya geçmek isteyen devlet adamları ve meşhur
kişiler İnebolu’dan başlayıp Ankara’ya ulaşan güzergâhı kullanmışlardır. Şair, yazar ve
gazetecilerinden örnek verilecek olursa İsmail Habip Sevük, Mehmet Behçet Yazar, Ahmet
Emin Yalman, Eşref Edip Fergan, Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Emin Yurdakul, Yusuf
Akçura, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Aka Gündüz ve daha pek çok ismin İnebolu’dan
Ankara’ya uzanan yol hikâyesinin olduğunu söylemek mümkündür.2
Milli Mücadele yıllarında İnebolu-Kastamonu-Çankırı-Ankara güzergâhı üzerinde çok sayıda
han, otel ve karakol hem güvenlik hem de konaklama ihtiyacını karşılamak üzere aktif olarak
kullanılmıştır. Ecevit bölgesi ve bu bölgenin en ünlü konaklama yeri olan Ecevit Han ise
İnebolu’dan çıkan kağnı kollarının Digüz Köyü yakınlarındaki Soğuksu Hanı ile Küre
Nahiyesinden sonra gelen durak yeridir.3
Ecevit Han, Kastamonu Valisi Abdurrahman Paşa zamanında 1885-1890 yılları arasında
İnebolu- Kastamonu yolunu canlandırmak maksadıyla yapılmıştır. 4 Küre Dağları’na sırtını
dayamış olan Ecevit Han, Hüseyin Suat’ın ifadesiyle “fevkalade güzel, havadar çam
ormanları içindedir.” Bu hanın tarih sahnesindeki en önemli rolü Milli Mücadele yıllarında
İstanbul’dan Anadolu’ya geçenler için bir durak işlevi görmesidir. Ecevit Han’ı kıymetli kılan
faktörlerden biri, “pratik zekâsı, temizliği ve görgüsü ile birçok yerden takdir kazanmış bir
kişilik”5 olan hanın işletmecisi İsmail Ağa’dır. Onun hem ev sahipliği hem de yolcuların içini
ısıtıp hafızalarda yer bırakan çorbası, Ecevit Han’ın şöhretini günümüze kadar taşımıştır.

1

Rahmi Çiçek, “Ankara Hükümeti’nin Dünya’ya Açılan Kapısı İnebolu-Ankara Yolu”, Atatürk Yolu Dergisi, C.
5, S. 200, 1997, s. 401.
2
Ayrıntılı bilgi için bkz.: Mustafa Eski, “Mütareke Sonrasında Kastamonu’ya Gelen Önemli Kişiler”, Atatürk
Araştırma Merkezi Dergisi, C. 15, S. 45, 1999, s. 1039-1088.
3
Çiçek, agm., s. 403.
4
Murat Karasalihoğlu, Tarihin Konakladığı Han Ecevit, Kastamonu Valiliği Yayını, Kastamonu, 2008, s. 9.
5
Karasalihoğlu, age., s. 13
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Ecevit Han, sadece tarihî gerçeklikle sınırlı kalmamış, Millî Mücadele yıllarını anlatan roman
ve hikâyelerde bir mekân işlevi üstlenmiştir. Tespit edilen eserlere geçmeden önce, hikâye
türünü de kapsayacak şekilde, romanda mekân unsuruna kısaca değinmek gerekecektir.
Romanda asıl unsur konumunda bulunan vaka; gerçek, muhayyel hatta ütopik olarak
düşünülebilecek mutlaka bir mekânda cereyan eder. Romancı, eserinin yapısal unsurlarından
biri olan mekânı “olayların cereyan ettiği çevreyi tanıtmak”, “roman kahramanlarını çizmek”,
“toplumu yansıtmak” ve “atmosfer yaratmak” amacıyla kullanabilir.6
Romanda mekânın kullanımı çeşitli tasnifleri beraberinde getirmiştir. Bu manada mekân
türleri için “açık, kapalı, geniş, dar, özel gibi adlandırmalar kullanılır.” Ülke, bölge, şehir gibi
açık mekânlar, “vaka parçalarının yaşandığı diğer mekânları kapsayıcı özelliğe sahiptir.”
Konak, apartman, okul, ev, oda gibi kapalı mekânlar ise “bazı şahısların içinde yaşadıkları
diğer şahısların giremedikleri ‘kapsanan’ mekânlardır.”7 Yazarın kurgusal zemindeki mekân
tasarrufu, çeşitli simgesel ve işlevsel özellikleriyle romanın yapısal bütünlüğünü tamamlar.
Roman yazarı mekân tasvirlerinde nesnel veya öznel bir tavır sergileyebilir. Tasvir edilen
mekân olduğu gibi, gerçek görünümüyle aktarılıyorsa buna nesnel tasvir denir; ancak yazarın
“kendi duygularına ve mizacına göre” değişiyorsa öznel tasvir ortaya çıkar.8 Bir diğer husus
ise mekâna sembolik anlam yüklenmesiyle ilgilidir. Yazar; sosyal yaşantıları, toplumsal
hadiseleri, kurmaca figürlerin kişilik gelişimlerini daha iyi yansıtmak amacıyla mekâna
sembolik bir anlam yükleyebilir.
Ecevit Han’ın tarih sahnesindeki yerinden ve roman sanatında mekânın genel çerçevesinden
bahsettikten sonra konuyla ilgili tespit edilen eserlerden söz etmek yerinde olacaktır.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Ecevit Han, Milli Mücadele’yi konu edinen Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Ankara, Esat
Mahmut Karakurt’un Allahaısmarladık, Burhan Cahit Morkaya’nın Nişanlılar, Aka
Gündüz’ün Tank-Tango ile Dikmen Yıldızı, Mahmut Attila Aykut’un Silah Arkadaşları adlı
romanlarında bir mekân olarak geçer.9 Peyami Safa’nın “Anadolu’da Bir Gece” adlı
hikâyesinde, Hüseyin Suat’ın hatıralarında ve bir manzum hikâyesinde de Ecevit Han’dan
bahsedilmiştir.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ecevit Han’ı hem hatıralarına hem de kurmaca metinlerine
taşıyan bir yazardır. Kurmacanın arka planındaki gerçekliğe bakmak adına hatıralarından söz
edilecek olursa Yakup Kadri, 1921 yılının Temmuz ayında Atatürk’ün isteği üzerine
Ankara’ya çağrılmış, İnebolu-Kastamonu-Ilgaz-Çankırı hattından Milli Mücadele’nin
merkezine ulaşmıştır. Ankara yolculuğunu İkdam gazetesinde sırasıyla 4,6,9 Temmuz 1921
tarihlerinde yayınladığı “Ankara Yolunda”, “Ilgaz’ın Eteğinde” ve “Kastamonu” adlı
yazılarında anlatmıştır.10 “Ilgaz’ın Eteğinde” adlı yazısını ise Ecevit Han’a ve İsmail Çavuş’a
ayırmıştır. Vatan Yolunda adlı hatıra kitabında da ilgili yerler bu yazıyla aynı içerikte
tekrarlanmıştır.11
6
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Vatan Yolunda adlı kitaptan takip edileceği üzere Ecevit Han, Yakup Kadri’nin güzergâh
üzerinde güzel hatıralarla yâd ettiği yegâne mekândır. Yakup Kadri’nin ifadeleriyle Ecevit
denilen dağ köyünde “İsmail Çavuş namında yetmişlik bir ihtiyarın hanı var[dır].” Bu han,
“suyunun, havasının, mevkiinin letafetiyle dillere destandır ve İsmail Çavuş’un hanı
Anadolu’nun en temiz, en rahat hanlarından biridir.”12 Ankara gibi vilayet merkezlerinde dahi
Ecevit Han gibi bir konaklama yeri bulmak mümkün değildir.
Yakup Kadri, İnebolu’ndan sonra on iki on üç saatlik araba yolculuğundan sonra on beş yirmi
kişilik bir kafileyle Ecevit Han’a gelmiştir. İsmail Çavuş, onları ikişer üçer kişi taksim ederek
odalara yerleştirmiştir. Yakup Kadri’nin verdiği bilgiye göre kendilerinden bir akşam evvel
Fransız gazeteci Madame Gaulis Ecevit Han’da misafir kalmıştır. Madame Gaulis, Ecevit
Han’dan ayrılırken üzerinde şu not bulunan bir kart bırakmıştır: “Buradan geçen bütün
yolculara İsmail Çavuş’un otelini tavsiye ederim.”13
Yakup Kadri’nin hayatında tarihî bir gerçekliğe sahip olan Ecevit Han, onun 1934 yılında
yayınlanan Ankara adlı romanında bir mekân olarak yer almıştır. Üç bölümden oluşan Ankara
romanı, “yeni başkentin üç dönemi[ni]”14 konu edinir. Yaklaşık yirmi beş yıllık süreci içine
alan bu dönemlerden ilki Milli Mücadele yıllarını, ikincisi Cumhuriyetin ilk yıllarını,
üçüncüsü de Cumhuriyet’in on dördüncü ve yirminci yıllarını kapsayan yazarın hayalindeki
Ankara’yı anlatır. Bölümlerdeki olaylar, her bölümde farklı bir erkekle hayatını devam ettiren
romanın başkişisi Selma Hanım etrafında şekillenmiştir. Selma Hanım’ın yaşam serüveni,
Ankara’nın siyasî serüveniyle paralel bir çizgide devam etmiştir.
Ecevit Han, romanın birinci bölümde karşımıza çıkar. Milli Mücadele yıllarında Selma
Hanım, kocası Nazif Bey’le birlikte İstanbul’dan Ankara’ya gider. Onların Ankara’ya
geçişleri, Ecevit Han’ın bir durak yeri olarak bulunduğu İnebolu üzerinden gerçekleşir. Selma
Hanım, ilk İnebolu gecesini “taze ruhunun bütün taravetine ve tatlılığına rağmen türlü bedeni
işkenceler içinde bir kâbus”15 gibi geçirmiştir. Kaldıkları binanın her yerine sinmiş olan
“aptesane kokusu”, yolculuklarını da bir işkenceye çevirmiştir.
Selma Hanım ile Nazif Bey’in yolculuklarının sonraki durağı ise Ecevit Han’dır. Burası,
Selma Hanım’ın hatırasında Ankara yolculuğunun “yegâne hoş durağı” olarak kalmıştır.
Yakup Kadri, Selma Hanım ile Nazif Bey’in Ecevit’teki konaklamalarından şu cümlelerle
bahsetmiştir:
“Ilgaz Dağları, uyuyup uyanılıp tekrar görülmek istenen tatlı rüyalar gibiydi. Bunun
eteklerinde ihtiyar İsmail Çavuş’un hanı, temiz merdivenleri, temiz hanayları, geniş,
ferah yatak odaları ve nihayet o tatlı yoğurt çorbasıyla bir baba ocağı kadar rahat ve
munisti. Her dışardan içeriye girişte pabuçlarını merdiven ayağında bırakıp beyaz yünlü
çoraplarıyla sessiz sessiz dolaşan bu hancı, Selma Hanım’ın gözü önünden hiç
gitmiyordu. Ne kadar da akıllı ve hoşsohbet bir ihtiyardı. Bütün Anadolu hakkındaki
malumatı ilk defa ondan almışlardı. İsmail Çavuş, memlekette, halkı bu kadar koruyan
bir idare daha gelmediğini söylüyordu.”16
Ecevit Han, güzergâh boyunca Selma Hanım’ın tek rahat ettiği, güzel sözlerle anılan, iyi
intibalar bıraktıran bir mola yeridir. Nitekim Selma Hanım ile Nazif Bey, Ecevit Han’dan
sonra Kastamonu ile Çankırı arasındaki bir handa da mola vermişlerdir. Ancak Selma Hanım,
bu hanın eşiğinden içeri bir adım dahi atmaya cesaret edememiştir; dolayısıyla bütün geceyi
12
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yolun ortasında bir araba içinde geçirmek zorunda kalmışlardır. Şüphesiz ki “bu yolculuğun
Selma [Hanım] üzerindeki etkisi adeta yıllara yayılarak onun kişiliğini ve kimliğini
şekillendir[miştir].”17
Yakup Kadri’nin Ankara romanından iki yıl sonra, bu defa Esat Mahmut Karakurt’un
Allahaısmarladık [1936] romanında karşımıza çıkar Ecevit Han. Bu romanda, İstanbul’dan
İnebolu’ya, İnebolu özelinde ise Ecevit Han’a uzanan tarihî gerçeklikle uyumlu mekânlar
mevcuttur. Romanın Ecevit Han’la bağına değinmek için içeriğinden de kısaca bahsetmek
gerekecektir.
Allahaısmarladık romanının erkek kahramanı Bahriye Yüzbaşısı İzzet, Kuva-yı Milliye’nin
Anadolu’ya cephane sevkiyatını yürüten istihbarat biriminde çalışır. Anadolu’ya uçak sevk
etme görevini üstlendiği bir süreçte, padişah yaveri olan eniştesi Celal Bey tarafından
planlarının açığa çıktığını öğrenir. Bu durumda Yüzbaşı İzzet, harekâtı önlemekteki ısrarı
üzerine eniştesini öldürür. Yapılan bu hamleye rağmen istihbaratın gizli yeri öğrenilerek
İngilizler tarafından basılmış ve askerler de esir alınmıştır. Bahsedilen olaylar üzerine İzzet’e
yeni bir görev tebliğ edilmiştir. Bu görev, ablası Seniye Hanım’ın yakın arkadaşı olduğu için
evlerine rahatlıkla girip çıkan İngiliz işgal komutanı General Tomson’un kızı Mis Beti’yi
kaçırmak, İnebolu’ya götürüp esirlerle değiş tokuş yaptırmaktır. Yüzbaşı İzzet, aldığı görevi
yerine getirerek Mis Beti’yi İnebolu’ya kaçırmıştır. Ancak bu kaçırma olayından sonra İzzet
ile Mis Beti arasında güçlü bir aşk doğmuştur. Kurmaca düzlemde Ecevit Han, İzzet ile Mis
Beti’nin İnebolu’da kaldıkları süre zarfında bir aşk yuvası olarak karşımıza çıkar.
İzzet’in ifadeleriyle Ecevit, “Ilgaz dağlarının gölgelerine sığınmış bir cennet! Bin bir renkli
kuşların bin bir sesle şarkı söyledikleri bir yer[dir].”18 Romanın ilerleyen kısımlarında da
Ecevit Han’dan şu cümlelerle bahsedilmiştir:
“Aradan bir hafta geçmiştir… Ecevit’teyiz şimdi… Çam ormanları içinde bir bina!...
Beyaz, temiz, yeni bir köşk!.. Pencereleri sarmaşık ve gül ağaçlarıyla dolu… Uzaktan
suların sesi geliyor… Ilgaz dağlarının tunç renkli taşlarına çarparak billurlaşan, billur
sesli sular!... Bülbüller ötüyor!.. Kenarda kıvrılarak akan ırmağın üstü, akasya ve söğüt
ağaçlarının dallarıyla örtülü… İzzet’le, İngiliz kızı balkonda birer koltuğa yaslanmış
oturuyorlar… Çam ormanlarının üzerinden uçup gelen rüzgârlar, İngiliz kızının
saçlarında dalgalanıyor… Çam ve gül kokuyor kızın saçları!... Güneş, balkonun
üstünde… Koyu, neftî gölgeler içine bürünmüş çam kokulu bir güneş!...”19
Yüzbaşı İzzet ile Mis Beti, yaklaşık yirmi gün kaldıkları Ecevit Han’da içlerindeki aşk
duygusunun da tesiriyle hayatlarının en mutlu günlerini yaşamışlardır. Bulundukları mekân;
temizliği, rahatlığı, doğal güzelliği ile onların bu duygularını besleyen bir yapıdadır. Ancak
İnebolu’ya gelme nedenleri bu aşkın ertelenmesine neden olmuştur. Esir değişimiyle ayrılan
çift, Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasından sonra kavuşabilmiştir.
Cumhuriyet döneminin bir diğer popüler romancısı Burhan Cahit Morkaya, Nişanlılar [1937]
adlı romanında Ecevit Han’a yer vermiştir. Bahsi geçen roman, Milli Mücadele’yi ve bu
savaşın arka planında kalan bir aşk hikâyesini anlatır. Romanın başkişisi Mülazım Fikret, bir
topçu birliğiyle İstanbul’dan Anadolu’ya geçer; Sakarya Meydan Muharebesi’nden
başlayarak İzmir’de vatanın kurtuluşuna kadar cephede mücadele eder. Milli Mücadele’nin
anlatıldığı bu kısımlar tarihî hadiselerin Mülazım Fikret etrafında bir özeti ya da raporu gibi
sunulmuştur.20 Romanın ilerleyen kısmı mektup tekniğiyle yazılmıştır. Mülazım Fikret,
17
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savaşın ardından İstanbul’dan İzmir’e yaptığı vapur yolculuğunda, Avrupa hayranı Suad
Pertev tarafından eşi Nilüfer’e yazılan karşılıksız aşk mektuplarını okumuştur.
Nişanlılar romanında Ecevit Han, Mülazım Fikret’in de içinde bulunduğu seksen kişilik topçu
birliğinin İstanbul’dan Ankara’ya nakledilmesinde bir durak yeridir. Burhan Cahit, Ecevit
Han’dan önce İnebolu’dan bahseder. Onun ifadeleriyle İnebolu, “cennetin kapısını bekleyen
semavi mahlûklar gibi münkirleri içine almayan Anadolu’nun ilk giriş noktası[dır].”21 Bu
kapının ardında Milli Mücadele’nin yanında yer alıp kağnılarla cepheye mermi taşıyan
Anadolu insanları mevcuttur. Anadolu’nun giriş kapısından sonra yol üzerindeki önemli
duraklardan biri ise Ecevit Han’dır. Burhan Cahit, Ecevit Han’dan ve İsmail Ağa’dan şu
cümlelerle bahsetmiştir:
“İstiklal muharebelerine katışmak için İstanbul’dan Ankara’ya gidenler Ecevit’i
unutmazlar.
Ecevit, İsmail Ağa’nın kırk odalı hanı. Ve bu hanın meşhur tavuk kızartması ve tavuk
çorbası.
İnebolu, Kastamonu yolu üzerinde göz alabildiğine uzanan çam ormanları arasındaki bu
han, yolun en neşeli konak yeridir.
İki kapının önünde kağnı, yaylı, mekkari, eksik olmayan İsmail Ağa’nın hanı, İstiklal
Harbi yıllarında bir arı kovanı gibi işlemiştir. Ve kırk odasından biri bile boş
kalmamıştır.
Uyanık fikirli, iyi görmüş bir adam olan İsmail Ağa, yolcuları sevindirmesini bilir.
Bugün ne haldedir, İsmail Ağa sağ mıdır, kim bilir. Fakat Ecevit Han her zaman için
Türkiye’nin en güzel bir sanatoryumu olacaktır.”22
Akşama doğru Ecevit’e varan Mülazım Fikret’in içinde bulunduğu topçu birliği, bir gün önce
hareket etmiş kağnı katarını istirahatte bulmuştur. Kendileri de bir gece Ecevit’te
konakladıktan sonra “nihayet zafer kaynağına”23 ulaşmışlardır.
Milli Mücadele yıllarında yolu İnebolu’dan geçmiş olan Aka Gündüz iki romanında yer verir
Ecevit Han’a. Bunlardan ilki 1928 yılında yayınlanan Tank-Tango romanıdır. Roman
kişilerinden Bihter ile Ömer Bey, İnebolu- Kastamonu- Çankırı güzergâhıyla Ankara’ya
geçerler.24 Bu geçiş sürecinde İnebolu’dan Ankara’ya uzanan zorlu yollar, Anadolu’daki
mücadelenin de habercisidir. Anadolu insanının cephedeki mücadele için özverili çalışması
roman kişilerinin milli duygularını besleyecek niteliktedir. Bu yolculukta onlar, öğle vakti
Ecevit Han’da mola verip toygar çorbası içmişler, akşamüzeri Kastamonu kışlalarını görecek
şekilde yollarına devam etmişlerdir.25 Ancak, Ecevit Han’da içtikleri toygar çorbası onlar için
unutulmayacak bir hatıra olarak kalmıştır. Nitekim Ecevit Han’dan ayrılıp Kastamonu’ya
doğru yol aldıkları sırada, onları Kastamonu Belediye Reisi Doktor Fazıl Berki [Tümtürk]
karşılamıştır. Bihter, Fazıl Berki ile sohbetlerinde Ecevit’te içtikleri toygar çorbasından
bahsetmiştir:
“Bihter susmuyordu. Doktorun saffeti, genç kadına cüret vermişti. Kırk yıllık aşina gibi
konuşuyordu:
21
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- Siz çorbaya da karışır mısınız doktor?
- Fazıl Berki Bey bundan bir şey anlamadı. Latifeli bir cevap verdi:
- Hanımefendi, benim vazifem yalnız Kastamonu şehrine aittir. Etliye sütlüye, tatlıya
tuzluya, suya sabuna karışma. Binaenaleyh çorba bunlara dâhildir.
- Toygar çorbasına da karışır mısınız?
- Anlayamadım efendim.
- Eğer Ecevit’in toygar çorbasına da karışırsanız size söyleyeceklerim var da…
- Herhalde dinleyebilirim efendim.
- O halde sizi tenkit ediyorum. Belediyenizde bir Ecevit var, Ecevit’in bir toygar çorbası
var da niye böyle hebaya gidiyor? Bunu dünya bilmeli, dünya…”26
Bihter, ilerleyen cümlelerinde Ecevit Han’da içtiği toygar çorbasından hareketle bir örnek
verir. İtalya, İsviçre, Fransa arasında seyahat edenlerin uğradıkları bir kasabada belediye
reisinin konuklarına ikram ettiği peynirden söz eder. Bu örnek ile Ecevit Han’daki toygar
çorbasının Doktor Fazıl Berki’nin eliyle ülke çapında meşhur olmasını istemiştir.
Aka Gündüz, 1940 yılında yayınlanan Dikmen Yıldızı adlı romanında İnebolu ve Ecevit Han’a
daha geniş yer ayırır. Milli Mücadele yıllarında karakteri ve güzelliğiyle tanınıp Anadolu
insanının dilinde efsaneleşmiş Yıldız’ın hikâyesini konu edinen romanda, incelenen diğer
eserlerin aksine, Ankara’dan İnebolu’ya ve Ecevit’e doğru uzanan bir yolculuk yapılmıştır.
Yıldız, hava kuvvetlerinde yüzbaşı rütbesiyle görev yapan Murat ile nişanlıdır. Murat, gizli
bir görevle cepheye gider ve aldığı emir üzerine şehit olduğu haberini çevresine yayar.
Nişanlısı Yıldız dahi Murat’ın yaşadığından habersizdir. Ancak Yıldız bu ölüm haberini
kaldıramaz, aklî dengesini yitirir, kafasında yalanlara dayalı hikâyeler kurar ve bu hikâyelerle
hayatını yönlendirmeye başlar. Daha sonra tedavi maksadıyla roman boyunca Beybaba diye
anılan Murat’ın babasıyla İnebolu’ya kadar uzanan bir yolculuğa çıkar. Yıldız, bu yolculuk
sayesinde Anadolu insanının Milli Mücadele için seferber oluşuna, erkeklerini cepheye
gönderip cephe gerisinde var gücüyle çalışan kadınların dik duruşlarına ve yiğitliklerine şahit
olur. Yolculuk müddetince tanıdığı, hikâyelerini dinlediği kadınlar bir bakıma Yıldız için
terapi işlevi görür.27
Yıldız’ın Beybaba ile Anadolu yolculuğu Ankara’dan başlayarak Çankırı üzerinden
İnebolu’ya uzanır. Kış aylarını İnebolu’da kiraladıkları bir evde geçirdikten sonra baharın
gelmesiyle Ecevit Han’a geçerler. Diğer romanlarda olduğu gibi Ecevit Han, çevresinin doğal
güzelliğiyle övülür. Yıldız’ın ifadesiyle burası, “etrafı yeşil, altı çiçek ve üstü mavi bir cennet
dehlizi[dir].”28
Ecevit Han için Dikmen Yıldızı romanında bir başka özellik ön plandadır. Ecevit Han’ın
işletmecisi İsmail Ağa, romanın kurmaca dünyasında şahıs kadrosuna dâhil edilmiştir.
Baharın gelmesiyle kendisini iyi hisseden ve gün geçtikçe iyileşen Yıldız, Ecevit Han’da
kalırken eskiden okul olarak kullanılmış yakınlardaki boş binayı tekrar faaliyete geçirmek
ister. Bu okulun akıbetiyle ilgili en iyi bilgi verecek isim İsmail Ağa’dır. Konuyla ilgili Yıldız
ile İsmail Ağa arasında şöyle bir konuşma geçer:
“İsmail Ağa onlara izahat verdi:

26

Gündüz, age., s. 249-250.
Doğan, age., s. 56-57; Sevinç, agt., s. 394.
28
Aka Gündüz, Dikmen Yıldızı, Semih Lütfi Kitabevi, 3. Baskı, İstanbul, 1943, s. 142.
27
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- Vaktiyle bu mektebe çok yardımım dokundu. Hatta bu yüzden bir de maarif madalyası
aldım. Mektep açıldı. Kız, erkek, çocuklar seve sevine geldiler. Gece yatısı yapmak
niyetindeydik. Bir kız hocası, bir erkek hocası getirdik. İyi gençlerdi. Çok çalışıyorlardı.
Derken efendime söyleyeyim, bir gün bir emir geldi. Kim fitlemişse fitlemiş. Güya kız,
erkek çocukların bir arada okuyup yazmaları şeriata uygun değilmiş, böyle bidat
olmazmış. Fazıla Hanım mı, Fazilet Bey mi ne varmış, onun ahlakına zarar verirmiş.
Hele erkek muallimle kız muallimin bir mektepte vatan çocuklarını adam etmeye
uğraşmaları büsbütün fena imiş. Maazallah dağlar taşlar başımıza yıkılırmış.
- Bu alçaklığı kimler yaptı?
- Ne sen sor küçük hanımım, ne ben söyleyeyim. İşte yürekler acısı olan bu emir üzerine
mektebin ne yatısı kaldı, ne gündüzü. Kapamaya mecbur olduk. Çocuklar da işte
gördüğünüz gibi sümüklerini çekerek, avurtlarını şişirerek, boyunlarını çarpıtarak ortaya
döküldüler.
- Bugün bir teşebbüs edilse…
- Düşündük, düşündük amma, gelgelelim, devletin başka işleri var. Düşman Aziziye
önünde iken devlet Ecevit mektebini, bilmem ne köy muallimini düşünemez. Bu kadar
yaptığına bile çok şükür.”29
Yıldız, İsmail Ağa’yla konuşmasının ardından Beybaba’nın teklifi ve teşvikiyle resmî
makamlara başvurmadan orayı bir ev olarak kiralayıp Ecevit Mektebi’ni tekrar faaliyete
geçirmiş, Anadolu çocuklarına eğitim vermiştir.
Dikmen Yıldızı romanında bahsedilen Ecevit Han yakınlarındaki mektep ve İsmail Çavuş’un
bu mektebe yaptığı yardımlardan dolayı aldığı maarif madalyası, Yakup Kadri’nin Vatan
Yolunda adlı hatıra kitabında da mevzubahistir. Yakup Kadri, İsmail Çavuş’la sohbetindeki
mektep ayrıntısını şu cümlelerle aktarmıştır:
“İsmail Çavuş, Ecevit vadisinde, çam ağaçlarının arasındaki inzivasında yalnız çorba
içirmek ve yatak sermekle meşhur değildir. Aynı zamanda memleketin umran işleriyle
de alakalıdır. Göğsünün üstünde bir Maarif madalyası taşır. Bunu, kendi hanının biraz
daha ötesinde eskiden orman mektebi iken otel şekline ifrağ edilen bir binaya yetimleri
yerleştirdiği ve onları okutmak için Kastamonu valisi nezdinde birçok teşebbüslerde
bulunduğu için almıştı. Bu en ziyade lezzet ve hayranlıkla anlattığı
muvaffakiyetlerinden biriydi.”30
Yakup Kadri, bu bilgiye kurmaca bir metinde değil, gerçeklik iddiasıyla yazılan hatıralarında
yer vermiştir. Bu manada bahsi geçen mektebin tarihî gerçekliğinden söz etmek mümkündür.
Aka Gündüz ise Dikmen Yıldızı romanında bu tarihî gerçekliği kurmaca metnine taşımıştır.
Yıldız’ın hikâyesine dönülecek olursa o, Ecevit’in doğasıyla, Anadolu kadınlarıyla, cephede
savaşan erlerin çocuklarıyla vakit geçirerek gün geçtikçe iyileşmiş, ailesinden aldığı mektup
üzerine Ankara’ya dönmüştür. Milli Mücadele’de büyük zaferin ardından da nişanlısı Murat’a
kavuşmuştur.
Ecevit Han, Mahmut Attila Aykut’un 1942’de yayınlanan Silah Arkadaşları adlı romanında
da karşımıza çıkar. Romanda, tarihî gerçeklik çerçevesinde, Mondros Mütarekesi’nden sonra
İstanbul işgal güçleri tarafından ele geçirilir. Bu süreçte Fransız General Desperey’in beyaz at
üzerinde İstanbul’a girişi, Beyoğlu muhitinin gayrimüslim ahalisi tarafından coşkuyla
karşılanır. On dokuz yaşında bir hukuk öğrencisi olan Seyfi, bu nümayişi görünce sinirlerine
29
30

Gündüz, age., s. 150.
Karaosmanoğlu, Vatan Yolunda, s. 95.
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hâkim olamayarak “kahrolsun!” diye bağırır. Orada bulunup polis taklidi yapan Binbaşı Fikri
ise kalabalık içinde linç edilmek üzere olan Seyfi’yi kurtararak kendi evine götürür. Fikri’nin
annesi ve kız kardeşi Feriha yaralı Seyfi’yi iyileştirirler. Ancak Seyfi’nin işgal güçleri
tarafından aranması üzerine hep birlikte deniz yoluyla Anadolu’ya geçerler. Seyfi’nin subay
olan ağabeyi ile ailesi de bu yolculuğa katılanlar arasındadır.31 Romanda Ecevit Han, tarihî
gerçekliğe bağlı kalınarak, bahsi geçen yolculukta bir konaklama mekânı olarak
kullanılmıştır.
Silah Arkadaşları romanında İnebolu’dan karaya indikten sonra kağnıyla yapılan yolculuk
sürecine geniş yer ayrılmıştır. Bu yolculuk aracılığıyla Milli Mücadele yıllarından Anadolu
peyzajı sunulmuş, devrin savaş koşulları ve ulaşım şartları detaylı bir gözle aktarılmıştır.
Ecevit Han, yolculuk sırasında şu cümlelerle tanıtılmıştır:
“Ecevit, İstiklal Mücadelesi için İstanbul’dan Ankara’ya gidenlerin hatırlarından
silinmeyecek bir yeşil yuvadır.
Ecevit ve İsmail Ağa’nın meşhur iki kapılı, kırk odalı hanı. Gür çam ormanı içinde,
İsviçre sanatoryumlarına taş çıkartan bir yeşillik… Han demeye dilim varmıyor. Gönül
istiyor ki burada güzel bir otel olsun. Ne yazık ki hakikati söylemeye mecburum. Bir
han, yemeğinden başka iyi tarafı olmayan bir han.
Daha yolda arabacılardan methini işittiğimiz İsmail Ağa’nın kırk odalı hanı, İneboluAnkara yolcularının en rahat konak yeri. İsmail Ağa’nın mahir aşçısı mükemmel tavuk
kızartması ve tavuk suyu ile tavuk çorbası yapıyor. Gönül ister ki güzel yemekleri yiyen
yolcular, yıkanacak bir yer ve yatacak temiz bir yatak da bulsunlar.”32
Silah Arkadaşları romanının anlatıcısı Seyfi, Ecevit Han’ı bulunduğu konum ve yemekleriyle
över. Ancak, diğerlerinin aksine bu romanda Ecevit Han’a yönelik eleştirel bir tutum
mevcuttur. Seyfi’ye göre Ecevit Han, “yemeğinden başka iyi tarafı olmayan” bir duraklama
mekânıdır.
Küre dağlarında devrin zorlu yol koşullarıyla mücadele edildikten sonra Seyfilerin de içine
bulunduğu kafile Ecevit Han’a ulaşmıştır. Böylelikle önceden tanıtılan Ecevit Han, artık
konaklanan mekân olarak karşımızdadır. Yazarın sözünü emanet ettiği Seyfi, bu defa Ecevit
Han’a yönelik eleştirisinin sebebini de açıklar:
“Dört mevsim rengini değiştirmeyen yemyeşil bir yuva. Alabildiğine yükselen kalın
gövdeli çamların ortasında İsmail Ağa’nın dillere destan olan hanı… İsmail Ağa zevk
sahibi, güngörmüş ve çok gezmiş bir adam. Yardımcıları olsa bu meşhur han iyi bir otel
olacak. Fakat kendi yapyalnız kalıyor.
Üst katın geniş bir odasına yerleştik. Hanın etrafı arabalar, öküzlerle dolu.
Berrak bir hava. Taptaze bir yaz gecesi. Havada koyu bir çam kokusu var. Ay gittikçe
kalınlaşıyor.
Kızaran tavuk kokuları aç mideleri gıcıklarken hanın önünü dolduran kalabalık,
heybelerini açıp yemek yemeğe hazırlanıyor. Ve daha uzaktan gelen kağnı sesleri
yollarda başka kafileler olduğunu haber veriyor.”33

31

Erol Köroğlu, “Hegemonyaya Giden Yolda Revizyon ve Anakronizm: M. Attila Aykut’un Silah
Arkadaşları’nda Tarihe Popüler Yaklaşım”, Toplumsal Tarih, S. 316, Nisan 2020, s. 39-40.
32
Mahmut Attila Aykut, Silah Arkadaşları, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1942, s. 32.
33
Aykut, age., s. 36.
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Anlaşılacağı üzere Ecevit Han’a yönelik eleştirinin sebebi, İsmail Ağa’nın yeterli sayıda
yardımcısının olmamasıdır. Buna rağmen Ecevit Han’daki dinlenme imkânı ve lezzetli
yemekler, eleştirinin de üstünü örtecek niteliktedir.
Ecevit Han’da romanın kurmaca düzlemini etkileyecek bir olay yaşanmaz. Bu mekânın
önemi, Milli Mücadele’ye destek veren insanların işgal altındaki İstanbul’dan Anadolu’ya
geçiş serüvenini tarihî gerçekliğe bağlı kalarak anlatmaktır. Nitekim Ecevit Han’da sadece bir
gece konaklanır, daha sonra İç Anadolu’ya doğru kağnı yolculuğu devam eder. Kastamonu’ya
ulaştıklarında Binbaşı Fikri Bey ve ağabeyi Ankara’ya hareket etme emri almıştır.
Kastamonulu olan Seyfi ise Binbaşı Fikri’nin annesi ve kız kardeşini akrabalarının evine
götürmüştür.
Roman türünün dışında hikâyelere bakılacak olursa Peyami Safa’nın “Anadolu’da Bir Gece”
adlı hikâyesinde Ecevit’in sadece adına tesadüf edilir. Bu hikâye Çankırı ile Kastamonu
arasındaki bir yolculuğu anlatır. Hikâye kişisi, bu güzergâhta yolcu taşıyan on üç yaşlarında
cesur bir çocuğun at arabasıyla yolculuk yapmak zorunda kalır. Hikâyede, arabacı çocuk ile
“Anadolu’da erkek olma temi ve Anadolu gerçeği”34 yansıtılmaya çalışılmıştır. Ecevit Han
ise zorlu yol koşulları altında gidilen mesafeyi tespit için şu cümleyle anılmıştır: “Galip bir
kumandan edasıyla arpa torbasına keyifli keyifli yerleşmiş, Ecevit’e kadar Köroğlu’nun
türküsünü söyleyerek hayvanları sürmüştür.”35
İstanbul’un işgal altında bulunduğu süreçte Hüseyin Suat ile İzmit mebusu Müfid Bey, deniz
yoluyla İnebolu’ya geçmişlerdir. Ertesi gün tedarik ettikleri yaylı araba ile Ankara’ya gitmek
üzere yola çıkmışlar, Küre dağlarını geçerken Ecevit Han’da konaklamışlardır. Hüseyin
Suat’ın anlatımıyla “bembeyaz sakallı, oldukça yaşlı, güler yüzlü”36 İsmail Ağa
misafirperverliğiyle onları yol üzerinde karşılamıştır.
Hüseyin Suat ile Müfid Bey’in İnebolu’ya geçtiği vapurda Ruşen Eşref de eşiyle birlikte
yolculuk yapmış, aynı gün Ecevit Han’da konaklamışlardır. Ruşen Eşref’in Ankara’ya gitmek
için İnebolu-Kastamonu üzerinden üç kez geçtiği bilinse de bu yolculuğun hangisi olduğunu
tahmin etmek güçtür.37
Hüseyin Suat’ın yazısına konu olan bahis, İsmail Ağa’nın misafirlerine bir gecelik ücret
olarak farklı hesap çıkarmasıdır. İsmail Ağa, aynı hizmeti vermesine rağmen Hüseyin Suat ve
arkadaşından yarımşar lira alırken Ruşen Eşref’ten on dört lira almıştır. Hüseyin Suat,
hesaplar arasındaki farkı Ecevit Han’da konakladığı başka bir zamanda öğrenmiş, konuyla
ilgili İsmail Ağa’yla arasındaki diyaloğu şu cümlelerle aktarmıştır:
“- Buradan geçerken bir gece için bizden adam başına yarımşar lira aldın. Fakat yol
arkadaşımızdan tam on dört lira almışsın.
- Ha, aklıma geldi. Sizin gibi iki serseriden ben ne alabilirdim. O beyin yanında gül gibi
şık bir İstanbul hanımı vardı. Sizden eksik aldığım paranın acısını onlardan çıkardım.
Fena mı ettim? Bu, hancılığın sırrıdır, yavrum adamına göre para istemeli, adamına göre
davranmalı. Bak bu gece ben gene senden yarım lira alacağım.
- Ya benim yanımda da bir hanım olaydı?

34

Ömrüm Işıkay Gürbüz, “‘Anadolu’da Bir Gece’ ile ‘On Dört Yaşında Bir Adam’ Hikayelerinin Mukayeseli
İncelemesi ve Peyami Safa’nın Hikayeciliği Üzerine Birkaç Söz”, Vefatının 50. Yılında Peyami Safa, Manisa,
2012, s. 82.
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Karasalihoğlu, age., s. 62.
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Hüseyin Suat [Yalçın], “Hem Hatırlar Hem Gülerim: Ecevit’te Hancı İsmail Ağa”, Akşam, 15 Temmuz 1936,
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37
Akman, agm., s. 53.

www.uksek.org

109

Ankara,Turkey

2. INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS
May 2-4, 2021

- O zaman sana da kesenin ağzını açtırırdım. Beyefendi, ben gün gördüm devran
gördüm. Sakalımı uykuda ağartmadım. Ben Mahmudiye kalyonu Sivastopol’ü
bombardıman ederken topçu onbaşısı idim. Yaşım sekseni epeyce geçti. Bu yaştan
sonra hancılıkta karar kıldım. Geleni geçeni hep gözden geçirir, herkesin nabzına göre
şerbet veririm. Haydi gel, ahırlarımı bir dolaşalım. Bak sana neler göstereceğim.
Hanın yan tarafındaki ahırlara girdik. Ahırlar kağnı arabalarıyla köylü kadın erkeklerle
dolu idi.
- Bu kağnıları görüyor musun, hepsi de cephane ile dolu. Bu kadar öküzü, köylüyü ben
burada doyurur, yarın yola öyle çıkarırım ve bir para da almam. İşte bana çok
gördüğünüz on dört liranın hepsini ben cebime atmam, böyle işler için sarf ederim.
Askerlikten yetiştiğim için askere canımı feda ederim. Hele böyle aslanca bir savaş
gününde…”38
Hüseyin Suat, yukarıdaki yazısı dışında, “Kısmet’in Mandası” 39 başlıklı bir manzum hikâye
yazmıştır. Bu hikâye, Milli Mücadele yıllarında bir kış akşamı Ecevit Han’da geçer.
Cephaneye mermi taşıyan Kısmet adlı bir gencin mandası dört günlük yolculuğa dayanamayıp
Ecevit Han yakınlarında açlıktan ölmüştür. Kısmet, “savaş ortamında, bir mandanın ne kadar
kıymetli olduğunun farkındadır. Askerdeki âmirlerine ne cevap vereceğini bilememektedir.”40
Düştüğü müşkül durum karşısında kendisine yardım eli uzatacak ismin İsmail Ağa olduğunu
bilir. Tesadüf ki o gün Ecevit Han’da İsmail Ağa’nın konuklarından biri Doktor Hüseyin
Suat’tır. İsmail Ağa, mandanın ölümünde herhangi bir suçu olmayan Kısmet’in ceza
almaması için konuğunu gece yatağından kaldırıp bir rapor yazmasını rica etmiştir. Manzum
hikâyenin başından alıntılanan aşağıdaki mısralar Ecevit Han’daki bahsi geçen olayı anlatır:
“Yine bir kıştı, kıyametti, sefaletti, aman
Tipiden, kardan, o gün kalmadı bir kimsede can
Ecevit nerde, diyordum, daha çok var mı, Hasan?
Görünür şimdi bayırdan, dedi, nerde ise o han
Kardan etrafı nasıl görmeli, yaysız arabam
Durdu birdenbire, artık çilemiz oldu tamam
Yolun üstünde kadınlarla çocuklar, kızlar
Çekiyorlardı kalın iple büyük bir canavar
Askerin mandası ölmüş, dediler, yolda yazık
Derisinden sekiz on tane çıkar zorlu çarık
Dağ başında bırakılmaz gece ölmüş manda
Gelir elbette bulur, sahibi bir gün handa
Onlar en önde, biz en arkada, gittik gittik
Girebildik hana en sonra, fakat hep bittik.
***
Gece rahatla uyurken, kapıyı vurdu biri
38

[Yalçın], agy., 6.
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Hancı İsmail Ağa, sonra üç asker içeri
Girdiler… Ben şaşa kaldım bu vakitsiz gelişe
Hancı pek nekre idi; şaşma, dedi, gül bu işe
Seni doktor diye duymuş da bizim Kısmet Efe
Bir rapor sureti yazdırmaya geldik herife
Haydi yaz işte kalem, işte kağıt, hepsi hazır
Fukara kalbini yapmak da ibadet sayılır
Çıkacaktır yola Kısmet, bu sabah erkenden
(…)”
Milli Mücadele’nin cephe gerisini yansıtan “Kısmet’in Mandası” başlıklı manzume, ölüm
kalım savaşının verildiği süreçte Ecevit Han’ın coğrafi konum itibariyle önemini, İsmail
Ağa’nın da vatanperverliğini gösterir içeriktedir. Manzum hikâyeye konu olan bu hadisenin
tarihî gerçekliği olduğunu da belirtmek gerekir. Bunun en önemli kanıtı, Hüseyin Suat’ın aynı
olayı yine aynı başlıkla Akşam gazetesinde yayınladığı hatıra yazısına taşımasıdır.41
Ecevit Han’la ilgili bahsi bitirirken Vâlâ Nureddin ile Nazım Hikmet’in Milli Mücadele
yıllarındaki Anadolu yolculuğuna değinmek yerinde olacaktır. Adı geçen edipler, Milli
Mücadele’ye katılmak üzere İnebolu hattından Ankara’ya ulaşmışlardır. Vâlâ Nureddin,
1965’te yayınladığı Bu Dünyadan Nazım Geçti adlı hatıra kitabında İnebolu’dan
Kastamonu’ya üç günlük yürüyüş sonunda ulaşabildiklerini not etmiştir. Bu yolculuk
sırasında onların Ecevit Han’da kaldıklarına yönelik net bir bilgi olmasa da aşağıdaki
cümleler Ecevit mevkiini anımsatır:
“Sonunda bir uçurum kenarına dikilmiş kahve, otel, han arası konaklayacak birkaç yeri
olan köy azmanı bir yere geldik. Has isimleri hatırlamak bakımından hafızam zayıftır.
Bunlardan ötürü, adını kırk şu kadar yıl sonra bulamadım. İlk kahvenin önündeki tahta
sırada oturdum. Orada yer yokmuş. Yirmi otuz metre ilerdekinde varmış. Tahta sıradan
kalkıp o binaya gitmek bana sekiz saatli dağ yolculuğundan ağır geldi.”42
Vâlâ Nureddin, Bu Dünyadan Nazım Geçti adlı kitabından 33 yıl önce Anadolu yolculuğunu
bir yazısına konu etmiştir. Ecevit Han’la ilgili literatüre katkı sağlayacak bu metin, Son Posta
gazetesinde “Her Akşam Bir Hikâye” genel başlığı altında “Anadolu’da Seyahat” başlığıyla
yayınlanmıştır. Yukarıda alıntılanan ilgili satırlar bu yazıda biraz daha nettir; yazar Ecevit
mevkiini anma gereği de duymuştur:
“Hakikaten de, mesele, bu şarkıda olduğu gibi cereyan etti; fakat, şu farklarla, ilk günü,
biz yorgunluğun değil, yorgunluk bizim anamızı sattı. Tam sekiz saat, - sade öğle vakti
on dakika bir tevekkufla,- dağa tırmanmıştık. Akşamüzeri, (galiba, ismi Ecevit olan) bir
köye ulaştık. Lâkin ne ulaşış, buranın iki tane hanı vardı. Biri, ötekinden yirmi adım
mesafede. İlkinin önüne bir kere oturmuş bulundum. Meğerse yer yokmuş. Ötekine
gidecekmişiz. İşte bir anlık oturuşu esnasında ayaklarım şişmiş. Bir handan ötekine
gitmek için, yirmi adımlık mesafeyi kat ederken çektiğim ıztırabı bir ben bilirim, bir de
allah...”43
Vâlâ Nureddin; Anadolu insanına ve Anadolu’nun gerçeklerine yabancı olduğuyla ilgili
kendisine yöneltilen eleştiriye cevap olarak bu metni yazmıştır. Bu Dünyadan Nazım Geçti
41

Hüseyin Suat [Yalçın], “Hem Hatırlar, Hem Gülerim: ‘Kısmet’in Mandası”, Akşam, 19 Temmuz 1936, s. 6.
Vâlâ Nureddin, Bu Dünyadan Nazım Geçti, İlke Kitap, İstanbul, 1995, s. 82.
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adlı kitapta anlatılan Anadolu yolculuğunun ilk formu olarak karşımıza çıkan metin,
hikâyeden ziyade hatıra yazısına daha yakındır. Ancak “Her Akşam Bir Hikâye” başlığı
altında yayınlanmasından dolayı burada da anılma gereği hissedilmiştir.
SONUÇ
Ecevit Han, Milli Mücadele yıllarında işgal altındaki İstanbul’dan Ankara’ya ulaşmak üzere
bir geçiş güzergâhı olarak kullanılmıştır. Roman ve hikâye yazarları tarihî gerçekliğe sadık
kalmak amacıyla ya da kendi hayatlarında bir yaşanmışlığa sahne olduğu için eserlerinde
Ecevit Han’a yer vermişlerdir. İncelenen romanlarda açık mekân olarak karşılaşılan İnebolu
ve özelinde Küre Dağları üzerindeki Ecevit mevkii, Milli Mücadele romanlarında devrin
savaş şartlarını, yöre halkının vatan için cephe gerisindeki gayretini, mücadele ruhunu,
fedakârca çalışmasını yansıtmıştır. Bir geçiş güzergâhı olarak kullanılan bu mevkii, simgesel
manada Anadolu’nun giriş kapısıdır. Kapalı bir mekân olarak Ecevit Han ise devrin zorlu
ulaşım şartları altında, işgal altındaki İstanbul’dan Ankara’ya geçenler için bir nefes alma
yeri, konaklama mekânıdır. Tıpkı gerçekte olduğu gibi kurmaca dünyada da Ecevit Han; eşsiz
doğası, rahatlığı, temizliği, lezzetli yemekleri, bilhassa ikram edilen sıcak çorbası, son olarak
da İsmail Çavuş’un misafirperverliğiyle hatırlanan bir mekân olmuştur.
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BİLİM KURGU ESERLERİNİN YAZARI- HERBERT WELLS

Yusuf ALIYEV
Azerbaycan Dil Üniversitesi
Öğretmen çalışanı
Filoloji İlimleri Doktoru
ÖZET
Herbert George Wells'in yaratıcı mirası çok zengin ve çeşitlidir. O, 40 Roman, çok sayıda
hikaye, düzinelerce polemik manevi eser, iki ümum tarih, biyoloji ders kitaplarının yazarıdır.
Buraya politik ve sosyo-ileriye dönük 30'dan fazla makale eklerseniz, sanatçının geniş bir
yaratıcı yelpazeye sahip olduğunu hayal etmek zor değildir. Herbert Wells, Jules Verne'den
sonra bilim kurgu eserlerinin yaratıcılarından biri olarak bilinir. Sosyo-antropolojik kurgunun
kurucusu, insanlık tarihine birçok yönüyle bir bakış açısı oluşturan ve modern dönemin
küresel sorunlarını gören bir sanatçıydı.
Herbert Wells'in yaratıcılığını birkaç kelimeyle ifade etmek zor. Batı, bilimsel, sosyal ve
edebi düşüncede Einstein'ın döneminin bir numaralı bilim kurgu yazarı diye bilinirdi.
Yarattığı başyapıtlar 100 yıl öncesine dayanıyor olsa da, Herbert Wells'in yaratıcılığına olan
ilgi bugün de çoğalıyor. Onun fikirleri yirminci yüzyılın en cesur projelerinin uygulanması
için zemin hazırladı.
Makalede takip edilen amaç, okuru Herbert Wells'in yaşamıyla ilgili bilgilendirmek, insan ve
doğaya dair görüşlerini, edebi yaratıcılığın temel yönleri olarak gelişim ve evrimi, bilimsel
bilginin toplumun gelişimindeki rolünü, sosyal felsefi konuları yorumlamaktır.
Bu nedenle, Herbert George Wells'in yaratıcılığının önemini belirleyen şey, okuru yazarın
edebi, sanatsal çalışmasına, bilim kurgu eserlerine tükenmez bir kaynak gibi bakışını, onun
fikirlerinden bu gün bile yararlana bilmesini hedeflemekte.
Herbert Wells'in eserindeki bilimsel gerçeklere, bilim kurgunun enkarnasyonunun zamanına
ve tarihsel bağlamına ayrı ayrı bakmak imkansızdır. Bu eserler sosyal olarak önemlidir, sosyal
hayata yöneliktir. Burada sanatsal yanılsamalar yoktur. Kuşkusuz, Herbert Wells, insan
hakkındaki sosyal kurgu düşüncelerinin yazarı olarak, birkaç yüzyıl daha yaşayacak.
Makale daha çok biyografik bir yöntem kullanılmış.
Anahtar kelimeler: Herbert Wells, yazar, hikaye, biyografik yöntem

ABSTRACT
Herbert George Wells ' creative legacy is very rich and varied. He is the author of 40 novels,
numerous stories, dozens of polemical spiritual works, two umum history, biology textbooks.
If you add more than 30 political and socio-political articles here, it is not difficult to imagine
that the artist has a wide creative range. Herbert Wells is known as one of the creators of
science fiction works after Jules Verne. The founder of socio-anthropological fiction was an
artist who created a view of human history in many aspects and saw the global problems of
the modern era.
It's hard to express Herbert Wells ' creativity in a few words. He was known as the number
one science fiction writer of Einstein's era in western, scientific, social, and literary thought.
Although the masterpieces he created date back 100 years, interest in the work of Herbert
Wells also multiplies today. His ideas laid the groundwork for the implementation of the most
daring projects of the twentieth century.
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The aim of the article is to inform the reader about the life of Herbert Wells, to interpret his
views on man and nature, development and evolution as the main aspects of literary
creativity, the role of scientific knowledge in the development of society, social philosophical
issues.
For this reason, what determines the importance of Herbert George Wells ' work is aimed at
the reader's view of the author's literary, artistic work, works of science fiction as an
inexhaustible source, so that he can benefit from his ideas even to this day.
It is impossible to look separately at the scientific facts in the work of Herbert Wells, the time
and historical context of the incarnation of science fiction. These works are socially
important, aimed at social life. There are no artistic illusions here. Admittedly, Herbert Wells,
as the author of social fiction thoughts about man, will live on for a few more centuries.
The article used more of a biographical method.
Keywords: Herbert Wells, author, story, biographical method

Önemli bölüm. H.G Wells 1866 yılında Bromley Birleşik Krallıkta dünyaya gelmiştir.
Çocukken her iki bacağından aldığı travma, bir süre yatağa düşmesine neden olmuştur. Belki
de bu pasif yaşam, onu geleceğin fantastik bir yazarı yapmak için kaderin oyunuydu. Herbert
tüm zamanını kitap okumak için harcardı. Kısa bir süre sonra, George Londra'daki pedoqoji
koleji'ne gider. Ve hayatının yeni bir aşamasında, gelecekteki gelişiminde büyük bir rol
oynayan Thomas Huxley ile karşılaşır. O, bioloji öğretiyordu. Herbert biyolojiden etkilenmesi
sonucunda kendinin blim kurgu eserlerini (yazdıklarını bu şekilde anmazdı) yazıyordu.
Herbert George Wells, bilim kurgu edebiyatının en ünlü isimlerinden biridir. O “Dünyalar
Savaşı”, “Görünmez Adam”, “Dr. Moreau'nun Adası”, “Zaman Makinesi”, “ Aydaki İlk
İnsanlaɾ”, “Tanrıların Tohumu” adlı bilim kurgu romanlarıyla birlikte, “Mucize yaratan”,
“Sihirli dükkan”, “Periler ülkesinde”, “Kristal Yumurta”, “Ilginç salep çiçeği”, “Elmas” gibi
dokunaklı hikayelerin yazarıdır. Yazarın yukarıda belirtilen romanları 1919'dan günümüze
kadar defalarca filme alındı. Sosyalist olduğunu söyleyen H.G. Wells'in eserlerinin çoğunda
önemli siyasi ve toplumsal yorumlar var. Jules Verne gibi gelecekteki teknolojik gelişmeleri
açıkladığı kitaplarıyla, fantastik endüstrinin öncülerinden biri, hatta bir yaratıcı olarak kabul
ediliyor. H. Wells'in ilham kaynağı seçkin Fransız yazar Jules Verne'in yaratıcılığıydı,
özellikle "Ay'a yolculuk" dan esinlenerek "Aydaki ilk insanlar" adlı bir roman yazdı. H.
Wells, daha sonra bilim kurguda popülerlik kazanan birçok konunun yazarıdır.
1898'de zehirli gazlar, havacılık ve lazer benzeri cihazların kullanımıyla yapılan savaşları,
1914 yılında yazdığı “Özgür Bırakılan Dünya” romanında atom bombasını anlattı. Ama tüm
orjinal fikirler H. Wells için öncelikle toplumun sosyo-kritik yönlerini daha görünür kılmak
için bir araçtı. Wells'in fantastik romanları, teknolojinin gözetiminin getireceği fırsatları
ortadan kaldırıyor. Wells'in hipotezi bir edebiyat biçimi haline gelir ve teknolojiyi değil,
sosyal temellerini incelemeyi amaçlayan bir boyut kazanıyor [1,s.42].
Herbert Wells'in avantajı, 100, 150, belki 200 yıl önce geleceği görmesidir. Aynı zamanda,
Herbert Wells okurdan bir şey saklayan bir yazar değildir. O, marslıların fizyolojisinin en
küçük ayrıntısını bile tarif ediyor. Bu çok yüksek bir fantezi gerektirir. “Dünyaların savaşı”
romanının protogonisti, olaylar sırasında işgalcilerin eylemlerinin Merkez üssüne giren basit
bir kişidir. Yazar, Marslıların Dünya'ya gelişi ile ilgili oldukça sıkı bilgiler veriyor. Marsın
soğuması gibi. Belki de marslılar sadece avlanmaya geldiler. Sadece insanlar ve marslılar ya
da sadece medeniyetler değil, aynı zamanda bitkilerin dünyası, canlılar da savaşıyor. Böylece,
marslılar Dünya'ya geldiğinde, "araçları" ile Dünya'ya bazı bitkilerin tohumları getirildi.
Yazar bizi muzaffer taraf olarak gösterdi. Romanda, Charles Darwin'in biyolojik bilime
getirdiği "doğal seleksiyon" terimini sıklıkla kullanılıyor. Bu, insanların ve varlıkların bir

www.uksek.org

115

Ankara,Turkey

2. INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS
May 2-4, 2021

bütün olarak zamanla evrimleştiğini ve doğal seleksiyon yoluyla, sadece güçlü insanların
hayatta kaldığını göstermektedir [4,s.76]. Herbert Wells'in bir İngiliz yazar olduğunu ve
bugün bile İngiltere'de Darwin'i sevmediklerini ve eğitim kurumlarında öğretilmediğini akılda
tutmalıyız. Mevcut okurlar için, bu tür kitaplar belki de ilginç değildir. Çünkü uzay fantezisi
ile ilgili birçok film izlediler. Kitabın XIX yüzyılın sonunda yazıldığı ve okumayı düşünen
insanlar olduğu göz önüne alındığında, çalışma çok ilginç gelecektir. O zamanlar yaşayan
birinin böyle fikirlere sahip olması basit bir kavram değil, önemli bir konu. Herbert Wells bir
kurgu peygamberidir. Tüm nesil yazarları, senaristleri ve yönetmenleri yetiştirmede büyük rol
oynamıştır ve yıllarca boş kurguyu izleyen bazı insanlar bu kitabı okuyarak buna tanık
olacaklar [2,s.85].
Eserde birçok şehir ismi ve gereksiz diyaloglar var. Olaylar zaten geç gelişiyor ve önemli
olanlar arasında çok sıkıcı anlar var, ama çok fazla değil. Çünkü birçok küçük şey ve detay
bize işin ana görüntüsünün ne olduğunu açıkça gösteriyor. Özel şehir isimleri (Webridge,
Shepperton, Vulvich, Satem) çok fazla. Yazar muhtemelen şehrin adını ne kadar çok yazarsa
o kadar tarihsel bir doğruluk elde edebileceğimi düşündü. Eserden anlaşılan bu canlıların
bizimle aynı özelliklere sahip olmadığıdır.
“Dünyalar Savaşı” romanı, binlerce bilim kurgu yazarına ve yönetmene medeniyetler ve
Yıldız Savaşları mücadelesine ilham vererek, Herbert Wells'in yaratıcılığının en ünlü
örneklerinden biridir. Her şey Londra'da, Surrey
krallığının Horsell
ve Woking
kasabalarında gerçekleşir. Halk Mars'a büyük ilgi gösterir. Olayların başlamasından birkaç yıl
önce, gökbilimciler Mars yüzeyinde birkaç işaret gözlemlerler. Ve sonra yer istenmeyen
misafirleri kabul etmeye başlar. Ve sonuç ne olacak? Yazar ne tür güncellemeler yaptı? Ne
göstermek istedi? Bu savaşı kim kazanacaktır?
Bu Herbert Wells romanı, uzaylıların 20.yüzyıl fantastik edebiyatında Dünya'ya müdahale
ettiği ilk edebi eserdir. Kısa sürede oldukça popüler olan” dünyalar Savaşı", bazı eleştirmenler
tarafından ve büyük olasılıkla resmi çevreler tarafından İngiliz İmparatorluğu'nun acımasız
sömürge politikasını eleştiren bir eser olarak değerlendirildi [3,s.78].
Çalışma, insanların soğuk ve duyarsız emperyalizme tepkilerini iyi tanımlamaktadır. Sadece
bu da değil. Yazar ayrıca teknolojik gelişmenin insanlığı nasıl etkileyeceğine dair güzel kapalı
metinler de vermiştir. Herbert Wells çok üst düzey bir tasarımcıdır. Böylece, 100 yıl önce
roket ve lazer teknolojilerinin mevcut olacağını tahmin etti ve onları günümüzün gerçeklerine
çok yakın bir şekilde tarif etti. Marslıların organizmasının yapısı örneğinde, yazar insan
vücudunu da eleştirdi. “Zaman Makinesi” gelecekteki yolculuğun hikayesini anlatıyor. İşin
kahramanı zaman makinesi'yle 802701 yılına gider. Amaç insanlığın refahını görmek, ama…
gördükleri şok edici. Çünkü insanlar değişti ve insanlıktan çıktı. "Zaman makinesi"
çalışmasında, deha Herbert Wells, zamanın dördüncü boyutu olduğu fikrini ortaya koydu ve
onayını 1915'te Einstein'ın görelilik kuramında buldu. İlk kez, "atom bombası" ifadesi yazar
Herbert Wells tarafından kullanıldı. Bu fikri “Özgür Bırakılan Dünya” adlı kitabında
kullandı. İlginç bir şekilde, kitap 1913'te yayınlandı. Yani, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce ve
herkes atom bombasının 1945'te İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda test edildiğini biliyor. O,
1920 ve 1934 yılında SSCB'ye gelmiş, Lenin ile görüştükden sonra, Lenin'i "Kremlin
hayalperesti" olarak adlandırdığı “Rusya zifiri karanlıkta” adlı bir kitap yazdı. Herbert Wells
13 Ağustos 1946'da Londra'da öldü. Herbert'in vasiyetine göre, külleri oğulları tarafından La
Manche’ye serpildi. Dünyanın öngörücüleri hala yazarın fantastik keşiflerinin üzerinde
düşünüyor. Herbert Wells, hayatının sonuna doğru kurgudan uzaklaşan bir dizi gerçekçi eser
yazmış olsa da, gerçekçilikte çok sevilmiyor. Herkes hayalinden filtrelenmenin imkansızlığını
sever. Ve şimdi bile, yazar için sevginin enerjisi, Herbert'in fantastik ölüm yerini, bir zaman
makinesinden filtrelenmiş gibi aydınlatıyor.
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Sonuç
Bilim kurgu, Herbert Wells'in eserlerinde dinamik bir yöne sahipti. Çalışmaları edebi
kredonun en önemli yönü olan hümanizm ile ilişkilidir. Fakat bu hümanizm duygusal, sahte
hümanizmden farklı bir nitelikteydi. H.Wells, hümanizme dayanan zihin, ayıklık, cehalet ve
başkalarına özen göstermek nitelikleri ile karakterizedir. Herbert Wells erken yaşlarda dünya
şöhreti kazandı, sonraki nesillerin dikkatini çeken sanatçılarından birine dönüştü.
Tüm araştırmacılar tarafından, edebi türlerin büyük bir yazarın çalışmasında değiştirildiği
kabul edilmektedir. Türün özellikleri, çalışmalarının rolünü açıklığa kavuşturuyor
(“Görünmez Adam”, “Dr. Moreau'nun Adası”, “Zaman Makinesi”, “ Aydaki İlk İnsanlaɾ”).
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SÜLEYMAN SANI AKHUNDOV'UN HİKAYELERİNDE MASAL MOTİFLERİ
Felsefe Doktoru Saadat BAYRAMOVA
Azerbaycan Ulusal Bilim Akademisi, Nizami Gencevi adını taşıyan Edebiyat Enstitüsü,
Çocuk Edebiyatı Bölümü kıdemli araştırmacısı

ÖZET
Azerbaycan edebiyatında masal formüllerinin kullanımı tüm dönemlerde tutarlı olmuştur.
Klasiklerimiz bu zengin hazineyi kullanarak sanatsal açıdan mükemmel sanat eserleri
yaramışdır. Hikaye anlatımını zamanın ve çevrenin problemlerine göre hesaplamışlar.
Araştırmayı yürütürken temel amacımız, ünlü yazar Süleyman Sani Akhundov'un
hikayelerinde yön olarak kendini gösteren masal motiflerine yapılan itirazın özünü açıklığa
kavuşturmak ve geliştirildiği seviyeyi analiz etmektir.
XX. Yüzyıl Azerbaycan edebiyatında nesir yazarı, oyun yazarı, çocuk yazarı olarak tanınan
Süleyman Sani Akhundov, ilginç ve zengin yaratıcılığıyla her zaman ilgi odağı olmuştur.
Eğitim, edebiyat ve kültür alanında başarılı çalışmalara imza attılar. Çağdaşları ile birlikte
hazırladığı ders kitapları, programlar, "Okul", "Debistan" ve diğer medyadaki konuşmaları
buna bir örnektir. Bu zenginliğin en ilginç yönlerinden biri de hikayelere yansıyan sorunların
toplumun sorunlarına hesaplanmasıdır. "Kovkabi-Hürriyet", "Uyku", "Misafir", "Tutu kuşu",
"Kan pınarı", "Umut Lambası", "Cehalet kurbanı", "Katil çocuk", "Molla Qasim", "Neden",
"Tebrikler", "Sona Teyze", "Şaka", "Onur", "Tedavi" vb. bu tür hikayeler, yazarın zengin
yaratıcı potansiyelini olayın, tanımın ve temanın alaka düzeyiyle tanımlar. Süleyman Sani
Ahundov'un her şeyden önce bir halk öğretmeni, aydınlanmış bir mücahit olarak anılması
tesadüf değildir.
Eserlerinde gündeme getirilen konuların büyük çoğunluğu, genç neslin aydınlanmasına ve
yetiştirilmesine yönelikti. Bu nedenle o, zengin halk sanatı geleneklerini, efsane, anlatım,
masal motiflerini bilinçli bir şekilde kullanmıştır. Genç nesli, bir bütün olarak insanları
eğitmek, cehaleti ve geri kalmışlığı ortadan kaldırmak için çalışmalarında masal kurguları
kullanmayı tercih ediyordu.
Süleyman Sani Akhundov, masal formülleri kullanarak çevrenin ve toplumun sorunlarını
yansıtmaya çalışmışdır. Onun hikayelerindeki bu çağrılar, kültürel seviyeyi yükselterek başka
bir yönde amaçlı aydınlanmayı hedefliyordu. Bir masalın yapısından yararlanmak, literatürde
sistematik analizi bekleyen sorunlardan biridir. Süleyman Sani Akhundov'un işinde hikaye
anlatımı ve masal motiflerinin kullanımı da zanaat etkinliği kadar önemlidir.
Süleyman Sani, Ahundov'un yaratıcılığının zenginliğini, Azerbaycan kurgunun gelişim
yönlerini, çevreyi, çevre sorunlarını, gelenekleri, halk sanatının kullanım düzeyini açıklığa
kavuşturmak için geniş fırsatlar yaratıyor.
Anahtar kelimeler: hikaye, masal, edebiyat, eğitim, kültür.
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ABSTRACT
The use of fairy tale formulas in Azerbaijani literature has been consistent in all periods. Our
classics have created artistically excellent works of art using this rich treasure. They
calculated storytelling based on the problems of time and environment.
Our main goal in carrying out the research is to clarify the essence of the appeal to fairy-tale
motifs that manifest themselves as directions in the stories of the famous writer Suleyman
Sani Akhundov and to analyze the level at which it was developed.
XX. Suleyman Sani Akhundov, known as a prose writer, playwright and children's writer in
Century Azerbaijani literature, has always been the center of attention with his interesting and
rich creativity. They have done successful work in the field of education, literature and
culture. Textbooks, programs, speeches in "school", "Debistan" and other media that he
prepared together with his contemporaries are an example of this. One of the most interesting
aspects of this wealth is the calculation of the problems reflected in the stories to the problems
of society. "Kovkabi-Hurriyet"," sleep"," guest"," Tutu bird"," blood fountain"," lamp of
Hope"," victim of ignorance"," Killer child"," Mullah Qasim"," why"," Congratulations","
aunt Sona"," joke"," Honor"," treatment", etc. such stories define the writer's rich creative
potential with the relevance of the event, definition and theme. It is no coincidence that
Suleiman Sani Akhundov was referred to above all as a folk teacher, an enlightened Mujahid.
The vast majority of the issues raised in his works were aimed at the Enlightenment and
upbringing of the younger generation. For this reason, he consciously used rich folk art
traditions, myth, narrative, fairy-tale motifs. His younger generation preferred to use fairy tale
fictions in their work to educate people as a whole, to eliminate ignorance and backwardness.
Suleiman Sani Akhundov tried to reflect the problems of the environment and society by
using fairy-tale formulas. These calls in his stories aimed at purposeful enlightenment in
another direction, raising the cultural level. Exploiting the structure of a fable is one of the
problems waiting for systematic analysis in the literature. The use of storytelling and fairytale motifs in Suleiman Sani Akhundov's work is as important as craft activity.
Suleyman Sani creates wide opportunities to clarify the richness of Akhundov's creativity, the
developmental aspects of Azerbaijani fiction, the environment, environmental problems,
traditions, the level of use of folk art.
Keywords: story, fairy tale, literature, education, culture.
1.GİRİŞ
S.S.Axundovun hekayələrinin mühüm bir qismi, “Kövkəbi-hüriyyət”, “Tutu quşu”, “Qan
bulağı”, “Cəhalət qurbanı”, “Molla Qasım”, “Qorxulu nağıllar” demək olar nağıl motovlərinə
yüklüdü. İctimai-siyasi mühitin ağırlığı, elmə, təhsilə marağın azlığı onu nağıla müraciət
etməyə bir növ təhrik etmişdi. Daha doğrusu, əsrin əvvəllərində maarifçi realistlər (2; 7; 8)
bunu maariflənməyin, insanların mühiti dərk etməsinin vasitələrindən biri kimi ğörürdülər.
S.S.Axundovun “Tutu quşu” adlı təxminən yarım səhifəlik hekayəsi var. Lakin bu yarım
səhifəlik hekayə özündə problem anlamında çox ciddi məsələləri ehtiva edir.
2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Məsələyə aydınlıq üçün nağıl strukturunda yazılmış bu hekayəni bütünlükdə veririk: “Biri
vardı, biri yoxdu bir çal-çəpəri dağılmış, gülləri soluxmuş, ağacları yarıqurumuş bir köhnə
bağ vardı. Bağın quşları bu xarabada çox məşəqqət ilə gün keçirirdilər. Günlərin bir günündə
bu bağa haradansa bir bülbül uçub gəldi və bir neçə nəğmə oxumaqla bağdakı quşları başına
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cəm etdi. Quşlar yığılan kimi bülbül onlara bir fəsih və bilic nitq söylədi. Bu nitqdən quşlar
bir şey anlamadılarsa da, yenə çoxları alqışlayıb “Əhsən”, “Əhsən” dedilər. Sonra bülbül
özünün gözəl vilayətlərini buraxıb bu bağa gəlmək qəsdini bəyan etdi və dedi:
-Mənim əziz qardaşlarım! Mən yaşıl çəmənləri, laləzar gülşənləri buraxıb bu viranəyə gəldim
ki, siz bədbəxt qardaşlarımı özüm kimi musiqi işlərinə aşna edim.
Haydı, əfəndilərim, başlayalım!
Bunu deyib bülbül bir dəctgahda cəmi muğamatı tamam etdi və sonra quşlarla təliminə şüru
etdi. Qarğalar qırıldaşdı, bayquşlar ulaşdı, sağsağanlar qığıldaşdı, sərçələr curuldaşdı, xülasə
hər quş öz anasının öyrətdiyi səslə oxumağa başladı. Bülbül nə qədər çalışdı quşlardan heç
biri onu yamsılamaşı da bacarmadılar. Ancaq bircə tutu quşu öz təqlidini çıxardırdı. Axırda
bülbül quşlardan naümid olub onları tutu quşuna tapşırdı və özü də gəldiyi vilayətə qayıtdı.
Bülbül gedəndən sonra tutu quşu bülbülün ədası ilə bir “konsert” məclisi düzəltdi. Dəvət
olunmuş qonaqlar həmin gün məclisə yığıldılar. Tutu quşu bir uca yerə çıxıb fərahətli bir səslə
qarğa kimi qarıldadı, sağsağan kimi qığıldadı, hətta qurbağa kimi quruldadı, ancaq bir bülbül
kimi oxuya bilmədi. Siçan bunu eşidib dedi:
Ay tutu dayı! Qabaqlarda pis də olsa, öz ana dilində oxuyurdun, amma indi bülbülün də adını
biabır etdin və hər tərəfdən avara qalmısan” (1, 245). Bu hekayənin altında mötərizədə nağıl
da yazılıbdı. Ancaq mətnin verdiyi informasiya kifayət qədər geniş, tarixi zərurətlə dolu bir
fikrə, ideyaya yüklənmişdi. Təkrar qeyd edək ki, nağıl sözünün yazılması və müəllifin bu
mətni nağıl kimi təqdim etməsi məsələnini görünən tərəfidir, əslində onun alt qatında olan
gizlinlər müəllifin düşüncəsinə, yazıçı amalına xidmət edir. Biz iyirminci əsri müxtılif
məqamlarda Azərbaycan üçün problemlərin başdan aşdığı, fəlakətlərin bir ucsuzluğa getdiyi
zaman kimi qeyd edirik. Məhz bu problemlərin ağırlığını, itkilərin çoxluğunu görən ziyalılar
müxtılif vasitələrlə xalqı maarifləndirməyə, olacaqlardan baş çıxaracaq mühiti yaratmağa
çalışırdılar. Çünki həmin dövrdə müstəmləkə təhdidləri baş alib gedirdi. Savadsız əhali isə
onun qarşısında durmaq iqtidarında deyildi. Bir tərəfdən Çar Rusiyasının, digər tərəfdən fars
şovinizminin təhdidləri xalqı çıxılmaz vəziyyətə salmışdı. Buna görə də mühitdə bir ziyalı
narahatlığı hökm sürürdü. S.S.Axundovun “Tutu quşu” hekayəsi həmin narahatçılıqdan,
mühitin doğurduğu problemlərdən yaranmışdı. Daha çox isə burada siyasi səciyyə, mühitdə
baş verənlərin dolayısı ilə tənqidi var. Məhz bu sırf üslub, mövzu, mündəricə və təhkiyyə
baxımından da nağıl konstruksiyasındadı. Yazıçı axtarışlarında fikrin ifadə hadisəsidi. Özü də
kifayət qədər dəqiq, aydın və təsirediciliklə görünə biləcək formuldur. Siçanınu “ay tutu dayı,
qabaqlarda pis də olsa, öz ana dilində oxuyurdun, amma indi bülbülün də adını biabır etdin və
hər tərəfdən avara qalmısan” qənaəti o dövrün reallığıdı. Elə müasir zamanımızla da səsləşir.
Çünki C.Məmmədquluzadənin “Anamın kitabı” əsəri, eləcə də Ü.Hacıbəyovun məqalə və
felyotonlarında (“Üsuli təbib”, “Mühüm suallar və əhəmli cavablar”) və başqalarının
yazılarında bir istiqamət kimi müşahidə olunur. Məsələn, “Üsuli-təbii” məqaləsində Ü.
Hacıbəyov yazır: “Bədə özcümlə yazırsınız ki, “üsuli-təbii” o halda yarar ki, uşaq öyrəndiyi
dildən başqa özgə dil öyrənməsin.
Xeyr! Üsuli təbii hər yerdə və hər halda yarar. Ancaq bəzi halda verəcək olduğu səmərin tez
bir zamanda verər, bəzi halda da haman səməri gec zamanda verər. Məsələn, mən yapon dilini
üsuli-təbii ilə Bakı şəhərində 2-3 il ərzində öyrənərsəm, haman dili haman üsul ilə
Yaponiyanın özündə 5-6 aya öyrənərəm.
Əcəba, bu iş bunu isbat edirmi ki, haman yapon dilini Bakıda mən tərcümə üsulu ilə 2-3 il
ərzində, məsələn, bir il və ya il yarıma öyrənərəm? Elə olan surətdə bəs nə üçün 7-8 il fars və
ərəbcə tərcümə üsulu ilə dərs alan tələbələr, ən asan bir cümləni fars və ərəbcə söyləmək üçün
dörd saat hıqqanırlar” (7, 270). Və yaxud da Ü.Hacıbəyovun “Mühüm suallar və əhəmli
cavablar” felyetonundan bir məqama diqqət yetirək:
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“Sual: Məktəblərimiz nə vaxt islah olunacaqdır?
Cavab: Ana dilimizi bilmərrə unudandan sonra. Ana dilini unutmaq yolunu da bilmirəm,
Zaqafqaziya seminariyası müəllimlərindən xəbər al, desin” (7, 281). Bütün bunlar və bu kimi
faktlar keçən əsrin əvvəllərindəki dil məsələsi ilə bağlı narahatlığı özündə ehtiva edir.
XX əsrin Azərbaycan yazılı ədəbiyyatında nağıl motivi bir problem kimi mühitə münasibəti
ifadə hadisəsidi. Çünki əsrin irtica və təqibləri yazıçıları müxtəlif ifadə faktlarının axtarışına
təhrik edirdi. Ancaq milli təssübkeşlik, yaradıcı mövqeyi onları biganəliyə gətirib çıxara
bilmirdi. Əksinə geniş kütləni, bütünlükdə xalqı siyasi mühitdə baş verənlərlə tanış olmağa
səsləyirdi. Ona şərə də bu real tarixi şəraitin doğurduğu zərurət idi. XX əsrin əvvəllərində
nağıl mövzusuna müraciət ədəbi-tarixi zərurət kimi görünür. Və demək olar bütün
sənətkarların müraciət etdiyi bir yaradıcılıq üsulu təsiri bağışlayır. “C.Cabbarlının “Qız
qalası”, S.Vurğunun “Ayın əfsanəsi”, “Qız qayqsı”, “Bulaq əfsanəsi”, M.Rahimin “Arzu
qız”, “Qırx qız” poemalarının da mövzuları xalq nağıl və əfsanələrindən götürülmüşdür” (6,
175). S.S.Axundovun “Qan bulağı” hekayəsində isə məsələnin təqdimi bir başqa formadadı.
Burada hadisələrin gedişi, epik təhkiyə müxtəlif nağıl kompanentləri ilə diqqəti cəlb edir və
məsələnin mahiyyəti qoca ilə cavanən səhbətində açılır:
“... Oğlum, bu “Qan bulağı”dır, bunun suyu dəımir ilə qarışmış, bu su qansızlara və bəzi
naxoşlara dərmandır...
Cavan sordu:
-Bu “Qan bulağı” adını nədən almış, baba?
-Bir az səbr et, oğlum, bulağın hekayəsini sənə söylərəm” (1, 246). Və yaxud da hekayənin bir
başqa epizodunda deyilir: “Belə rəvayət edirlər ki. qədim zamanlarda bu dərənin o tərəfində
böyük bir qəbilə, başında Misir xan adında bir rəis və bu tərəfində, digər bir silsilə Surxay
xanın rəisliyi ilə sakin olurmuşlar” (1, 247). Hekayənin sonuncu cümləsindəı isə deyilir:
“Rəvayətə görə həmin bulağın suyu Paşa xan ilə Teymur xanın qanından əmələ gəlmişdir”
(1, 249). Bütün bunlar nağıl, rəvayət təhkiyəsidi və yazıçı hadisələri qənaətləri müqabilində
tarixə çəkməklə, xalq yaradıcılığında mövcud olan müxtəlif formatlardan bəhrələnməklə
ortaya qoyur.
S.S.Axundovun yaradıcılığında nağıl mövzusuna müraciət məqsədli xarakter daşıyır.
“Kövkəbi-hüriyyət” hekayəsi buna nümunədir. Bütünlükdə formal strukturu, təhkiyə üsulu,
yaradıcılıq formatı etibarilə nağıl konstruksiyasındadır. Onu da əlavə edək ki, bu nümunələrin
əgər müəllifi qeyd olunmasaydı, nağıllalrdan fərqləndirilməsi çox çətin olardı. Bu özü
müəllifin yaradıcı təbiəti, sənətkarlıq bacarığı ilı əlaqəli məsələdir. Nağıl konstruksiyasına
girmə qabiliyyəti və ruhunda xalqın zəngin yaradıcılığına bələdlik məsələsi ilə bağlıdır.
Həmin ruhu mənimsəmə və ifadə özlüyündə bir başqa hadisədir. B.Çobanzadə “Türk
ədəbiyyatında təqlid və yaradıcılıq”, “Ədəbiyyatımızda yeni qeydlər”, “Sümrüğün hekayələri”
məqalələrində (5) məhz ənənəyə söykənməni bir istiqamət kimi vurğrlayır və xüsusi olaraq
gəstərir ki, ədəbiyyatın yolu təqliddən deyil, milli ənənəyə söykənmədən keçir. Məhz
S.S.Axundovun bütün yaradıcılıq axtarışları da son olaraq həmin ənənəyə bağlanır. Deyimin,
düşüncənin, həyat hadisələrinə münasibətin və yanaşmalırın özündə xalq ruhundan gələnlərə
üstünlük verilməsi tam aydınlıığ ilə gərünür. Burada başlıca olan iki əsas tendensiya var. Ən
birincisi, əsrin ilk onilliklərindəki irticadan yayınma məsələsidir. Bu səbəbdən də yazıçı
siyasi mühiti təqdim etmək, xalqa qarşı aparılan amansız mənzərəni açmaq üçün bu yolu
seçir. Digər tərəfdən isə burada ciddi maarifləndirmə, xalq müdrikliyi ilə məmləkəti oyatmaq,
baş verənləri qiymətləndirə bilmək bacarığının aşılanması var. S.S.Axundovun, A.Şaiqin,
R.Əfəndiyevin, A.Haqverdiyevin, Ü.Hacıbəyovun, Abbas Səhhətin, Y.V.Çəmənzəminlinin,
M.Müşfiqin, C.Cabbarlının, və başqalarının yaradıcılığında bu bir məqsəd kimi gərünür. .
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“Elmin əhəmiyyətini sübuta çalışan, həmçinin məktəb həyatı, şagird və müəllimlərin
fəaliyyəti və s. bağlı çoxlu hekayələr yazılmışdı” (8, 166). Bu məqsəd C.Məmmədquluzadədə,
M.Ə.Sabirdə, Ə.Nəzmidə, M.S.Ordubadidə, Əliqulu Qəmkusarda, M.Ə.Möcüzdə, M.Hadidə,
H.Caviddə də varAncaq onlar yanaşma fərqlilikləri ilə səciyyələnir. S.S.Axundovun
“Kövkəbi-hüriyyət” hekayəsi məmləkətin problemlərinin ifadəsinə köklənibdi. Zahirən
baxanda və ilkin gərünüşdə bu hekayənin bir nağıl olaraq elə də böyük dəyər qazanmadığı
müşahidə olunur. Ancaq diqqət yetirdikdə və mühitdəki ümumi vəziyyət haqqında məlumatlı
olduqda məsələnin elə də görünən kimi olmadığı aydınlaşır. Hekayənin başlama strukturu da
sırf nağıl konstruksiyasındadır. Bütünlükdə nağıl formatında inisial, medial formullarla
səsləşir, daha doğrusu eyni müstəvidə dayanır.
“Şahzadə nağıla başlayaraq deyir:
-Şahım zamani-sadiqdə, Süleyman peyğəmbərin əsrində, tərəfi-şimalda bir tayfeyi- əzim
sakin idi. Bu tayfanın vətəni bir cənnət misal məkan idi ki, təbiət öz gözəlliyini orada sübuta
yetirmişdi. Lakin bu torpaq bir mərəzi-bidərmanə mübtəla olub, o gözəl nemətlərdən məhrum
qalmışdı. Bu mərəz pirlik mərəzi idi: belə ki, 18 yaşında cavanın saçı-saqqalı ağarıb, beli
ikiqat olurdu. Əlləri, ayaqları əsib gözlərinin nuru gedirdi. Həştad yaşında bir qocaya
dönürdü... Bir gün bu tayfa məclisi-kubra qurub mərəzlərinə çarə tapmağa şüuru etdilər.
Lakin aciz qalıb məyus oldular” (1, 241). Heç şübhəsiz, yazıçı bu təsvirlərdə məmləkətin
problemlərini verirdi. Burada xalqın ümumi vəziyyəti, çəkdiyi əzab-əziyyətlər və ondan çıxış
yolu axtarışları bir məqsəd kimi qabardılır. Onu da əlavə edək ki, başlanğıcda vurğulanan
“şahzadə nağıla başlayaraq”, “şahim, zamani-sadiqdə” bütünlükdə müəllif qayəsinin ifadəsi
müstəvisinə hesablanır. Nağılı, olanları danışan şahzadədir. Nağıl isə şaha söylənilir. Bir növ
dolayısı ilə şaha ünvanlanma təsiri bağışlayır. Çünki orta əsrlərin müstəbidliyində bir
hökmdar fərmangirliyi vardı. Bu isə çox vaxt bitib-tükənməyən bəlalara yol açırdı. Ağrılarını
isə heç şübhəsiz xalq çəkirdi. S.S.Axundov da məhz bu hekayəsində bir istiqamətdə olanları,
düşüncələrini çatdırmaq üçün nağıl faktorundan istifadə edir. İfadə üçün isə şahzadəni bir
obraz kimi seçir. Burada zaman və nisbətən də məkan mücərrədliyi var. Üz qatda belə
gərünür. Yazıçı hadisələri və problemi bu uzaq zamana çəkməklə özünü ola biləcək
təhdidlərdən qoruyur. Əslində isə ünvanlanmanın yeri, məqsədi, məkanı kifayət qədər
aydındı. Göründüyü kimi, burada da düşülən bəladan qurtuluş üçün yollar aranır. Və son
anda bir nəfərin “qardaşlar biz özümüz bu azara çarə tapa bilmədik” söyləməsi ilə qurtuluş
məmləkətdən kənarda, Asiya torpağında, bəni İsrail tayfasının arasında axtarılır. Elə orada da
əlac tapılır. Həmin gedənlərə deyilir: “Alim dedi:
-Ey əhli-şimal, bu azarın dırmanı kövkəbi-hüriyyətin şəfaətidir. O ulduz torpağınızın şərq
tərəfində bir dağ dalında pünhandır. O dağ təbii deyil, onu divlər hörüb sizi kəvkəbi hüriyyət
şəfaətindən məhrum etmişlər; zaman ki, onu dağıtdınız, kövkəbi-hüriyyətin nuru canınıza
sirayət edib ruh və bədənlərinizi təpələyəcəkdir” (1, 242). Beləliklə, “balta, bel, kürək, ling və
qeyri alət götürüb” dağı dağıtmaqla kökəbi hüriyyətin üzünü özlərinə açdılar. Ancaq məsələ
bir az keçməmiş yenə də çətinləşdi. “Bir müddət keçəndən sonra qara buludlar kövkəbihüriyyətin üzünü tutub onu yenə pünhan etdi” (1, 242). Burada bir sıra işarələr, düşülən
bəlaların kökləri göstərilir. Yəni kövkəbi-hüriyyətin (parlayan ulduzun) qarşısını kəsən divlər
özlüyündə hansısa düşməni işarələyir. Hörülən hasar isə düşmənlərin xalqı əsarətdə saxlamaq
istəyinin ifadəsidir. Buradakı alim obrazı özünün mükəmməlliyi ilə seçilir, ağlı, zəkası ilə
məmləkətə hüriyyət gətirir və hüriyyətin yolunu gəstərir. Lakin həmin müdrik olanın
məmləkətdə olmaması təzədən qara buludların gəlişi ilə nəticələnir. Burada S.S.Axundovun
maarifçi dünyagörüşü özünün bütün tərəfləri ilə ifadəsini tapır. Və o da vurğulanır ki, həmin
divlər tərəfindən hörülən hasarlar, gələn qara buludlar ziyalı olmadıqca, xalqın içərisindən
yetişmədikcə təkrarlanacaqdı. Müəllifin təqdim etdiyi məmləkət fəlakətlər içində vurnuxan
Azərbaycanımızdı, hasar çəkən divlər, gələn qara buludlar isə düşmən qüvvələrdi.
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Azərbaycan ziyalıları məhz bu səbəbdən də xalqın savadlanması, dünyada gedən proseslərdən
baş çıxarmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxırdılar. M.Cəlal və F. Hüseynov yazır: “Kəvkəbi
hüriyyət” hekayəsi zəhmətkeş kütlənin çarizmə qarşı azadlıq mübarizəsinə həsr edilmişdir.
Ədib hadisənin təsvirinə Şərq ədəbiyyatı üçün səciyyəvi olan bir təhkiyə formasında, xalq
nağılı şəklində başlayır. Şimalda yaşayan böyük bir xalqin dərdini, ələmini, işgəncəli həyatın
təsirindən adamların on səkkiz yaşına çatmadan qocaldığını maraqlı bir tərzdə nağıl edir” (4,
243). Müxtəlif üsul və formalardan istifadə etməklə olan mənzərəni xalqa çatdırırdılar.
Burada isə mühüm vasitələrdən biri xalqın zəngin şifahi yaradıcılığından bəhrələnmə idi. S.S.
Axundov da bu zənginlikdən bəhrələnməklə dövrün, mühitin problemlərini özündə əks
etdirən klassik nümunələri yaratmışdı.
3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
S.S.Axundov nağıl formullarından istifadə edərək mühitin, cəmiyyətin problemlərini əks
etdirməyə çalışmışdır. Onun hekayələrindəki bu müraciətlər digər istiqamətdə məqsədli
şəkildə maariflənməyə, mədəni səviyyənin yüksəlməsinə hesablanmışdı.
İşin elmi yeniliyi: Nağıl strukturundan bəhrələnmə ədəbiyyatda sistemli təhlilini gözləyən
problemlərdəndir. S.S.Axundovun yaradıcılığında da nağıl təhkiyyəsi, nağıl motivlərinin
istifadə sənətkarlıq hadisəsi kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
İşin tədqiq əhəmiyyəti: S.S. Axundovun yaradıcılığının zənginliyini, Azərbaycan bədii
nəsrinin inkişaf istiqamətlərini, mühiti, mühitin problemlərini, ənənəni, xalq yaradıcılığından
istifadənin səviyyəsini aydınlaşdırmaq üçün geniş imkanlar yaradır.
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SSCB DÖNEMİNDE İDEOLOJİNİN SANATA YANSIMASI AZERBAYCAN HALK
SANATÇISI AĞA MEHDİYEVİN ESERLERİNDE
Sanan AGAYEV
Azerbaycan Devlet Sanat Akademisi
ÖZET
SSCB'de sanatın gelişimine baktığımızda güzel sanatların hükümetin çıkarlarına hizmet
ettiğini ve yaratılan eserlerde konu seçimi üzerinde devlet kontrolü olduğunu görüyoruz. Aga
Mehdiyev'in Sovyet iktidarı yıllarında yarattığı resimlere baktığımızda, “sosyalist
gerçekçiliğin” yaratıcı yöntemine dayanan ve devletin siyasi çıkarlarının teşviki ile tutarlılık
içinde olan çalışmalarla karşılaşıyoruz. Bu çalışmalardan bazıları doğrudan propaganda
niteliğindedir ve gerçek olayların idealize edilmiş biçimini yansıtır. Bir dizi çalışmada,
devletin çıkarlarına ters düşmediği için yaratılmasına izin verilen hayat temaları, halk
gelenekleri ve göreneklerini gözlemliyoruz. Eserlerin renginde sıcak tonlarla karşımıza
çıkıyor ve kompozisyon yapısındaysa Ağa Mehdiyev sanatına özgü olan minyatür sanatı
geleneklerine dönülmesi, dekoratiflik ve perspektifin terk edilmesi gibi özellikler ön plana
çıkmaktadır.
Resim - zamanla sürekli biçim değiştiren fiziksel dünyanın renkler vasıtasıyla farklı
yöntemlerle maddi forma sokularak o ana özel olan şeklinin ölümsüzleştirilmesidir çünkü
nesneler resmin temel özelliği olan dayanıklılığa sahip değildir. Bir kişinin birey olarak
oluşumunu etkileyen ana faktör, onu çevreleyen toplumdur. Her sanatçı kendi yaşadığı
dönemin insanı olmakla döneminin özelliklerini ölümsüzleştirir ve bunu yaparken de bu
özellikleri hem kendi dönemine özgü kültürel, politik ve sosyal çevrenin etkisiyle eserlerine
yansıtır, hem de kendisinin benzersiz yaratıcı özelliklerini açığa vurarak zamanının kültürel
çevresini etkiler ve şekillendirir.
Azerbaycan Halk Sanatçısı Ağa Mehdiyev Azerbaycanda Sovyet iktidarı döneminde sanat ve
yaratıcılığın yoluna girdi. Bu nedenle, Ağa Mehdiyev'in erken dönem çalışmalarına daha
yakından bakıldığında, Sovyet ideolojisinin etkileri ortaya çıkar. Öncelikle Ağa Mehdiyev'in
"Kızıl Ordu'nun Meyveleri" eserinden bahsetmek gerekiyor. II.Dünya Savaşı sırasında
yaratılan eser insanların sevinç ve gururla yetiştirdikleri meyveleri paketleyip cepheye
yollamalırını yansıtır. 1979 tarihli "Komsomol'e Kabul" resmi, sanatçının resim sanatında
olgunlaştığı dönemine denk geliyor. Bu eserde A.Mehdiyev'in özgünlüğü açıkça hissediliyor.
Özellikle halk sanatçısının karakteristik özelliği olan dekoratiflik ve perspektifin reddi bu
resmin özellikleridir. Ressamın çok figürlü kompozisyonları arasında "Güreş" (1979), "Halk
Bayramı" (1976) gibi eserler, halk bayramlarının kutlandığı biçim olan asırlık halk
performansları geleneklerini yansıtıyor. Bu iki eserde devletin etkisi, propagandada olmayıp,
hükümetin çıkarlarıyla çelişmeyen basit konular olmasıyla kendini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Ağa Mehdiyev, Sovyet ideolojisi, güzel sanatlar, resim, sosyalist
gerçekçilik, renk.
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THE REFLECTION OF IDEOLOGY ON ART IN THE USSR PERIOD IN THE
WORKS OF AZERBAIJAN FOLK ARTIST AGA MAHDIEV
ABSTRACT
When we analyses the development of art in the USSR, we see that the fine arts serve the
interests of the government and that there is state control over the choice of subjects in the
works created. When we look at the paintings created by Aga Mehdiyev during the Soviet era,
we come across works that are in line with the promotion of the political interests of the state,
based on the creative method of "socialist realism". Some of these works are of a direct
propaganda nature and reflect the idealized form of real events. In some works, we observe
the themes of life, folk customs and traditions that are allowed to be created because they do
not contradict the interests of the state. Warm tones appear in the color of the works. İn the
compositional structure to abandon the perspective, to return to the traditions of miniature art
typical of Aga Mehdiyev and decorativeness are at the forefront.
Painting - is the immortalization of the special shape of the physical world, which is
constantly changing over time, by putting it into material form by different methods, because
the objects do not have the durability, which is the basic feature of the painting. The main
factor influencing the formation of a person as an individual is the society that surrounds him.
Each artist immortalizes the characteristics of his period by being a person of the period he
lived in, and while doing so, reflects these characteristics to his works with the influence of
the cultural, political and social environment specific to his period, and also influences and
shapes the cultural environment of his time by revealing his unique creative features.
People's Artist of Azerbaijan Agha Mehdiyev entered the path of art and creativity during the
Soviet rule in Azerbaijan. Hence, a closer look at Agha Mehdiyev's early work reveals the
effects of Soviet ideology. First of all, it is necessary to mention Ağa Mehdiyev's work "Fruits
of the Red Army". Created during World War II, the work reflects that people should pack
fruits they grow with joy and pride and send them to the front. The painting "Admission to
Komsomol" dated 1979 coincides with the period of the artist's maturation in the art of
painting. The originality of A. Mehdiyev is clearly felt in this work. Decorativeness and
rejection of perspective, which are especially characteristic of the folk artist, are the features
of this painting. Among the painter's multi-figured compositions, works such as "Wrestling"
(1979) and "Folk Festival" (1976) reflect the centuries-old traditions of folk performances, the
form of which folk festivals are celebrated. Although these two works do not contain
propaganda, the influence of the state manifests itself in simple matters that do not contradict
the interests of the government.
Keywords: Aga Mehdiyev, Soviet ideology, fine arts, painting, socialist realism, color.
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AŞIK AĞALAR’IN ESERLERİNDE YURDA OLAN BAĞLILIK VE SEVGİ
DUYGULARI
Sedaqet ASKEROVA
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Nezdinde Azerbaycan Devlet Pedagoji Koleji

ÖZET
Aşık, halk sanatçısıdır. Mayasını, ruhunu ve ilhamını yurdundan alan, halk türküleri, manileri,
destanlarını, aşık havalarını sazında ve hafızasında bir araya getiren, bunları ustaca söyleyen
bir halk sanatçısıdır. Halkın hafızasında sonsuza kadar yaşayan halk sanatçılarıdır. Dede
aşıkların bilge sözleri, yüzyıllar ve nesiller değişse de, halkımızın dilinin ezberine
dönüşmüştür.
Aşık tabiriyle, onun "nur saçan mükemmelliğini" ve "marifet ilminden gelen helalliğini" esas
almamız gerekir.
Aşıklık sanatı, coğrafi sınırları bakımından Gazah, Karabağ, Şirvan, Şeki, Göyçe, Borçalı,
Orta Asya, Türkiye, Irak ve Güney Azerbaycan'ın tüm ilçe ve köylerinde eski çağlardan beri
yaygın bir şekil almıştır. (Mürsel Hekimov “Aşık Sanatı Şiirleri”, Bakü, 2004, s.22)
Anahtar Kelimeler: muhasebeci, destan, silah, malul, savaş, halk düşmanı

THE FEELINGS OF LOYALTY AND LOVE FOR THE MOTHERLAND IN THE
WORKS OF ASHIG AGHALAR
ABSTRACT
Ashig was an artist of people. He was an artist who took his blood, spirit and inspiration from
his village, gathered folk songs, bayatis, eposes, ashig tunes in his music and performed them
skillfully. He will be etched on people`s memory forever. The wise words of dede ashigs will
remain as bywords even after centuries and generations.
When we say Ashig, we should ground on his “light of intelligence” and “blessing of
comprehension”.
By its geographical area, the ashig art has been widespread in Gazakh, Karabakh, Shirvan,
Shaki, Goycha, Borchali of Georgia, all districts and villages of Central Asia, Turkey, Iraq
and South Azerbaijan since ancient times. (Mursal Hakimov “Poetics of ashig art”, Baku,
2004, p.22)
Keywords: accountant, epos, weapon, disabled, battle, public enemy
1. GİRİŞ
Aşık Agalar Mikayılov, çocukluk yıllarından başlayarak babasının büyüleyici, eşsiz sesi,
avazı ve sazına hayran olduğundan babasıyla beraber düğünlere katılıyor, babasının yazdığı
şiir ve destanları genç yaşlarından öğreniyordu. Bu nedenle bu ilgi ve arzusunu gören Mirze
Bilal, oğlu Ağalar’ı kendisiyle düğünlere götürüyordu.
Kelimenin gerçek anlamıyla halk aşığı olan baba Mirza Bilal'in törenlerde söylediği hikmet
dolu ve sırası geldiğinde kılıç gibi keskin sözleri, genç Ağalar’a daha da ilham veriyordu.
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Ağalar, bu sanatın köklerine inmek için babasının her adımını, her kelimesini dikkatle izliyor
ve onunla gurur duyuyordu. Aşıklarımız "Üstat oğlu çırak olmaz" demişler. Babası, oğlunun
hem okuma becerisini geliştirerek hem de sözlü hafızasının kuvvetlenmesini sağlayarak onu
mükemmel bir aşık olarak yetiştirmiştir.
Üstadın aşıklık geleneği gereği çırağına öğrettiği en önemli konulardan biri alçakgönüllü
olmaktır. Yakınlarının anlattığına göre Aşık Ağalar, hiçbir zaman övünmemiş, basitlik,
doğallık ve insanlık ana hedefleriydi.
Aşıkın oğlu Elhan, şöyle anlatıyor; “Babam bazen aynı gün 3 düğüne davet ediliyordu.
Kimsenin kalbini kırmazdı. Bir evde, gece saat 1-2 civarında düğün biter bitmez, aile üyeleri
bizi mum ışığında eve götürürlerdi. “Yoruldum, usandım” söylemeden okur, çalar, güzelleri
anlatan şiirler söylerdi."
Mehebbetin budağından,
Yine bir gül derdi Dilber,
İçib eşgin bulağından
Eşgin odun gördü dilber.
(S. Ganiyev. Şirvanlı Aşık Ağalar. Bakü, "Nurlan", 2011, s.62)
Aşık Ağalar’ın güzellemeleri, sanatsal anlatım ve ifade araçlarının zenginliğiyle dikkat
çekiyor. Anlattığı aşk, sevgi uzun yıllardır Türk'ün kalbinde yaşayan eşsiz, ilahi bir aşktır. Bir
Türk oğlu, bir Türk sevgisinde her zaman güvenilir ve sadıktır. İnsanın şiirsel düşüncesine
göre bu aşk, samimi ve doğal duygulara dayanmaktadır. Bu hususu Aşık Ağalar'ın eserlerinde
de görmekteyiz. Örneğin geraylılarından birinde şöyle yazıyor;
Gül cemali bir de görem,
Zülfün ucun tutub hörem,
Gorhuram ki men can verem,
Dola piyale gözlerin.
(Aşık Ağalar Mikayılov. "Söz Benim". Bakü,Çaşıoğlu, 2014, s. 16)
Şiirde, lirik kahramanın iç dünyası, sevgi dolu kalbi hazin notalarla anlatılıyor. Bu açıdan
bakıldığında "Gözlerin" geraylısı, saf ve samimi aşkın şiirsel anlatımı olarak tipik bir örnektir.
2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Şirvan aşık ekolünün oluşum dönemi, gelişim yolları ve o dönem aşıklarının eserlerinin
inceleme yoluyla öğrenilmesi yöntemi çalışma açısından yararlı olmuştur. Aşık Ağalar’ın
yaşam ve yaratıcılık yolu araştırılırken konunun incelenmesinde tarafsızlık, sistematik
yaklaşım, materyallerin incelenmesi ve eleştirel değerlendirme yöntemlerine dayanılmıştır.
Araştırma sırasında Aşık Ağalar'ın aşıklığa büyük ilgi gösterse de, ilk eğitimini Şamahı
Pedagoji Okulu'nda aldığı öğrenilmiştir. Savaştan önce, doğup büyüdüğü memleketi
Kaşad'daki kolektif çiftlikte muhasebeci olarak çalışmıştır. Alman Naziler vatanımıza
saldırdığında, Agalar gönüllü olarak silahlanmış ve vatanımızı hain düşmanlardan temizlemek
için yapılan savaşlarda kahramanlık göstermiştir.
Bir süre sonra çatışmalardan birinde ağır şekilde yaralanmış ve savaştan ikinci derece malül
olarak eve gönderilmiştir. O sırada Ağalar’ın peşinden kardeşleri Agasalim ve Ağaşafi de
askere alınmışlardır.
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Tarihi kaynaklar araştırılırken babası Aşık Bilal’in 1937 senesinde “halk düşmanı”
suçlamasıyla tutuklandığında çocuklarına şöyle dediği öğrenilmiştir; "Sevgili çocuklarım, ben
masumum, ben halkımın düşmanı değilim. Vatanımı, milletimi derin bir sevgiyle sevdim.
Vatana ve millete sadakatle hizmet etmezseniz ekmeğimi size helal etmem” (S. Ganiyev.
Şirvanlı Aşık Ağalar. Bakü, “Nurlan ”, 2011).
Kardeşler, babalarının bu sözlerini ve vasiyetini gönülden yerine getirmiş ve vatan için yiğitçe
savaşmışlardır. Sonunda Ağalar ve Agasalim savaştan savaş malulü olarak eve dönmüş,
Kürdemir ilçesine yerleşmiş, evlenmiş ve oğul ve kız babası olmuşlardır. Bir süre sonra Aşık
Agalar Mikayılov sazına tekrar alıp düğünlere gitmiştir. Üstadı Mirze Bilal'den öğrendiği aşık
havaları ile halk arasında gerçek bir sanatçı olarak tanınmaya başlamıştır.
Ekim 1988'de vefat eden aşık Ağalar, Kurdemir yakınlarındaki "Şeyhlik" mezarlığında
toprağa verilmiştir. Yapılan araştırmalar sırasında Mikayolovlar ailesinin 1942 yılından
itibaren akrabalarının bu mezarlığa gömüldüğü öğrenilmiştir. Aşık Mirze Bilal'in eşi, 2
kayınbiraderi, onların eşleri. Aşık Ağalar, Agasalim ile eşleri ve torunları da bu mezarlıkta
toprağa verilmişlerdir. (Elhan Ağalaroğlu. “Bizim Neslimiz”, Bakü, “Yazıcı”, 2014, 160 s.).
Aşık Ağalar’ın eserlerine tekrar baktığımızda, halk aşığının sevgisinin her şeyden önce vatan
sevgisi olduğunu görürüz. Sanatçının vatanını vasfetmekten, yüceltmekten asla yorulmadığı
eserlerinden de anlaşılmaktadır.
Vatan hasreti, yalan ve ihanete nefret, halkımızın asırlardır koruduğu milli değerlere duyulan
sevgi, saygı ve şefkat eserlerine yeterince yansımıştır. Toprak, yurt ve vatan sevgisi şairin
yüreğini ateşlemiş ve herkeste hazin duygular uyandırmıştır.
Bu açıdan baktığımızda vatanı hakkında yazdığı şiirler daha dikkat çekicidir. Bu nedenle,
aşığın yaratıcılığı her zaman Azerbaycan aşık şiirinin imgelerinin sadeliği ile farklılık
göstermiştir. Ancak bu sadelik altında dünyanın en samimi gerçekleri ifade edilmektedir.
Aşığın eserlerinde vatanseverlik ve milletine bağlılık gibi insani duygularının derin etkiye
sahip gerçek hayat gerçekleriyle tanımlandığını da belirtmemiz gerekir. İşte bu yüzden Aşık
Ağalar kendine has üslubu ile bu alandaki sanatçılardan seçilmiş, layık olduğu önemli bir yere
ve nüfuz sahip olmuştur.
Aşığın eserlerinde koşma, geraylı ve maniler kilit rol oynamaktadır. Geraylı, koşma ve
manilerinde vatanseverlik, çalışkanlık, doğaya, yurda olan bağlılık, yüksek insani nitelikler
ifade edilmiştir. Koşma olarak "Görmedim", "Düştü", "Azeri Yurdum", geraylı olarak "Böyle
Geldi", "Gözlerim", "Bakan Gülgez", gazel olarak: "Sevgili Canan", "Gülüm", "Gönül" vb.
eserleri buna örnek gösterilebilir.
Aşık Ağalar’ın koşmalarında aşk duyguları, aşığın sevdiğinden imdat dilemesi ve doğanın
tasviri görülmektedir. Aşığın eserlerinde yer alan güzellerin tarifini konu alan sevgi içerikli
koşmalara göz atmak daha önemlidir:
Gece gündüz, vaht-ı bivaht ağlarım,
Seni deyib, yana yana, sevgilim.
İnem başın düğüm vurub dağlarım,
Nalem çıkıb asimana, sevgilim.
(Aşık Ağalar Mikayilov. "Söz Benim" (Sevgilim) Bakü, Çaşıoğlu, 2014, 92 s.
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İçeriğinden de anlaşılacağı üzere bu koşmada kadınların ve kızların dışa dönük çekiciliğini,
güzelliğini, zekasını ve marifetini anlatılmış, saygı ve sevgi duyguları yüceltilmiştir. Ayrıca
törenlerde aşığın performans ilkelerine bağlılığını da görüyoruz.
Aşık Ağalar'ın yazdığı geraylılar da dikkat çekicidir. Geraylılarında vatanseverlik, çalışkanlık,
doğaya, ülkeye olan bağlılık, yüksek insan nitelikler ve sevgi duyguları ifade ediliyor.
"Böyle Geldi" geraylısında aşk duyguları ve aşığın sevdiğinden imdat dilemesi bunun gerçek
bir örneğidir:
Oturmuştum pınar üste
Gördüm bir kız böyle geldi.
Ben istedim dindirmeye,
Dudak kaçtı, dile geldi.
Dedim: - Ay kız, ne güzelsin?
Dedi: - Dağdan gelmişim ben.
Dedim: - Herden bize gelsin
Döndü, güle güle geldi.
(Aşık Ağalar Mikayılov. "Söz Benim" ("Böyle Geldi") Bakü, Çaşıoğlu, 2014, 92 s.).
Sözlü halk sanatımızın bir dalı olarak görülen maniler de Aşık Ağalar'ın eserlerinde önemli
bir yere sahiptir;
Ben aşığım çimende,
Bülbül öter çimende,
Bir ben, bir yar olaydı,
Biz gezende çimende.
(Aşık Ağalar Mikayılov. "Söz Benim" (Maniler). Bakü, Çaşıoğlu, 2014, 92 s.).
Hafızada kolay kalması, dillerde ezbere dönüşmesi ve günümüzde şairler ve aşık edebiyatı
temsilcilerinin bunlardan yararlanması sonucu olarak maniler daha güncel bir hale geldi.
Bunun bir sonucu olarak, insan ilişkilerinin bu bayatlara yansımayan hiçbir yönü yoktur.
Bana göre, Aşık Ağalar’ın eserlerinde manilerin öne çıkan özelliklerinin temel avantajı sadece
bazı soyut duyguları anlatması değil, aynı zamanda gerçek olayları, ilişkileri, aşkları, acıları,
ayrılıkları ifade etmesidir.
Aşık Ağalar'ın eserleri arasında değerli gazeller de yer almaktadır. Gazel türünün tarihsel
olarak Şirvan'da yaygın olması tesadüf değildir.
Ben bir vatanın evladıyım, can ona kurban
Canım, kanım da olsun her an ona kurban.
Süt verdi bana bebekken anam o zaman
Söyledi beni gitti o, Soltan, ona kurban.
(Aşık Ağalar Mikayılov. "Söz Benim" (Gazeller). Bakü, Çaşıoğlu, 2014, 92 s.).
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Aşık, vatan sevgisi konusunda yazdığı bu gazelde, anavatana sıkı bağlı olduğunu, vatanın
sevincini kendi sevinci ve üzüntüsünü kendi üzüntüsü olarak gördüğünü şiirin diliyle
ispatlamıştır.
3. SONUÇ
Genel olarak, Aşık Ağalar, sanatta başka kimseye benzemeyen, özgün bir yaratıcı yoldan
yürümüştür. Yaratıcılığı bunun gerçek bir kanıtıdır. Eserleri bize Aşık Ağalar’ın kelimenin
tam anlamıyla son derece hümanist, duyarlı ve duygusal bir kalbe sahip sanatçı olduğunu
göstermektedir.
Cömertlik, hayırseverlik, insana derin saygı onun tüm eserlerinin özünü teşkil etmektedir. Şair
insana, onun haysiyetine, özgür gelişimine, düşüncesine, özgürlüğüne karşı son derece
duyarlıdır ve her zaman her yerde saf, temiz, dürüst, çalışkan insanların yanında olmuştur.
İnsanların hukuksuzluğu, çeşitli belalara uğraması ve ihtiyaçları Aşık Ağalar Mikayılov gibi
hümanist bir sanatçıyı derin derin düşündürmemesi imkansızdı.
Bu anlamda, başlıca mertebelerden birinde anne, vatan ve kızlara saygı ve sevginin
bulunmadığı bir şiirini bulmak imkansızdır. Saf, dürüst, gururlu anne, baba, kız kardeş, erkek
kardeş, sevgili kavramının, özellikle de vatan – Aşık Ağalar Mikayılov'un sanatının mihenk
taşı, ilham kaynağı, özü olduğunu söylersek yanılmayacağımız kesindir.
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HARDY’S BALANCING ACT: ANIMALS, OTHERNESS, AND SYMPATHY
Ayşe ÇELİKKOL
Bilkent Üniversitesi
ABSTRACT
Scholarly writing about animals in literature often involves a balancing act. On the one hand,
critics wish to emphasize similarities and continuities between human and non-human
animals, so as to undermine the human/animal binary. Undoing that sense of opposition is
part of a larger effort to mobilize sympathy for the plight of nonhuman animals in the modern
world. On the other hand, there is the urge to acknowledge the otherness of the non-human
animal, which constitutes an ethical act resisting anthropomorphic gestures of assimilation.
This presentation argues that such a balancing act also governs the English poet and novelist
Thomas Hardy’s approach to animals in his poetry. For example, “An August Midnight,”
which in its first stanza personifies the fly, moves in its second stanza to the acknowledgment
that the insects of the poem undermine the process of writing, possibly the composition of the
poem, by smudging the ink. Even more strikingly, the speaker asserts that the insects “know
Earth secrets” about which he himself remains in the dark. Similarly, “Dead ‘Wessex’ the
Dog to the Household” employs anthropomorphism, this time around by featuring the dead
dog’s speech. Through this act of personification, it seems as if we can know what it feels
like to be a dog. Yet the final part of the poem, like that of “An August Midnight,” introduces
a twist. As the dog articulates that he “shall not come” when his human family calls him, he
treats death as if it were a deliberate strategy for ignoring them. Death allows Wessex to
reject the human call to connect, suggesting that he finally enacts a desire to ignore the human
creatures with whom he “share[d] his home.” As these two poems show, Hardy invites
sympathy for the nonhuman animals even as he suggests they resist our effort to comprehend
them fully.
Keywords: Animals in literature, Thomas Hardy, otherness, personification,
anthropomorphism
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GAFLANTI'NIN EPİKRAFI
(M.K.GAFLANTI'NIN “YAŞAM AYNASI” KİTABI HAKKINDA)
Dr. Öğr. Üyesi Gendab ALİYEVA
ANAS Nizami Ganjevi adına Edebiyat Enstitüsü
ÖZƏT
Makale, yirminci yuzyılda İran'da yaşayan ve çalışan usta halk şairi Muradali Kureyşi
Gaflantı'nın (1933-2006) hayatında ve eserlerinde özel bir yeri olan “Yaşam Aynası” (1990)
kitabını konu alıyor. Kitapta yer alan eserler konu, biçim ve üslup açısından sanatsal
analizlere tabi tutulur. Tüm hayatını vatanının, milletinin ve anadilinin özgürlük, birlik ve
bütünlük mücadelesine adayan yurtsever şairin sosyo-politik motivasyonlu lirik eserlerini
içeren kitap, yaşamı ve yaratıcı inancı olarak değerlendirilir.
“Yaşam Aynası”, güneyli edebiyat bilgini Hasan Yıldırım'ın editörlüğünde 1990 kışında
(güneş takviminde 1369) Naşre Mina tarafından Tahran'da yayınlandı. O sırada bu şiirlerden
birinin adı - “Yaşam Aynası” (1978/1357) şairin isteği üzerine kitaba verildi. Kitap kısa
sürede halkın, edebiyat ve kültür camiasının sempatisini kazandı. “Yaşam Aynası”nın
avantajı, sadece bir şairin hayatını, onun şiirsel dünyasını yansıtması değil, aynı zamanda
şairin kişisel hayatı ve maneviyatı üzerinde güçlü bir etkisi olan sosyal olayların, şiirsel
düşüncesinde derin bir izler bırakan dönemin ve çevrenin doğru yerde ve zamanda
aydınlatmasıdır.
Kitapta şairin 42 lirik eseri yer alıyor. Kitaba önsözünde “Yaşam Aynası” şiirinin bir
paragrafını Gaflantı'nın şiirlerinin epikografisi, sanatının ve konularının ana çizgisi olarak
gören H.Yıldırım, şairin epikrafını eserlerinde aramakla hata yapmadı. Çünkü herhangi bir
edebi akımı takip etmeyen, hiçbir edebiyatı taklit etmeyen ve sadece hayat okulunu okuyan
şairin eserlerinin epikrafı herhangi bir ünlü kişinin ya da dahinin düşünceleri değil, kalbinin
ışığıyla içinde bulduğu gerçekti. Bu nedenle Gaflantı şiirleri, memleketinin dağlarında ve
kayalarında kaynayan pınarlar, düzlüklerde ve tepelerde yetişen meyve ağaçları kadar doğal
ve eşsizdir.
Çok zor bir şartlarda büyüyen ve eğitim, ilmi ya da edebi bir bilgi alamayan Gaflantı, herkesin
bildiği fikri basit ve anlamlı bir şekilde kelimelere dönüştürerek savaşarken barut, severken de
melhem haline getirmeyi başardı. Bu basit ve samimi şiirsel nefesin hala hayatın gerçekleriyle
rezonansa girmesi, Gaflantı eserlerinin alaka ve önemini ikiye katlıyor. Bu anlamda şairin
eserlerinin tüm özelliklerini, temel amaçlarını ve hedeflerini yansıtan “Yaşam Aynası” kitabı
hem Gaflantı'nın eserlerinde, hem de Azerbaycan edebiyatında önemli bir yer tutmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Güney Azerbaycan, Gaflantı, halk şairi, epikraf, “Yaşam Aynası”
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GAFLANTI’S EPIGRAPH
(ABOUT THE BOOK “THE MIRROR OF LIFE” BY M.G.GAFLANTI)
ABSTRACT
The article dedicated to the book called “The Mirror of Life” (1990) which had a special place
in poetry and the life of people’s poet Muradali Qureishi Gaflanti (1933-2006), who lived and
worked in Iran in the 20th century. The poems included in the book were subjected to literary
analysis and considered in terms of theme, form and style. The book, containing sociopolitically motivated lyrical works, written in different years and on different topics by the
poet-patriot who devoted his life to the struggle for the freedom of his native people, is
appreciated as his life and creative credo.
The book “The Mirror of Life” was published by “Nashr-e Mina” in Tehran in the winter of
1990 (1369th year according to the solar calendar) under the editorship of Hasan Ildirim, a
literary critic from the South. The book quickly won great acclaim from the nation and the
literary and cultural community. The advantage of the “Mirror of Life” is that it not only
reflects the poet's life and his poetic world, but also in the right place at the right time
illuminates the social events that had a strong impact on the personal life and spirituality of
the poet and also the period and environment that left a deep mark on his poetic thinking. The
book includes 42 lyric works by the poet.
Then the title of one of these poems – “The Mirror of Life” (1978/1357) was given to the
book at the request of the poet himself. H.Yildirim, in the preface to the book, considered one
of the verses of this poem to be the epigraph of Gaflanti's poems and the main line of his
works and plots. He did not mistake when he found the poet's epigraph in his own work.
Because the creative epigraph of a hardworking poet who did not follow any literary
direction, did not imitate any literature, but only passed the school of life - was not the
thought of any famous person or genius, but the truth of the poet's own life, that he found in
the light of his heart.
Therefore, Gaflanti's poems are as natural and unique as the springs boiling in the mountains
and rocks of his native land, and fruit trees growing on the plains and hills. Gaflanti, who
grew up in difficult conditions and failed to get an education, scientific and literary
knowledge, rhyming an idea, familiar to everyone, in the form of simple and significant
words, managed to turn it into gunpowder in battle and a medicine for love. The harmony
between this simple and sincere poetic breath and the realities of today's life doubles the
relevance and importance of Gaflanti's creativity. In this sense, the book “The Mirror of Life”,
reflecting all the features, main goals and objectives of the poet's creativity, occupies an
important place both in Gaflanti’s works and Azerbaijani literature.
Keywords: South Azerbaijan, Gaflanti, people’s poet, epigraph, “The Mirror of Life”
GIRIŞ
20. yüzyılda Güney Azerbaycan'da anadili edebiyatın ve milli düşüncenin gelişimine paha
biçilmez katkılar yapan Muradali Gulam oğlu Kureyşi (Gaflantı), vatansever, özgürlük aşığı
bir şair olarak Azerbaycan edebiyat tarihine girdi. 22 Mayıs 1933'te Çaroymag vilayetinin
Haydarabad köyünde doğan M.K.Gaflantı, Ocak 2006'nın başlarında beyin enfarktüsünden
vefat etti ve Tahran'ın güneyindeki Yaftabad Mezarlığı'na defn edildi.
M.G Gaflantı, Güney Azerbaycan ulusal-demokratik edebiyatının liderlerinden biriydi.
1941'den sonra Güney Azerbaycan'daki yeni edebiyat akımını yakından tanıyan ve sürekli
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olarak temsilcilerinin eserlerini inceleyen araştırmacı, edebiyat bilgini Sabir Nabioğlu Amirov
“Güney Azerbaycan ulusal-Demokratik Edebiyatı (1941-1990)” monografisinde şöyle
yazıyor: “40'lı yılların başında şiir dünyasında dikkatleri üzerine çeken Ali Fitrat, Mir Mehdi
Etimad, Muhammadali Safvat, Hilal Nasiri, Muhammadali Mahzun, Abulgasim Kamali,
Süleyman Amini, Habib Sahir, Mir Mehdi Cavusi, Ibrahim Zakir Memmedbagır Niknam
daha sonra Ali Tude, Muhammad Biriya, Madina Gulgun, Hökume Bulluri, Hashim Tarlan,
Muradali Kureyşi Gaflantı, Mirza Huseyn Kerimi, Sadi Yuzbandi halkın istek ve arzularının
tercümanları, demokratik fikirlerin habercisi olarak görev yaptılar” [1, s.7- 8].
Zorluklarla geçen hayatnı – edebi ve sosyo-politik faaliyetlerini İran'daki Azerbaycan
Türklerinin ulusal kurtuluş hareketine bağlayan Muradali, gençliğinde zalim Pehlevi rejiminin
işlediği suçlarla yüzleşti ve bu rejimin acımasız kanunlarına karşı savaştı. Kalemini süngüye
çeviren cefakar şairin nasırlı ellerinden çıkan her satır, hedefini isabetle vuran bir kurşun gibi
açıldı ve bu kurşunkeməri “Yaşam Aynası” kitabı oldu. Yazarına zamanında büyük ün
kazandıran kitap, dönemin edebi, kültürel figürleri ve şairin yazar arkadaşları tarafından
büyük beğeni topladı.
ANA BÖLÜM
“Yaşam Aynası” kitabı, güneyli edebiyat bilgini Hasan Yıldırım'ın editörlüğünde 1990
kışında (güneş takvimine göre 1369) Tahran'da “Naşre Mina” tarafından yayınlandı.

GAFLANTI. “Yaşam Aynası” kitabı
Kitabın yayına hazırlanmasında dönemin tanınmış şairleri Hasan Yıldırım (1958) ve Eldar
Muğanlı (1960) yer aldı. Bu, akademi eğitimı almayan ve matbaacılıkta sorun yaşayan şaire
gösterilen büyük saygı ve ilginin bir göstergesiydi. Gaflanti'nın Araz'ın diğer tarafındaki
tanınmış ve sevilen edebi kişiliği, bilim ve sanat camiasında da ilgi odağı oldu. Dönemin önde
gelen bilim ve kültür figürleri - edebiyat eleştirmenleri, şairleri ve gazetecileri: Ganjali
Sabahi, Nusratullah Fathi Ateshbak, Bulud Garachurlu Sahand, Yahya Şeyda, Haşim Tarlan,
Muzaffar Dirafşi, Ahmad Şaya Alav, Sabir Nabioglu, Huseyn Duzgun, Hasan Majid, Habib
Farşbaf, Heyrulla Saplag, Hasan Yıldırım, Alirza Miyanlı, Murtaza Majdfar, Sadyar Vazifa
Eloglu, Eldar Muganlı ve diğerleri tarafından desteklenmiştir. Dönemin entelektüel kısmı,
çalışkan şairin şiirlerini süreli yayınlarda Tahran ve Tebriz'de yayınlanan: “Yoldaş”, “Devrim
Yolunda”, “Yeni Yol”, “Güneş”, “Azeri Sayfası”, “Azeri”, “Işık”, “Hudaferin” ve digər bu
gibi dergi ve gazetelerde yayınlanmak için ellerinden geleni yaptılar. Bununla birlikte,
Gaflantı yaratıcılığına ilk bilimsel yaklaşımın şairin yakın arkadaşı, önde gelen edebiyat
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bilgini H. Yıldırım tarafından yapıldığına dikkat edilmelidir. “Yaşam Aynası” kitabının
önsözü de H. Yıldırım'a ait:
“Alkışladım hakikatı sevenlerin aşkını,
Yeryüzünde halk derdini ananların aşkını,
Elleri nasırlı, alınları açık insanların aşkını,
Yıllarca şarkı söyledim, vatan - dedim, dil - dedim
Göğüs gerdim, sözlerimi kısık degil, gür dedim.
Bu paraqraf, şair Gaflantı şiirlerinin epikrafisi, sanatının ve konularının ana çizgisidir ve şair
bu yaratıklar ve kavramlar onuruna farklı içerik ve formda eserler yazmıştır” [4, s.7]. Bu
satırlar, H. Yıldırım'ın M.K.Gaflantı yaratıcılığını iyi tanıdığını ve “Yaşam Aynası” kitabını
şairin genel yaratıcılığı bağlamında değerlendirdiğini gösteriyor. Bütün bunlar alimin kitapla
ilgili en doğru sonuca varmasını gerektiriyor ve önsözünün ilk sayfalarında şöyle yazıyor:
Şairin “Yaşam Aynası” dediği bu şiir koleksiyonunun, kişisel yaşamına ve maneviyatına
yansıyan sosyal olayların ve şiir dünyasının bir aynası olduğunu söylerken yanılmıyoruz. Bu
kitap, kalbin ve kelimelerin aynasıdır” [4, s.5].
Çok zor ve karmaşık zamanlarda, zor yaşam koşullarında büyüyen, eğitim, bilim veya
edebiyat bilgisi alamayan Gaflantı, herkesin bildiği fikri basit, anlamlı kelmelerle, savaşarken
mermi, severken merhem haline getirmeyi başardı. Bu nedenle Gaflantı'nın yaratıcılık
epikrafı, herhangi bir ünlü kişinin veya dahinin düşünceleri değil, yüreğinin ışığıyla hayatında
bulduğu gerçektir. Herhangi bir edebi akımı takip etmeyen veya herhangi bir edebiyatı taklit
etmeyen Gaflantı, yalnızca yaşadığı ve anladığı hayat gerçekliklerinin eşsiz bir figüratif
yansımasını yarattı. Gaflantı'nın şiirleri, memleketinin dağlarında ve kayalarında kaynayan
pınarlara, düzlüklerinde ve tepelerinde oluşan meyve ağaçlarına benziyor: doğal ve eşsiz.
İçinde sahte ya da yapay hiçbir şey yok.
Muradali Kureyşi Gaflantının “Yaşam Aynası” adlı kitabı 42 lirik eserden oluşuyor. Bu
şiirlerden birinin adı – “Yaşam Aynası” (1978/1357) şairin isteği üzerine kitaba verildi.
“Yaşam Aynası”, aşık şiirinin muhammes türünde – aaa bb, ccc bb, ddd bb, eee bb...
kafiysinde yazılmıştır. “Bazı muhammeslerde ilk beşin son iki satırı birinci, ikinci ve üçüncü
satıra karşılık gelirken, sonraki beş satırın son iki satırı da ilk beşin son iki satırına karşılık
gelir. Bu durumda, kafiye düzeni aşağıdaki gibidir: aaa bb – ccc bb – ddd bb – eee bb…”
[İnt:2]. Gaflantı eserlerinde genellikle muhammes'ın bu versiyonu bulunur. Kişisel çıkarlarını
ulusal çıkarlarla birleştiren şair, bu şiirde ana amaç ve hedeflerini, isteklerini ve özlemlerini,
zamanının sosyo-politik durumunu yansıtır.
On paragrafdan oluşan şiirin her paragrafının sonunda tekrarlanan “Sinə gərdim, sözlərimi
bəm demədim, zil dedim” mısrası ve bu misranın önceki mısra ile yarattığı içsel kafiye (dil,
zil ...) sadece mecazi bir ifade değil, aynı zamanda şairin biyografisi olgusu, bireyin
karakteristik bir özelliğidir. Bununla birlikte, şiirin genel şiirsel ritminin yaratılmasında “l” ve
“m” ünsüz aliterasyonu da rol oynar. “Yaşam Aynası” şiirinden bir yıl sonra yazdığı ve aynı
kitapta yer alan “Başına dönüyüm” (1979/1358) adlı şiirinde “bem”e geçen şair, zamanının en
önemli siyasi ve sosyal konularından biri olan ana dili sorununa değinmektedir. Şair, “Elli
yıldır ana dilinin yasak olmasından” ve “aylarca, yıllarca kan, keder ve özlemle ağladığından”
şikayet ediyor:
Gecem kara, günüm kara
Kara kıştır, soğuk yara.
Kısık söylüyorum, yasaktır -
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Gür, başına dönüyüm.
Dert şarabı içe-içe
Günüm olub qara gecə
Hasret kaldım nice, nice Yıl, başına dönüyüm [5, s.100].
Bu da şairin büyük umutlar beslediği İran İslam Devrimi'nin sorunlarını çözmediğini
göstermektedir. Zamanın nabzıyla uyum sağlamaya çalışan ve üzüntülerini gah “gür”, gah da
“kısık” sesle söylemek zorunda kalan Gaflantı'nın basit, akıcı ve pürüzsüz şiirlerinde fırtınalı
bir deniz gibi kabaran ve inen rahatsız ruhunun titreşimleri çok net hissedilir:
İnsan ah-vay deyər ölene kadar
Kalmaz sadakatdan, sevgiden eser,
Zulüm kilicı her yeri keser
Dünyada özgürlük zamanı yoksa [5, s.129].
Kitapta yer alan eserlerin yazım tarihi 1973-1990 olmakla birlikte konu ve içerik olarak daha
geniş bir dönemi kapsamaktadır. Ağırlıklı olarak vatan, dil, özgürlük, doğa, manevi-ahlaki ve
sosyal adalet temaları üzerine yazılan bu eserler sosyo-politik olarak motive edilmektedir. Bu
eserler sözlü halk edebiyatının, özellikle de aşık şiirinin daha çok kullanılan formalarında ve
hece boyutunda yazılmıştır. Burada son derece güzel ve akıcı olan 7, 8 hece ve yazar
edebiyatındaki en yaygın 6+5, 4 +4 +3 bölgülü 11 hece boyutları kullanılmaktadır:
Gaflantının / dağında (4 +3 =7),
Aslanlar / yatağında (3 +4 =7),
Vatanın / kucağında (3 +4 =7) Sevinsin, halk/ sevinsin (4 +3 =7)!
Veya
Sensin güzellerin / narin güzeli (6 +5 =11)
Şairler şiirinin / tatlı gazeli (6 +5 =11),
Tüm güzellikler /çok uyur sana (6 +5 =11).
Her kimin gözleri görse gözünü (6 +5 =11),
Sevinib der ki /:“tanıdık”, sana (6 +5 =11) [5, s. 95-96].
Ancak kitaptaki “Gidiyorum”, “Dedi”, “Gitmiyorum”, “Gitti” gazelleri şairin klasik şiir
türünde de kalemini denediğini gösteriyor. M.K.Gaflantı'nın birçok ithaf şiiri vardır,
bunlardan biri ve en etkili olanı “Şair Saplag'ın gazelinden tazmin”idir (1989). Kitabın
yayınlandığı yıllarda Gaflantı, “şiir bahçesine çiçek dikerek” çalışmalarının en parlak
dönemini yaşıyordu. Karşılaştığı tüm zorluklara rağmen, şairin özgürlük ve adalet aşığı
kahramanı – “kervanı fırtınalara düşen” Sarvan “aşk yolunda sarsılmaz, kendi kanıyla yaptığı
antlaşmadan uzaklaşmaz”:
Gül sevib, gül hatırına bülbüller derdisiz değil;
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Böyle bir sevgi yolu bir an için kervansız değil.
Düşse bile fırtınaya kervanı Sarvansız değil,
Ey gönül, aşk yolu dünyada hicretsiz değil!
Kavuşmak varsa, hicretin acısı ilaçsız değil! [5, s. 125].
En yaygın aaaaa, bbbba, cccca ... şeklinde yazılan tazminde şiirde Gaflantı yanardağı yüksek
emosiya, sıcaklık ve öfkeyle sözlerle serpilir ve sosyal güdü kabartılır. Bu şiirde de hüsran ve
keder var. Şiirin son iki paragrafında şair, bölünmüş vatanını, Araz hicranlı milletini büyük
özleminde ve hüzünde birleştirir. Genel olarak, İran'daki İslam Devrimi'nden sonra, şairin
eserleri genellikle hayal kırıklığının neden olduğu üzüntü notlarını içerir. Güney Azerbaycan
edebiyat eleştirmeni ve şairi Ahmed Şaya Alav, “Şairin Yaşam Aynası” adlı makalesinde
şöyle yazıyor: “ Kitap baştan sona saf bir yürekle insan sevgisini söylüyor. Onun yüreğinden
yükselen ses, yüreklerde kökleşir ve kalplerde yer alır. Gaflantı şiirinde insanoğlunun tutkusu,
geleceğe olan güveni, iyimserliği, umudu ve zorluklar karşısında tahammülü açıkça
görülmektedir. Gaflantı, vatan sevgisiyle yanan şairdir:
Vatanım bir mumdur, bense ateşböcegi
Dönürüm başına ben yana-yana.
Kalbimle bağlıyım Azerbaycan'a
Hep onu düşündüm, hep düşünürüm” [7, s.261].
Kitapta “Tebrizim” (1973), “Savalan” (1973), “Yaşıyorum” (1976), “Səni ananda” (1977),
“Yazdım” (1978), “Dağlar” (1980 ), “Turnalar” (1990), “Geyik” (1990) ve diğer şiirlerinin
arka planında, şairin tüm eserlerinde yer alan tükenmez vatan sevgisi vardır. Memleketinin
her köşesini - karla kaplı dağlarını, çiçek bahçelerini, çalışkan insanlarını, aslan yürekli
yiğitlerini, ceylan gözlü güzellerini överken o, “dostunu mutlu eden ve düşmanı öldüren” tüm
maddi ve manevi değerlerine olan sadakatından ilham aldığı gerçeğini gizlemiyor:
Dumansız alevler içinde yanarım
Eğer sadakatten ilham almazsam.
Her zaman vatanımda beni kınarlar
Halkın acısını hatırlamazsam [5, s.136].
Gaflantı'nın çeşitli mecazlar - abartılar, metaforlar, epitetler ve b. - bakımından zengin olan
şiirinde canlı konuşma dilinin kullanımı, onun tarzını kişiselleştiren ana niteliktir. Çok basit,
canlı bir konuşma üslubunda yazdığı aşık şiirlerinin dili ile siyasi, sosyo-lirik şiir ve klasik
gazel üslubu arasında neredeyse hiçbir fark yoktur.
1979'da yazdığı “Başına dönüyüm”, “Geyik”, Benimdir” ve “Şair” (1981), “Suhail'im Benim”
(1984), Olmasaydı” (1986), “Ne yapar” (1986), “Yaşam” (1988), “Şairin yolu” (1989),
“Gayrətin olsun” (1989), “Olmasa” (1989), “Dünya güzel olsun” (1990) ve diğer şiirlerinde
tavsiye, öğüt, babalık gaygısı, evren ve toplum hakkındaki felsefi genellemeler, insani
nitelikler yansıtılır.
“Gaflantı” adı, şairin edebi takma ismidir. Şair bu takma adı, Şah rejiminin acımasız
yasalarının çoğaldığı, etnik halklar ve azınlıklar için asimilasyon ve udma politikasını hayata
keçirtdiği yıllarda kasıtlı olarak aldı. O yıllarda kültürümüz, hatta tarihimiz ve coğrafyamız
bile ayaklar altına alındı. “Türk yer isimlerinin değişikliğinin Pehleviler'den önce
gerçekleştiği doğru olsa da, asimilasyon politikası 1920'lerde Pehlevilerin iktidara
gelmesinden sonra yaygınlaştı.” [İnt:3] Böyle bir zamanda Gaflantı, Çaroymak vilayetinin
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muhteşem dağlarından birinin – “Gaflankuh” (tr. aslan, aslan, kaplan; cesur, cesur, kahraman:
f.kuh-çok yüksek yer, dağ) adını kendine lakab götürmekle bu dağlara ve topraklara ait
olduğunu gösterdi. Aynı zamanda bu topraklardakı ilkin tarihi ve coğrafi – şehirler, dağlar,
nehirler, köyler vb. adların değiştrilmesini protesto etti. Haklarını iyi bilen ve tanıtan şairin en
büyük destansı eseri olan “Köyümüzün bir yıllık tarihi” (1972/1351) şiirinde bu tür kırka
kadar tarihi-coğrafi yer ve şahıs isminin kullanılması, “Defol, kara sis” (1973/1352) lirik
şiirinde yüzünü kızgınlıkla sembolik anlam taşıyan “kara sis”e çevirdi:
Önünü kessen de ayın, yıldızın,
Günəş eridecek soğuğu, buzu,
“Salmas”,“Tufarqan”ın,“Urmu”,“Sulduz”un,
Bakma karanlıkta çevirdin adın,
Kovamazsan çölə halk evladını [5, s.53] - ve 17 yıl sonra “Azerbaycan çocuklarının isimleri”
(1990/1369) şiiriyle bu konuya geri dönmüş olması şairin konuya ne kadar duyarlı olduğunu,
öte yandan, İran rejiminin şiddetli asimilasyon politikasının, tarihi-coğrafi ve kişisel
isimlerimizin değiştirilmesinin hala devam ettiğini göstermektedir. Bu nedenle şair,
halkımızın tarihi ve kültürü ile yakından bağlantılı ve toplumun gelişmesiyle değişen ve
gelişen isimlerimizin tesadüfi olmadığına, her birinin özel bir anlam ve bilgi taşıdığına dikkat
çekerek tamamen Persleştirilmesine ve değitirilmesine karşı çıkıyordu.
Tüm edebi ve sosyal faaliyetleriyle, ulusal-ahlaki ve manevi-ahlaki değerlerimizi koruyan
Gaflantının en çok istediği ulusal birlik idi. Çünkü hayalini kurduğu büyük özgürlüğe giden
yolun bu birliktelikten geçtiğine inanıyordu. Araz'ın diğer tarafında, yurttaşlarını her zaman
özbilince ve birliğe çağıran şairin uzaktaki hedefi, Azerbaycan'ın tamamı idi. Ulusal gerçekçi
edebi düşüncenin temel özellikleri ve enerjisi, Gaflantı'nın şiirinde sanatsal olarak yansıtılır.
Eserleri ve özellikle “Yaşam Aynası” şiirleri koleksiyonu, Güney Azerbaycan edebiyatında
milli mücadele çağının geri döndürülemez hale geldiğini doğrulayan şiirsel bir ifadedir.
Muradali Kureyşi Gaflantı gerçekçi, ama romantik ruha sahip bir şairdir ve çalışmalarında çok
çeşitli propaganda ve hümanist fikirlerin yüceltilmesi vardır. Sözde pratik olan şairin şiiri, bir
bütün olarak insana ve insanlığa hizmet eder. Edebiyata edebiyatdan gelmeyen, sadece yüksek
öğrenimden değil, aynı zamanda doğru orta öğretimi alamayan Gaflantı yapıtının, klasik
edebiyatımızın gelenekleriyle bağlantısı, onun kutsal kanından, gen hafızasından ve hafızasına
kazınmış sözlü halk edebiyatından, özellikle aşık sanatından doğmuştur. Çeşitli aşık şiiri
şekillerinde: gerayli, mukhammas, varsagi, deyişme, tazmin vb şeklinde onlarca şeirler
yazmıştır. Gaflantı, hem büyük hem de küçük eserlerde “ruhun cilası” olarak gördüğü aşığın
sözüne ve müziğine olan sevgisini ve hayranlığını defalarca dile getirdi: “Halk mesleği”, “El
sevinsin” (1988), “Gedirem” (1985), “Aşık” , “Bilemezsem” (1990) ve diğerleri.
M.K.Gaflantı “Yaşam Aynası” kitabı da dahil olmak üzere tüm eserlerini eski alfabede yazdı.
Bazı eserleri basında yayınlanmasına rağmen, yaratıcılığının tamamı sistematik olarak
incelenmemiştir. Bu yüzden şairin 5 defter el yazması uzun süre görmezden gelinmiştir.
Sadece 2020 yılında şairin 4 defter el yazması tüm eserleri ile beraber tarafımızdan Latin
alfabesine çevrildi ve “Büyük Çınar” kitabında yayınlandı. Bu kitapda yer almayan 5. el
yazma defteri ve diğer çalışmalarını aramaya devam ediyoruz.
Halk sanatı ve profesyonel sanatın bir sentezi olan Gaflantı şiiri, ağırlıklı olarak sosyal olarak
motive edilir ve büyük bir yürek, sevgi, cesaret ve bağlılığın sembolü gibi okuyucunun
hafızasında kalır.
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3. SONUÇ
Ne yazık ki “Yaşam Aynası” Muradali Kureyşi Gaflantı tarafından yayınlanan üçüncü ve son
kitap oldu. Önde gelen edebiyat eleştirmeni H.Yıldırım'ın sözleriyle: “Gaflantı Dağı'nın
(Gaflanku) dağlar arasında bir dağ gibi kendine ait bir imajı, görünümü, havası ve geçmişi
vardır; şair Gaflantı da şairler arasında bir şairdir; kendine özgü bir dizesi, şiirsel nefesi var.
Bu şiirsel nefes, samimi ve basit olduğu için okuyucuların sempatisini kazanacaktır” [4, s.10].
Bu basit ve samimi şiirsel nefesin bugün bile hayatın gerçekleriyle uyumu, Gaflantı yapıtının
alaka ve önemini ikiye katlıyor. Bu anlamda şairin eserlerinin tüm özelliklerini, temel
amaçlarını ve hedeflerini yansıtan “Yaşam Aynası” kitabı hem Gaflantı yaratıcılığında, hem
de Azerbaycan edebiyatında önemli bir yer tutmaktadır. Kitap, şerefli bir şair-insan hayatının
- arzu ve özlemlerinin, keder ve sevinçlerinin yüceltilmesi örneğinde, yüzyıllardır
özgürlükleri için savaşan bir halkın sonsuz azmini ve uzun mücadelesini yansıtması açısından
da değerlidir.
Eleştirmen S. Nabioğlu, “Yaşam aynasının sayfalarında” başlıklı yazısında kitapla ilgili haklı
olarak şu sonuca varıyor: “... Ülkesinin ve halkının kaderi için bestelediği şarkıları daha
yüksek sesle söylüyor. “Yaşam Aynası” aynı zamanda zamanın şarkısı olarak da kabul
edilebilir” [6, s.45].
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Bilim, 2000, 257 s.
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ÇEVİRİDE YARATICILIK: MİKRO ÇEVİRİ STRATEJİLERİYLE KİTAP
BAŞLIKLARININ ÇEVİRİSİ
Seda DURAL
Dr./Şef, Yargıtay Başkanlığı
ORCID: 0000-0001-6327-8032
ÖZET
Kültürel etkileşimde ve zenginleşmede önemli rol oynayan çeviri faaliyetleri sözlü ve yazılı
çeviri şeklinde yürütülmektedir. Yazılı çeviri dendiğinde sıklıkla akla gelen çeviri türü ise
edebiyat çevirileridir. Edebi eserler bilgi vermekten çok eğlendirmek ve duygulandırmak
amacı taşımaktadır ve çevirmenler çevirisini yapacakları eserler için yaptıkları araştırmalar ve
sahip oldukları yaratıcılıkla farklı bir dilde yazılmış bir metni yeniden şekillendirirler. Bir
metni okur için çekici kılan ilk unsur ise eserin başlığıdır. Yazarın tanınırlığını bir kenara
bıraktığımızda okurun kitabı alıp almaması doğrudan kitabın okurda uyandırdığı etkiye
bağlıdır.
Bu kapsamda, eserin dikkat çekmesini sağlamak, metin hakkında merak uyandırmak amacıyla
başlık için bile olsa çevirmenler tarafından çeşitli çeviri stratejilerinden yararlanılmaktadır. Bu
çalışmada Türkiye’nin en çok okunan yazarları arasında yer alan ve isimleri yurtdışında da
anılmaya başlanan Ayşe Kulin (8 kitap), Ahmet Ümit (22 kitap), Elif Şafak (9 kitap) ve Orhan
Pamuk’un (21 kitap)Türkçeden İngilizceye çevrilen eserlerinin başlıkları Anne Schjoldager’in
doğrudan aktarım, öykünme, birebir çeviri, dolaylı çeviri, açıklama, başka sözcüklerle
anlatma, kısaltma, uyarlama, ekleme, ikame, silme ve permütasyon olarak sıralanan mikro
stratejileri bağlamında incelenmiştir. Anne Schjoldager’in mikro stratejilerinin az sayıda
araştırmacı tarafından edebi eser ve altyazı incelemesinde kullanıldığı tespit edilmiş; ancak
Türkçeden İngilizceye edebi eser başlıklarının çevirisi ile ilgili herhangi bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu bağlamda çalışmanın başlık çevirisi anlamında çeviribilim alanında
çalışmalar yürüten araştırmacılara katkı sağlayacağı ve çalışmada kullanılan stratejilerin başka
metin türlerinde (reklam çevirisi, haber çevirisi vb.) kullanılmak üzere fikir vereceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çeviri Stratejileri, Çeviride Yaratıcılık, Makro Stratejiler, Mikro
Stratejiler, Başlık Çevirisi

CREATIVITY IN TRANSLATION: TRANSLATION OF BOOK TITLES THROUGH
MICRO STRATEGIES
ABSTRACT
Translation activities, which play an important role in cultural interaction and enrichment, are
carried out in the form of verbal and written translatios. Literary translations are the type of
translations that often come to mind when it comes to written translations. Literary works aim
to entertain and excite more than to inform, and translators reformulate a text written in a
different language with the research they do and the creativity they possess for the works they
translate. The first thing that makes a text attractive is the title of the work. When we put aside
the author’s fame, the reader’s decision to buy the book or not is directly related to the effect
the book evokes in the reader.
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In this context, various translation strategies are used by translators, even for the translation of
titles, in order to attract the readers’ attention and to arouse curiosity about the text. In this
study, the titles of the books translated into English written by Ayşe Kulin (8 books), Ahmet
Ümit (22 books), Elif Şafak (9 books) and Orhan Pamuk (21 books), the authors who are
among the most widely read authors of Turkey and have become well known abroad, have
been examined in terms of Anne Schjoldager’s micro strategies, which are listed as direct
transfer, calque, direct translation, oblique translation, explicitation, paraphrase,
condensation, adaptation, addition, substitution, deletion and permutation. Anne
Schjoldager’s micro-strategies have been found out to be utilized by a small number of
researchers in the study of books as a whole and subtitles. However, no study has been found
out on the translation of book titles from Turkish into English. In this context, it is thought
that the study will contribute to the researchers conducting research in the field of translation
in the sense of title translation, and will give ideas on the use of strategies used in the study in
other text types (translation of advertisements, news etc.)
Key Words: Translation Strategies, Creativity in Translation, Macro Strategies, Micro
Strategies, Title Translation
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TÜRK TARİH TEZİ BAĞLAMINDA SUMER KIZI ROMANINDA GÖÇ
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ÖZET
1930’lu yılların başında Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde gündeme gelen Türk Tarih
Tezi, Türk Tarihini Osmanlılardan değil daha da geriye götürerek neolitik dönemden itibaren
başlatmaktadır. Türk Tarih Tezi, 1932 yılında toplanan Birinci Türk Tarih Kongresinde
varsayımlara dayanmaktadır. Fakat 1937 yılında toplanan İkinci Türk Tarih Kongresi ile Türk
Tarih Tezi artık genel bir kabul görmektedir. Bu dönemde ortaya konulan ırk temelli tarih
anlayışı sadece Türkiye için değil Kıta Avrupası’nda da yaygındır. Bu nedenle ırk temelli
tarih yaklaşımı döneminin popüler bilimsel yaklaşımıdır. Türk Tarih Tezi ırk temelli olarak
yeryüzünün en eski ırkının Türk ırkı olduğunu göçler yoluyla Mısır, Yunan, Anadolu
medeniyetlerinin temellerinin yine Türk ırkı tarafından meydana getirildiğini iddia
etmektedir. Siyasî erkin denetimi altındaki geliştirilen bu teorilerin kitleye yayılabilmesi
amacıyla edebî metinler de araçsallaştırılmıştır ve bu kapsamda Türk Tarih Tezi’nin savları,
dönemin edebî eserlerinde işlenmiştir. İskender Fahrettin’in Sumer Kızı eseri bu kapsamda
değerlendirilebilecek örneklerden biridir. Dönemin popüler tarihî roman yazarlarından olan
İskender Fahrettin ise Sumer Kızı ile resmî tarih tezine meşruiyet kazandırarak Türk Tarih
Tezi’ni halkın anlayabileceği bir seviyeye indirgemeye çalışmıştır. Böylece Türk tarih tezini
popülerleştirmiştir. Bu çalışmada Türk Tarih Tezi iddiaları bağlamında Türklerin Orta
Asya’dan göçü, göçün sebepleri ve meydana getirdiği medeniyetlerin Sumer Kızı romanında
yansımaları incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Türk Tarih Tezi, Göç, Sumer Kızı

MIGRATION IN NOVEL SUMER KIZI WITHIN THE CONTEXT OF TURKISH
HISTORY THESIS

ABSTRACT
Turkish history thesis which became a current issue under the leadership of Mustafa Kemal
Atatürk in the early 1930’s, originates Turkish history not from the Ottomans but dates back
to the neolithic period. The Turkish History Thesis is based on the assumptions in the First
Turkish History Congress held in 1932. But Turkish history thesis gains recognition with the
II. Turkish History Congress assembled in 1937.The race-based conception of history which
was put forward in this period, was common not only in Turkey but also in Europe. Therefore,
the race-based approach to history is the popular scientific approach of the period. Turkish
history thesis claims that the Turkish race is the oldest race and basis of Egyptian, Hellenic
and Anatolian civilisations was created by Turkish race through migrations. In order to spread
these theories given birth under the supervision of goverment widely, literary texts were
instrumentalised. In accordance with this purpose, claims of Turkish history thesis were
discussed in the literary works. İskender Fahrettin’s Sumer Kızı novel is one of these
examples which can be considered within this scope. Through Sumer Kızı, İskender Fahrettin
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one of the popular historical fiction writers, tried to level Turkish history thesis to a degree
that the public can understand. Thus, he popularized the Turkish history thesis. In this paper,
the reflections in Sümer Kızı of the migration of Turks from Central Asia, the reasons of
migration and the civilizations they have created will be examined in the context of the claims
of Turkish History Thesis.
Keywords: Turkish History Thesis, Migration, Sumer Kızı
GİRİŞ
1920’li yıllar Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçekleştirmiş olduğu Millî Mücadele’nin akabinde
gelen siyasal dönüşümler ile geçmiştir. Siyasal dönüşümler ise yapılan inkılâplarla
güçlendirilmeye çalışılmış ve yeni devlet düzenin kurumları oluşturulmuştur. Önemli ölçüde
şekillenen devlet yapısı ve düzeni ise 1930’lu yıllara gelindiğinde mevcut yapıya uygun bir
toplum yaratabilme gayretine dönüşmüştür. Özellikle 1930’lu yılların başında beliren siyasal,
sosyal ve ekonomik çalkantılı ortam da devletin halk ile daha fazla bütünleşmesi ve
kaynaşması gerektiği sonucunu doğurmuştur. Kemal Karpat’ın tabiriyle, “Cumhuriyet’in 1930
sonrası politikası büyük ölçüde Serbest Fırka deneyiminden çıkarılan dersle belirlendi: Buna
göre, daha derin sosyal ve ekonomik önlemlerle desteklenmeyen siyasal bir reformun yaşama
şansı yoktu.” (Karpat 1963: 58-59) Hal böyle iken 1930’larda bir “kültür devrimi”
başlatılmıştır. Özellikle Cumhuriyet’in ilânının onuncu yıl kutlamaları bu kültürel devrimin
vitrinidir. 30’lu yılların “kültür devrimi”nin en temel özelliği bilimi, din dışı bir eksene
oturtmasıdır. Hukuk alanında 1920’li yıllarda gündeme gelen laik anlayış, 30’lu yıllarda bilim
alanında da kendini göstermiştir. “Kültür devrimi” nin sacayağını ise Harf Devrimi, Türk
Tarih Tezi ve Dil Devrimi oluşturmaktadır. Günümüz Türkiye’sinde kültürel kimlik bu üç
devrim sonucu oluşmuştur (Toprak 2012: 425).
Kültürel atılımların gerçekleşmesinde en önemli unsurlar ise tarih ve dil araştırmalarıdır. Öyle
ki 1930’larda bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülük ettiği beş kongrenin ikisi tarih, üçü
ise dil kongresidir. Bu tarih kongrelerinden aslında ilki antropoloji, ikincisi ise antropoloji ve
arkeoloji kongresidir. Anlaşıldığı üzere dönemin tarih araştırmaları yine dönemin popüler
bilim dalları olan antropoloji ve arkeoloji eksenindedir. Böylece bahsi geçen bilim dalları
sayesinde Batı’nın hipotezleri çürütülecektir. Tarih, denilince artık ilk akla gelen tarih öncesi
dönem olurken bilim dalları olarak da antropoloji ve arkeoloji ön planda olacaktır. Çünkü Batı
literatürü Türk tarihi ile ilgili yanlışlarla doludur ve “uhrevî” dir. Öyle ki Türklerin Nuh
peygamber efsanesi doğrultusunda Babil’den kopup Orta Asya’ya geldikleri, orada çoğalarak
Batı Asya’ya geçtikleri ileri sürülmektedir. Yine Türkler tarafından kurulan devlet ve uygarlık
silsilesi ile Türklerin siyasî ve medenî yaşayışları Batı literatüründe tahrifatla doludur (Toprak
2012:120).
Fakat oluşturulan Türk Tarih Tezi ve bu tezin temelini oluşturan Türk Tarihinin Anahatları
içerdiği temel kabullerle hem tarih yazımının yeni odağını oluşturmuş, hem de diğer yandan
tarih çalışmaları ile Türklerin kökenini, Batılılarca kendisine atfedilen niteliklerin
temelsizliğini vurgulayacak biçimde kurgulanmıştır. Bu da Türk Tarih tezinin birinci önceliği
iddialara karşı savunma halidir. Türk Tarih Tezi’ne göre Türklerin ana yurdu ilahî dinlerin
doğduğu “uhrevî” Mezopotamya değil, “dünyevî” Orta Asya’dır. Farklı coğrafyalara da Orta
Asya’dan dağılmıştır (Toprak 2012: 150).
Batılıların söylemlerinin aksine Türk Tarihinin Anahatları’na göre Türkler Orta Asya’da M.
Ö 12000’de Yontma Taş dönemini geçirirken Avrupalılar ise bu devri ancak M.Ö 5000’de
yaşayabilmiştir. Yani Avrupa ilkel bir halde ağaç ve kaya kovuklarında yaşarken Türkler o
dönemde Orta Asya’da daha ileri bir uygarlık olarak kereste ve maden işleyebilmiş,

www.uksek.org

143

Ankara,Turkey

2. INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS
May 2-4, 2021

hayvanları ehlileştirmiş, ekip biçerek yerleşik hayata geçmiştir. Buzul çağında ise yaşanan
olumsuz hava şartları sebebiyle Türkler göçe başlamıştır. Batıya doğru göç eden Türkler
Anadolu’da Eti, Mezopotamya’da Sümer, Elâm ve nihayet Mısır, Akdeniz ve Roma
uygarlıklarının temellerini atmışlardır. Kısacası medeniyetin kaynağı Orta Asya olarak
gösterilmekte ve imrenilen Batı medeniyetine kökenden ulaşılmaktadır. Çünkü Batı
medeniyetinin temelini teşkil eden Mısır-Yunan-Roma-İbranî-Hıristiyan çizgisinin temelini
oluşturan Sümerlerdir. Dolayısıyla Sümer medeniyetinin kurucusu olan Türkler aynı zamanda
Batı medeniyetinin asıl kaynağını teşkil etmektedir (Toprak 2012: 151).
Genel hatlarıyla bahsedilen “Türk tarih tezi” nin sadece bilimsel bir düzlemde ele alınarak
anlatılması yetersiz olacaktır. Çünkü bilimin sahip olduğu üslup ile toplumun her kesimine
erişmeniz ve hitap etmeniz mümkün değildir. İktidar, “Türk tarih tezi” ni sürükleyici bir
şekilde anlatacak ve okuyanı heyecanlandıracak bir aygıta ihtiyacı vardır. Bu noktada
iktidarın talep ettiği etkiyi gerçekleştirebilecek olan aygıt edebiyattır. “Türk tarih tezi” anlatı
türünde işlenmeli ve zevkle okunmalıdır. İskender Fahrettin Sertelli bu durumdan kendine
vazife çıkarak 1933’te Sumer1 Kızı romanını yazar. Yine bu dönemde yazdığı Asya’dan Bir
Güneş Doğuyor (1933) ve Tanrı’nın Oğlu (1938) romanları Türk Tarih Tezi ile bağlantılı
romanlardır. Yani bahsetmiş olduğumuz bu tarihî romanlar dönemin ideolojisini yansıtması
bakımından bir görev bilinciyle kaleme alınmış eserlerdir. Özellikle Sumer Kızı romanı hem
bilimsel bilgi verebilecek hem de sürükleyici bir roman olması için kitabın sayfaları ikiye
ayrılmıştır. Sayfa içerisinde kurgu böylece bilimsel bilgi ile desteklenmiştir. İskender
Fahrettin Sertelli eseri yazma sebebini “Bu romanı niçin yazdım” başlığı altında şu izah
etmektedir:
Türk tarihinin ana hatları çizilirken, Sumer medeniyetinin son günleriyle Türkiye
Cumhuriyetinin ilk günleri arasında büyük bir bezeyiş gördüm.2 Büyük Gazi, yirminci
asırda Cumhuriyet Türkiyesini nasıl yaratmışsa, yedi bin sene evvel yaşayan
Sumerlilerin başına da Gazi gibi bir halâskâr geçmiş, Sumer topraklarını düşman
istilâsından kurtardıktan başka, ana vatan hudutlarını Sirtellâdan Babil ve Ninuvaya
kadar genişletmiş… Dicle-Fırat Kıyılarına kadar genişletmiş… Dicle-Fırat kıyılarında
muhteşem bir medeniyet kurmuş… Orta Asyadan göç eden Türk neslini göçebelikten
kurtarmış.
Türk tarihi yapılırken, Cumhuriyet Türkiyesi bânisinin meydana çıkardığı tarihi
hakikatleri halkımızın bilmesi lâzımdı.
Şimdiye kadar cahil ve garezkâr yabancı ellerle yazılan tarihimizi, Büyük Gazi, tıpkı
vatan toprakları gibi, bu ellerden kurtardı. Sumerden yedi bin sene sonra, bu asil ırktan
yeni bir yeni bir millet el, elbette kendi tarihini kendi yazacaktır.
Bu naçiz eser büyük dâhiye ebedi minnet ve tanzimlerimin ifadesidir. (Sertelli 1933: 1)

1

Türk Tarih Tezi’nin temelini oluşturan Türk Tarihinin Anahatları’nda “Sümer” kelimesi “Sumer” olarak
yazılmıştır. İskender Fahrettin de romanını yazarken bu eserden hareket ettiği için “Sumer” yazımını
kullanmıştır.
2
İskender Fahrettin Sertelli gibi dönemin İstanbul mebusu Alaâttin Cemil de 8 Ağustos 1933’de Cumhuriyet
gazetesinde kaleme aldığı “Gençlik Neye İnansın” başlıklı yazısında “Türkiye’yi uçurumdan kurtaran Mustafa
Kemal, dört bin sene evvel Sümer Türklerini ecnebi istilâsından kurtaran” Utu Kegal’e benzetmiştir. Alaâttin
Cemil’in yazısından bir yıl sonra İskender Fahrettin Sertelli gibi İsmet Ulukut ise Sümer Ülkerleri adlı tiyatro
oyununu yayınlayacak ve bu oyununda Mustafa Kemal Atatürk “Utu-Kegal” karakteri ile Afet İnan ise UtuKegal’in kızı “Ninan” ile temsil edilecektir. (A. İsmet, Sümer Ülkerleri, Ülkü Kütüphanesi, İstanbul, 1934.)
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1933 yılında tefrika edilen Sumer Kızı3 nın aynı yıl kitap olarak basılması eserin döneminde
oldukça popüler olduğunu göstermektedir. Eser böylece “köylü şehirli herkes[in] okudu [ğu]”
roman haline gelecektir. Nusret Safa Coşkun “Milli Bir Edebiyat Yaratabilir miyiz?” adlı
eserde İskender Fahrettin ile yapılan röportajda şunlardan bahseder:
Eski Kültür Bakanı Doktor Reşit Galip, İskender Fahreddin İçin” harf inkılabında en
fazla çalışan muharrir!” demişti. Filhakika İskender Fahreddin harf inkılabından
bugüne kadar hepsi telif olmak üzere tam kırk beş eser neşretmiştir. Ve bu kırk beş kitap
sade kemiyet bakımından değil aynı zamanda keyfiyet bakımından da milli
kütüphanemiz için birer kazanç olan, cidden değerli mevzuları ihtiva eden, üslubu
itibarıyla da mükemmel eserlerdir. Bilhassa “Akşam gazetesinde tefrika edilen ve
Atatürk’ün takdirlerine mazhar olan Sümer Kızı ve onu takip eden Güneşin Oğlu,
Asyadan Bir Güneş Doğuyor isimli romanları derin bir tetkikin eseri olduğu gibi son
zamanlarda aydınlanan tarihimizin birçok karanlık hakikatlerini bir roman hüviyeti
içinde orta ya koyması itibarıyla da şayanı dikkattir. Denilebilir ki İskender Fahreddin
memleketimizde tarihî roman janrının ilk muvaffak muharriridir (Coşkun 1938: 117).
İskender Fahrettin’den bahsedenlerin ifadeleri göz önünde bulundurulduğunda yazar kaleme
aldığı eserler ile Atatürk’ün takdirlerini kazanmış ve Türk Tarih Tezi’ni edebî metin
üzerinden anlatarak pekiştirmeyi başarabilmiştir. Sumer Kızı romanının Atatürk’ün
takdirlerini kazanmasının önemli bir sebebi de eserin Türk Tarih Tezi’nin toplumun her
tabakasına kadar anlatılmasında öncülük etmesidir. Çünkü Türk Tarih Tezi’nin iddia etmeye
çalıştığı diğer önemli husus Anadolu coğrafyasının ilk sahipleri meselesidir. XX. yüzyılın
başlarından itibaren her ulus tarihten doğan haklarına binaen çeşitli topraklar üzerinde hak
iddia etmiştir. Örneğin İngiltere’nin Hindistan işgali “1000 yıllık bir ayrılıktan sonra Avrupalı
Aryanların Hindistan’daki kardeşlerine kavuşması” (Trigger 2006: 253) olarak
nitelendirmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarını Misak-ı Millî ile belirlediği Anadolu ise tarihsel hak
iddialarına en fazla maruz kalan bölgelerdendir. Çünkü yüzyıllar boyunca birçok medeniyete
ev sahipliği yapmış Anadolu üzerinde birçok imparatorluk, krallık, beylik hüküm sürmüştür.
İtalya’yı Büyük Roma İmparatorluğu’nun Anadolu toprakları üzerindeki veliahtı olarak gören
Mussolini tüm Akdeniz sahası üzerinde hak iddiasında bulunmuştur. Mustafa Kemal Atatürk
de gerek Batı Anadolu’ya yönelik Yunan iddialarına gerekse de Akdeniz bölgesine yönelik
iddialara karşılık “Anadolu’yu eski sakinlerinin çocuklarına vermek lâzım gelirse bunu
herkesten çok Türklerin hak ettiğini bir mukabil tez olarak öne sürdü. Çünkü Anadolu’nun en
eski sakinleri Hititlerdi ve Hititler Türklerin ceddi idi. Böylece Atatürk düşmanının silâhına
aynı silahla mukabele etti” (Akurgal 1998: 77). Böylece Türk Tarih Tezi aynı zamanda politik
bir manevra alanı ve dış politikadaki hassasiyetin ilmî alanda temsili olmuştur.
Afet İnan ise Atatürk’ün düşüncesine göre Tarih Tezi’ni şu şekilde özetlemiştir:
O yakın bir tarihte (1071 ve sonrası) göç etmiş olmakla bu vatanın hakiki sahibi
olunmaz. Bu fikir tarihen, ilmen yanlıştır. Türk brakisefal ırkı Anadolu’da ilk devlet
kuran bir millettir. Bu ırkın kültür yurdu ilk zamanlarda, iklimi müsait olan
Ortaasya’da idi. İklim tabii şartlar dâhilinde değişti. Taşı cilâlamağı bulan, ziraat
hayatına erişen, madenlerden istifadeyi keşfeden bu halk kütlesi, göç etmeğe mecbur
kaldı. Ortaasya’dan, şarka, cenuba, garpte Hazer Denizi’nin şimal ve cenubunda olmak
üzere yayıldı… Bazı mıntıkalarda otokton oldular, bazılarında otokton olan diğer ırkla
karıştılar. …Irak, Anadolu, Mısır, Ege medeniyetlerinin ilk kurucuları Orta asyalı
3

Sumer Kızı romanı, Akşam gazetesinde, 3 Kânunusani 1933-12Nisan 1933 tarihleri arasında tefrika edilmiştir.
Aynı yıl kitaplaştırılmıştır.
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brakisefal ırkın mümessilleridir. Biz bu günkü Türkler de onların çocuklarıyız. İşte
Atatürk’ün tarih tezi kısaca böyle hulâsa edilebilir (İnan 1939:245-246).
Afet İnan’ın ifadelerinden de anlaşılmaktadır ki Anadolu gibi yüzlerce yıllık bir medeniyet
beşiği üzerinde hak iddia edebilmek için Türk tarihi 1071’den itibaren başlatılmamalıdır. Aksi
takdirde İtalya’nın, Yunanistan’ın Anadolu toprakları üzerindeki iddialarına karşı Türkiye’nin
argümanları yetersiz kalacaktır. Türklerin Anadolu’ya göçü, sebepleriyle iyi tahlil edilmeli ve
bu konu Türk Tarih Tezi’nden faydalanılarak anlatılmalıdır.
İskender Fahrettin de iktidarın hedefleri doğrultusunda Türk Tarih Tezi’ni 1933’de Sumer
Kızı ile yetişkinlere daha sonra 1938’de Tanrı’nın Oğlu ile çocuklara anlatmıştır. Bu iki eserin
oluşumunda ise Türk Tarihinin Anahatları ilham kaynağı olmuştur. Çünkü Türk Tarihinin
Anahatları kitabı o gün için ders kitaplarının dahi temelini oluşturmaktadır.4 Bu eserde
Türklerin yayıldığı coğrafya ve akrabalıkları hakkında şu örnek verilmiştir; Hint medeniyetini
kuran Dravitlerle Sümerlerin akraba (Türk) oldukları ve her iki halkın da Orta Asya’dan göç
ettikleri savunulmaktadır (Sivrioğlu 2011: 96)
Sumer Kızı romanı üç kısımdan meydan gelmektedir. “Büyük Gazi” ile benzerlik gösteren
merkez kişi Bilge etrafında kurgulanan romanın birinci bölümü; Bilge’nin Alamlar üzerine
yaptığı sefer ve Suz şehrini fethedişi üzerinedir. İkinci Bölüm ise Bilge’nin Mısır devletini
ziyaret edişi ve oradaki intibalarıdır. Son bölüm ise Bilge'nin Sümer medeniyetini yeniden
inşası ve evlenmesiyle son bulmaktadır.
Romanın bir amaç doğrultusunda yazılmasından dolayı yazar eserde daima Türk Tarih Tezi
hakkındaki bildiklerini aktarma zorunluluğu hissetmektedir. Bu durum da eserin kurgusunun
zayıflamasına ve anlatı türünün akıcılığından ziyade bilimsel bir eser ciddiyetine bürünmesine
sebep olmaktadır. Roman, Türk Tarih Tezi ispatlama gayesi içerisinde göç eden kavimlerden
ve bunların kökeninden bahsetmektedir.
1.ARAŞTIRMA VE BULGULAR
1.1.GÖÇ-GÖÇEBELİK
“Göç Kavramı” insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Genel bir tanımlama yapılacak olursa
insan veya insan topluluklarının bulundukları bölgelerden, geçici veya sürekli olmak üzere
başka bölgelere giderek yerleşmeleri suretiyle meydana gelen “yer değiştirme hareketi” dir
(Saydam 1997: 1)
Göç kavramı iç göçler ve dış göçler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İç göçler ülke sınırları
içerisinde gerçekleşen göçlerdir. Dış göçler ise uzun süre kalmak ve çalışmak ya da yerleşmek
amacıyla ülke sınırlarını aşan göç hareketidir. Dış göçler de kendi içinde ayrılmaktadır; 1) Bir
kimsenin veya bir topluluğun yaşadığı öz yurdundan başka bir ülkeye göç etmesi ki buna
“giden göç” veya “dışa göç (emigration)” denilmektedir. 2) Bazı ülkeler, yaşama, geçinme
şartları, din ve vicdan hürriyetine saygı yönüyle daha olumsuz şartlara sahip ülkelerden
göçmen çeker ki buna da “gelen göç” ya da “dıştan göç, içe göç (immigration)” adı
verilmektedir (Saydam 1997: 2)
20. yüzyılın başından itibaren özellikle de 1930’ların dünyasında göçebelik henüz
medenileşmemekle eş görülmektedir. Dönemin bilim dünyası göçebe toplumlara karşı
önyargılıydı ve medeniyeti ancak yerleşik yaşama geçmiş kültürlerin gerçekleştirebileceğini
ifade ediyorlardı. Bu yüzdendir ki Tarih Heyeti üyeleri Türklerin göçebe olmadıkları, yerleşik
bir medeniyet oldukları üzerinde hassasiyetle durmuştur. Aslında göçebelik ve yerleşik düzen
4

Türk Tarihinin Anahatları, Türk Tarih Tezi yolunda atılan ilk adımdır ve 1933’te yazılacak olan ders
kitaplarının da temelini oluşturmaktadır. (Sivrioğlu 2011: 96)
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kıyaslamaları Tarih Heyeti’nin Türk tarih anlayışında yeni bir döneme girildiğini
göstermektedir. Öyle ki henüz bir sene önce okullarda ders kitabı olarak okutulan Ali Reşat’ın
Umumî Tarihi’nde göçebelik hususu bambaşka bir açıdan ele alınmaktadır. Ali Reşat
kitabında göçebeliğin Türk kültürünün temeli olduğunu, Türklerin sürekli çapullara çıktığını,
“çapmak” fiilinin koşmak ve kılıçla adam kesmek anlamına geldiğini, “Çapmak için
yurtlarından çıkan Türklerin artık hiçbir şey tanımadığını” anlatmaktadır. Ali Reşat’a göre
Eski Türklerin şu atasözleri: “Atına binen Türk, babasını bile tanımaz, Türk atına binince
kendini büyük bir bey sanır” bu ruhî haleti pek güzel göstermektedir. (Sivrioğlu 2011:104)
Türk Tarihinin Anahatları kitabında ise Türkler iklim şartları dolayısıyla Orta Asya’dan göç
etmiş ve Sümer medeniyeti ve diğer birçok antik uygarlığı meydana getirmiştir.
Yabancı kaynaklar ise Türklerin anavatanının Orta Asya olduğunu kabul etmemekteydi.
1930’larda Avrupalı tarihçilere göre Orta Asya, Türklerin değil Hint-Avrupalıların
anavatanıdır. Türklerin buraya sonradan gelen istilâcılar olduğunu iddia edilmektedir. Bu
nedenle Türk Tarih Tezi, Türklük adına sadece Anadolu’ya değil, Orta Asya’ya da sahip
çıkılması çabasını içermek zorunda kalmıştır. Eğer Orta Asya’nın en eski çağlardan itibâren
Türk yurdu olduğu ispatlanamazsa buradan dünyaya yayılan göçlerin Türklerle bağlantısı
olduğu temelsiz bir iddia olacaktır. (Sivrioğlu 2011: 105) İskender Fahrettin de Batılı
tarihçilerin iddialarının tam tersini Sumer Kızı’nın kurgusunda kullanmıştır. Örneğin
Türklerin Orta Asya’dan gelerek Dicle-Fırat kıyılarına yerleştiği ve burada medeniyetler
kurduğu sıklıkla işlenmiştir.
Büyük göçten sonra orta Asya’dan bu havaliye gelen ve Dicle-Fırat kıyılarında
yerleşen Türkler, evvela (Sirtella) şehrini tesis etmişlerdir ( Sertelli 1933: 1)
Fırat sahillerinde bulduğumuz (Sumer kitabeleri) arasında eski Hintlilere ait birçok
efsaneler vardır. Bunlardan anlaşılıyor ki, Sumerliler ve Akatlar Hintlilerle zaman
zaman temasa gelmişler ve onların örf ve âdetleri, yaşayışları ve büyük muharebelere
ait zafer destanlar ile alâkadar olmuşlardır (Sertelli 1933:125)
İskender Fahrettin iddialarını desteklemek için romanda dipnot olarak bir hatırasına yer verir.
Bu hatırasında Sayda ve Cünye civarlarında arkeolojik kazı faaliyetinde bulunan İngiliz ve
Fransızlara rast gelir ve bunlardan Fırat ve Dicle’deki Sümer ve Akat medeniyetine ait eserler
çıkaran arkeolog Wight’ın şu sözlerine şahit olur:
Türklerin ecdadı bütün dünyaya dal budak salmış bir millettir. Sumer medeniyetini
vücuda getiren kavimler hakkında bugün elde edilen vesikalar, Kemalistlerin eline
geçse kim bilir ne yaparlardı? İlk tarihî devirlere ait Türk cihangirleri arasında
yüzlerce Napolyon yetişmiştir! (Sertelli 1933: 103)
Göçler ile milletler arasında meydana gelen akrabalıklara dikkat çekilirken dünyanın kadim
medeniyetlerinin temelde Türk oldukları iddia edilerek ispatlanmaya çalışılmıştır. Bu
ispatlama gayreti kimi zaman kurgu içerisinde kimi zaman ise dipnotlara başvurularak yapılır:
Sümerliler, Ecelerine (Güneşin kızı) diye tapmışlardı. Mısırlılar da, (güneşin oğlu) diye
tapmışlardır.
İki millet arasındaki tapışmaların birbirine benzeyişleri de gösterir ki Mısırlılar da
Asya’dan gelerek (Nil) sahiline yayılmışlardır…
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Asyalılar, Mısırın yalnız feyizli ve mahsuldar arazisini değil, halkın damarlarına
varıncaya kadar bütün mevcudiyetlerini de istilâ etmişlerdir. Nil boyunda yaşayan bir
Mısırlı görebilir misiniz ki damarlarında Türk kanından bir damla taşımasın…?
(Sertelli 1933: 315-316)
Mısırlılar da Sumerliler gibi Orta Asyadan Fırat ve Dicle sahillerine geldikten sonra,
Nil boyunca yayılmışlardır.
Mısırlıların âdetleri, (Güneş) e tapmaları, sima ve bünye teşekkülleri ve sair
hususiyetleri itibarile Sumerlilere benzeyişleri bu ırkın da tamamen Türk olduğunu
göstermiştir. (Sertelli 1933: 332)
Kadim medeniyetler arasındaki akrabalıkların ispatı olarak sadece örfler, adetler ve ritüeller
değil edebî metinler üzerindeki benzerliklere de dikkat çekilir. Böylece edebî gelenek
bağlamında Hintliler ile Sumer (Türkler) arasında bir bağ kurulur. Bilge’nin Ece olduktan
sonra sarayda kitabelere rastlaması Mohencodaro ve Harappa’da yapılan kazılardaki kitabeleri
anımsatır:
Bilge odasına girdiği zaman duvarlarda kendi lisanıyla ceylan derileri üzerine yazılıp
asılmış birçok aşk hikâyeleri gördü. Bilge bunları Kınık Azak zamanından kalma
hatıralar zannediyordu. Bilge duvardaki eserlerden birinin önünde durdu. Bu o
zamanın Hint şairlerinden (Hita) nın bir aşk macerasını tasvir eden meşhur eseri idi.
Bilge okumağa başladı: (Sertelli 1933: 115-116)
Bilge, Hint şairi (Hita) nın eserini okuyunca damarlarının gerildiğini hissetti.
(Sertelli 1933: 118)
Fırat sahillerinde bulduğumuz (Sumer kitabeleri) arasında eski Hintlilere ait bir çok
efsaneler vardır. Bunlardan anlaşılıyor ki, Sumerliler ve Akatlar Hintlilerle zaman
zaman gelmişler ve onların örf ve adetleri, yaşayışları ve büyük muharebelere ait zafer
destanlarıyla alakadar olmuşlardır (Sertelli 1933: 125)
Türk Tarihinin Anahatları adlı eserde Türklerin göçebe olduklarını asla kabul
edilmemektedir. Yerleşik bir halk olan Türkler şartların zorlaması ve kuraklık yüzünden göç
etmek zorunda kalmıştır. (Sivrioğlu 2011: 103-104) Reşat Ekrem Koçu da Türklerin
gerçekleştirdiği göçün sebeplerinden ve meydana getirilen medeniyetten Sümer Türkleri adlı
eserinde şöyle bahseder:
Ortaasyada’ki Büyük Türk denizi kurumağa başladı. Kurumakta olan denizin sahili
küçüldü. Türklerin anayurdunda hayat şartları daraldı ve ağırlaştı. Türk çiftçiler,
yurtlarının dört yanındaki memleketlere birbiri ardından kafile kafile, binlerce sene
süren büyük göçlere başladı. Bu göçleri, göçebe bir kütlenin yürüyüşü ile asla
karıştırmamalıdır. Bu Türk kafileleri, öz yurtlarında iken, siteler kurmuş, topraklara
yerleşmiş, bağlanmış çiftçilerdi. (Ekrem 1933: 10)
Reşat Ekrem Koçu’nun ifadelerinin benzeri Sumer Kızı romanında da işlenir. İskender
Fahrettin göçün sebeplerini kurgularken dönemin popüler bilim dalı olan arkeolojiden de
destek alır. Bilge karşılaştığı kitabeleri okuduğunda atalarının nereden ve niçin geldiğini
öğrenir:
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Bilge kitabelerden birini okumağa başladı:
-Oğlum, Asyada sen de zengin bir çiftlikte doğmuştu… Beş yaşına henüz basmıştın ki, o
sene memleketimizde müthiş bir kuraklık oldu. Dağların tepelerini beyaz kar bulutları
örtmüştü. Fakat ovalardaki dereler ve göller susuzluktan kurumuş, bahçeler yanıp
kavrulmuştu. Yağmur yağmıyordu. Milletimiz korkarak garbe doğru inmeye ve sulak
memleketlere yayılmaya başladı.” (Sertelli 1933: 239)
Türkler yüzlerce sene evvel Orta Asya’dan bu havaliye göç ettikleri zaman Sirtella
şehrinde benim ecdadım olan yerlilerle uzun müddet harbetmişlerdir. (Sertelli 1933: 34)
SONUÇ
Türk Tarih Tezi incelendiğinde dönemin siyasi iktidarının ırk temelli tarih anlayışı öncelikli
olarak kendini savunma anlayışından meydana gelmiştir. İktidarın göstermiş olduğu bu
savunma refleksi, iç siyasete yönelik değil uluslararası siyasete göre şekillendirilmiştir. Batılı
tarihçilerin, siyasetçilerin iddialarına karşın meydana getirilen hipotezler, antropoloji ve
arkeoloji gibi yine dönemin popüler bilim dallarıyla desteklenmiştir. Türklerin göçebe değil
yerleşik düzene geçmiş bir halk olduğu hipotezi üzerinden Batılıların iddialarının aksine
uygar bir toplum olduğu kanıtlanmak istenmiştir. Göçler sayesinde Türkler ile kadim
medeniyetler arasındaki akrabalık ilişkileri dile getirilmiştir. Böylece Avrupa medeniyetini
meydana getiren yine Türkler olarak ifade edilmiştir. Ayrıca Türk Tarih Tezi ile Anadolu’nun
ilk ve tek sahibinin Türkler olduğu vurgulanmıştır. Orta Asya’dan zorunluluktan gerçekleşen
göç ile Türkler dünyanın birçok yerine dağılmışlardır.
İskender Fahrettin Sertelli ise Türk Tarih Tezi’ni toplumun her kesimine anlatılabilmek için
Sumer Kızı romanıyla Türk Tarih Tezi’ni bir anlatı haline getirmiştir. Türklerin Orta Asya’da
yaşadığı kuraklığın ve zorlu hava şartlarının sonucunda göç etmek zorunda kalışı, geldiği
Dicle-Fırat kıyılarında kurdukları medeniyetler zaman zaman dipnotlarla desteklenerek
aktarılmıştır. Her ne kadar Sumer Kızı romanı kurgu olarak zayıf olsa da devrin zihin
dünyasını ve dönemin tüm gerçekliğini yansıtması bakımından önemlidir. Özellikle romanda
Türklerin göçebe bir millet değil de yerleşik düzene geçmiş, uygar millet olduğu toplumun
her kesimine benimsetilmeye çalışılmıştır.
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ÖZET
Türkçe derslerinde yazma beceri alanında öğrencilerin dili etkili kullanabilmesi, kendini
doğru ifade edebilmesi, bir konu hakkında yazabilmesi ve yazmayı alışkanlık haline
getirebilmesi amaçlanır. Uzun bir süreç isteyen yazma becerisinin kazanılması ve istenen
amaçlara ulaşılması ancak çeşitli ve özendirici yazma uygulamalarıyla mümkün olabilir.
Yazma becerisi, diğer dil becerileriyle (dinleme, okuma, konuşma) eş zamanlı olarak
geliştirilmelidir. Okuma alışkanlığı kazanmış, etkin bir dinleme becerisine, zengin kelime
hazinesine sahip; dili etkin bir şekilde kullanabilen öğrencilerin yazma konusunda daha istekli
olması beklenir. Bu araştırma, Türkçe öğretmenlerinin yazma becerisine yönelik algılarını
tespit etmek ve deneyimlerini ortaya koymak maksadıyla yapılmıştır. Araştırma amacı
doğrultusunda; insanın çevresinde bulunan fenomenlerle ilgili algılarını, anlamlandırmalarını
ve deneyimlerini ortaya koymak için geliştirilmiş olan fenomenografi metodu kullanılmıştır.
Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile odak grup görüşmesi yapılarak
gönüllü 10 Türkçe öğretmeninden elde edilmiştir. Araştırma kapsamında görüşlerine
başvurulan katılımcıların yazma becerisinin geliştirilmesine yönelik algıları tespit edilmiş ve
mesleki deneyimleri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda araştırmaya katılan Türkçe
öğretmenleri; derslerinde az ya da çok yazma çalışmalarına yer verdiğini, öğrencileri yazmaya
teşvik etmesi bakımından mutlaka derslerde yazma stratejilerinin kullanılması gerektiğini
ifade etmişlerdir. Sonuç olarak öğretmenler, öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde yazma
çalışmalarının yapılması, yazma çalışmalarını değerlendirirken daha çok içeriğe önem
verilmesi, yazım ve noktalama işaretlerinin içerikten sonra gelmesi gerektiğini
vurgulamışlardır. Ayrıca katılımcıların tamamına yakını, yazma eğitimi sürecinde
öğrencilerin ilgisini çekmek, derste motivasyonu artırmak amacıyla; düzenli yazma atölyesi
çalışmalarının yapılması ve derslerin görsel, işitsel, dokunsal ve dijital materyallerle
desteklenmesi hususunda hemfikir oldukları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yazma eğitimi, Türkçe öğretmeni, Yazma stratejisi, Yazma algısı.

www.uksek.org

150

Ankara,Turkey

2. INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS
May 2-4, 2021

WRITING EDUCATION FOR TURKISH TEACHERS AND PERCEPTIONS OF ITS
STRATEGIES
ABSTRACT
In the field of writing skills in Turkish lessons, it is aimed that students can use the language
effectively, express themselves correctly, write about a topic and make it a habit of writing.
Acquiring the writing skill that requires a long process and achieving the desired goals can
only be possible with various and encouraging writing practices. Writing skill should be
developed simultaneously with other language skills (listening, reading, speaking). Has a
reading habit, an effective listening skill, and a rich vocabulary; Students who can use the
language effectively are expected to be more willing to write. This research was conducted in
order to determine the perceptions of Turkish teachers towards writing skill and to reveal their
experiences. In line with the research purpose; The phenomenography method developed to
reveal the perceptions, interpretations and experiences of the human about the phenomena
around him was used. Research data were obtained from 10 volunteer Turkish teachers by
conducting a focus group interview with a semi-structured interview form. The perceptions of
the participants, whose opinions were consulted within the scope of the research, regarding
the development of writing skills were determined and their professional experiences were
revealed. In this context, Turkish teachers participating in the study; They stated that he
included more or less writing activities in his lessons, and that writing strategies should be
used in the lessons in order to encourage students to write. As a result, teachers emphasized
that writing activities should be done in a way that attracts the attention of students, more
importance should be given to the content while evaluating the writing activities, and spelling
and punctuation marks should come after the content. In addition, almost all of the
participants, in order to attract the attention of the students in the writing education process, It
was observed that they agreed on regular writing workshops and the support of the lessons
with visual, auditory, tactile and digital materials.
Keywords: Writing education, Turkish teacher, Writing strategy, Writing perception.
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ALTIN KÖPRÜ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTABININ (B1 SEVİYESİ)
ERDEMLER VE KARAKTER GÜÇLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Sibel BARCIN
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
ÖZET
Çeşitli disiplin alanlarına katkısı olan pozitif psikoloji, Türkçe öğretiminde de önemli bir alan
oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitabı (B1 Seviyesi)
karakter güçler bakımından incelenmiştir. Çalışmada veriler doküman incelemesi yolu ile elde
edilmiştir. Ders kitabı incelemelerinde bireyi ve toplumu yönlendiren değerlerin yanı sıra
erdemlerin de ele alınması önemlidir. Bu kapsamda, incelemelerde erdemlerin kültürle
birlikte yer alması daha uygundur. Çalışmanın sonuçlandırılmasında, karakter güçler ayrıntılı
bir şekilde örneklendirilmiştir. Çalışmada bilgelik, insanlık, adalet, cesaret ve aşkınlık
erdemlerinin yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Türk Soylular, Ders Kitabı, Erdem.

ANALYSIS OF TURKISH TEACHING TEXTBOOK “ALTYN KOPRU” (ALTIN
KÖPRÜ) (LEVEL B1) IN TERMS OF VIRTUES AND CHARACTER STRENGTHS
ABSTRACT
Positive psychology, which contributes to various disciplines, also constitutes an important
field in Turkish teaching. This study was conducted to determine character strengths in the
reading texts in the Turkish teaching textbook “Altyn Kopru” (Altın Köprü) (Level B1) and to
examine them in terms of virtues. The data in the study were obtained through document
analysis. In textbook reviews, it is important to consider virtues as well as the values that
direct the individual and society. For this reason, virtues should be included with culture in
textbook reviews. At the conclusion of the study, character strengths are exemplified in detail.
In the study, it was concluded that the virtues of wisdom, humanity, justice, courage and
transcendence are involved.
Keywords: Teaching Turkish, Turkish Nobles, Textbook, Virtue.
1.GİRİŞ
Ders kitapları öğretimin önemli unsurlarından biridir. Tanrıkulu ve Koyuncu (2020: 228) ders
kitaplarındaki metinlerin kültürel etkileşim ile birlikte temel becerileri geliştirmeye yönelik
hazırlanması gerektiğini şöyle açıklar: “Ders kitapları için hazırlanan materyaller kasıtlı
olarak dil becerilerini kazandırmak ve kültür etkileşimini sağlamak için oluşturulmuştur.
Ancak otantik materyaller, ders malzemesi olarak hazırlanmamış olup dilin gerçek hayattaki
kullanımını dil sınıflarına getiren materyallerdir.”
Değerlerin hedefler üzerindeki etkisini, Erçelik (2019: 42) “Değerlerin özellikleri
incelendiğinde bireye ve topluma yön vermedeki gücü ve etkisi görülmektedir. Hedeflerin
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belirlenmesi, olumlu veya olumsuz kararlar verilmesi, sosyal çevreye uyum değerlerin
önemini ve işlevini göstermektedir.” şeklinde yorumlar. Bu kapsamda kazanımların
oluşturulmasında değerlere yer verilmesi hedeflere ulaşmada yardımcı olur. Buna ek olarak
Akkaya (2013: 71) değerler aktarımında öğreticiye düşen görevi şöyle ifade eder: “Eğitim
gelecek kuşaklara değer aktarımının yapıldığı bir süreçtir. Bu süreçte öğretmenlere önemli
görevler düşmektedir. Okullar, ulusal ve evrensel değerlerin iletimini sağlayarak toplumların
sürekliliğini gerçekleştiren kurumlardır. Bu kurumların öğrenci üzerinde en etkili unsuru
öğretmenlerdir. Bu nedenle geleceğin öğretmenlerinin ulusal, evrensel değerlere sahip olması,
bu bilinçle yetişmesi gerekir.” Bu bağlamdan hareketle hedef dilin kültürel ögelerinin
tanıtılması, değer aktarımının gerçekleşmesi dil öğrenme sürecinde beklenen unsurlardan
biridir.
Kiye (2016: 36) pozitif psikolojinin özelliklerini şöyle açıklar: “Pozitif psikoloji çalışmaları
yaklaşık olarak son yirmi yıldır ortaya çıkmış genç bir yaklaşım olmasıyla birlikte oldukça
etkili olmuş ve dikkat çekmiştir. Pozitif psikoloji öznel düzeyde pozitif deneyimler, iyi oluş,
yaşam coşkusu, mutluluk, iyilik, umut gibi güçler bireyler bazında ise karakterli olmaya
yönelten sorumluluk alma, ahlaklı olma, diğerkâmlık, hoşgörülü olma, uyumlu olma gibi
yeterlilikler üzerinde durur.” Bu bağlamda ders kitaplarındaki okuma metinlerinin seçiminde
güdüleyici ve yönlendirici nitelik taşıması yönünden pozitif psikolojiden yararlanılabilir.
Alanyazında karakter güçler üzerine çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (Gülbahar: 2019;
Güldal: 2019; Güler: 2018). Bu konuda, Sırrı (2015: 13) iyi karakter gelişiminin bireyin
gelişmesini; yani zamanını, yeteneğini, enerjisini iyi kullanmasını ve olabileceğinin en iyisi
olmasını sağlayacak biliş, duyuş ve eylemlerin kazandırılması ile ilgili olduğunu belirtir. Bu
çerçevede bir öğrenicinin potansiyelini en iyi şekilde kazanabilmesi için sadece derslerinde
başarılı olması yeterli değildir. Ayrıca bilinçli olarak kendini geliştirmesi beklenmektedir.
2. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
Bu çalışmada, Altın Köprü’nün (B1 Seviyesi) erdemler ve karakter güçler yönünden
incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi olan doküman incelemesinden
faydalanılmıştır. Doküman analizi araştırılan olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı
materyallerin analizini kapsar. Eğitimle ilgili araştırmalarda müfredat programları, okul içi ve
okul dışı yazışmalar, toplantı tutanakları, ders kitapları, öğrenci kayıtları, öğretmen ve öğrenci
el kitapları, ders ve ünite planları vb. dokümanlar kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2006,
187). Çalışmanın veri toplama aracını, Peterson ve Seligman’ın erdemler ve karakter güçler
listesi oluşturmuştur. Veriler, doğrudan alıntı yoluyla toplanmıştır.
Tablo 1: Erdemler ve Karakter Güçler
Erdemler
Bilgelik

Cesaret

İnsanlık
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Karakter Güçler
Özgünlük
Merak
Öğrenme Sevgisi
Açık Fikirlilik
Bakış Açısı
Dürüstlük
Cesur Olma
Sebatkârlık
Yaşam Coşkusu
İyi yüreklilik
Sevme-Sevilme
Sosyal Zekâ
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Adalet

Hakkaniyet
Liderlik
Vatandaşlık
Affedicilik
Alçakgönüllülük
Tedbirlilik
Öz Kontrol
Estetik ve Mükemmelliğin Takdiri
Şükür
Umut
Mizah
Maneviyat

Ölçülülük

Aşkınlık

(Peterson ve Seligman, 2004’ten Akt. Altuntaş, 2019, 27)
3.BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde çalışmadan elde edilen bulgular tablo olarak sunulmuş ve bu tablo
yorumlanmıştır.
Tablo 2: Altın Köprü’de (B1 seviyesi) Tespit Edilen Erdemler ve Karakter Güçler
Doğrudan Alıntılar
Bir
an
kızımla
birbirimize dikkatlice
baktık. Gözlerinde
bir soru vardı. “Bana
bir
şey
mi
soracaksın?” dedim.
“Evet.” dedi. “Sen
neden çizgi film
seyrediyorsun?”
(2019: 15)
Biraz
düşündüm.
“Ben de senin gibi
çizgi film seyretmeyi
seviyorum.
Birbirinden
ilginç
kahramanlar
var
çizgi
filmlerde.
Güzel
vakit
geçiriyorum.” dedim.
(2019: 15)
“Bu paraya senin
benden daha çok
ihtiyacın
var.
Bununla kızına ilâç
alabilirsin.” diyerek
parayı genç kadına
uzattı. (2019: 18)
Bekir
Amcam
mesela...
Sürekli
“Sosyal
medya
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Okuma Metni İsmi
Çizgi Filmler

Erdemler
Bilgelik

Karakter Güçler
Merak

Çizgi Filmler

İnsanlık

Sevme-Sevilme

Bir Sosyal Deney

İnsanlık

İyi Yüreklilik

OkuyalımYerleştirelim

Bilgelik

Bakış Açısı
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insanları birbirinden
uzaklaştırıyor” der.
(2019: 20)
“Sigara
karşıtı
reklamlar
size
sigarayı
bıraktıramaz. Bunu
biz de biliyoruz fakat
bu reklamlarla bir
şey öğreniyorsunuz:
Sigara
kötüdür.
Bizim
amacımız
tiryakilere
bunu
öğretmek. Düşünün,
reklamlar sayesinde
beyniniz bu mesajı
sürekli alacak ve bir
gün ‘Sigara içmek
aptalca bir şey.’
demeye
başlayacaksınız.”
(2019: 39)
Sigara
tiryakiliği
birçok
toplumun
geleceğini
tehdit
ediyor. Diğer taraftan
dünyanın
çeşitli
yerlerinde
sivil
toplum kuruluşları da
sigara
kullanımına
karşı
büyük
bir
mücadele veriyor. Bu
kuruluşlar insanların
sigara
konusunda
bilinçlenmesi
için
birçok yol deniyor.
(2019: 39)
Sonunda
ödevini
hiçbir
değişiklik
yapmadan
geri
götürüp
“Siz
notunuzu
değiştirmeyin, ben de
hayallerimi.” diyerek
öğretmenine teslim
etti. (2019: 75)
Çiftlikten ayrılırken
eski
öğrencisine
gülümseyerek baktı
ve şunları söyledi:
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Sigaraya Son

Adalet

Vatandaşlık

Sigaraya Son

Adalet

Vatandaşlık

Hiç Hayallerinizden Cesaret
Sıfır Aldınız mı?

Cesur Olma

Hiç Hayallerinizden Cesaret
Sıfır Aldınız mı?

Sebatkârlık
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“Sana
şimdi
söyleyebilirim. Ben
senin öğretmeninken
hayal hırsızıydım. O
yıllarda
öğrencilerimden pek
çok hayal çaldım.
Allah’tan sen o kadar
inatçıydın
ki
hayalinden
vazgeçmedin.”
(2019: 75)
Toplumlar daha çok
“Nasıl etsek de daha
sağlıklı,
daha
donanımlı,
daha
başarılı
nesiller
yetiştirsek?”
sorusuna
cevap
arıyor. (2019: 88)
“Dâhi
çocuklar
yüksek
özgüvene
sahiptir.
Merak
duydukları
şeyleri
öğrenemezlerse rahat
edemezler,
sürekli
sorgularlar.”
(2019: 92)
Çok düşünür, az
konuşur babam. “Söz
gümüşse
sükût
altındır.” düsturuyla
hareket eder. Her
olaya ve her duruma
sabırla ve anlayışla
yaklaşır. Eğer kötü
bir olayla karşılaşırsa
ah edip üzülmek
yerine
kendine
dersler çıkarır. İşini
en iyi şekilde yapar,
sonrasında
da
tevekkül
eder.
“Görelim “Mevla’m
neyler / Neylerse
güzel eyler.” sözünü
hiç
düşürmez
ağzından.
(2019: 102)
Bir gün gazetede bir
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Eğitimde
Anlayışlar

Yeni Bilgelik

Merak

Dâhi Çocuk

Bilgelik

Merak

Ulu Çınar

Aşkınlık

Maneviyat

Duvarları Kaldırın

Bilgelik

Merak
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anaokulunun
ilanı
gözüme
çarptı.
“Duvarları
kaldırırsak çocuklar
düz
duvara
tırmanmayı
bırakırlar.” sloganı
ilgi
çekiciydi.
Telefon edip detaylı
bilgi aldım.
(2019: 103)
(Araştırmacının Verileri)
Yukarıdaki tabloya bakıldığında Altın Köprü’de (B1 Seviyesi) bilgelik, insanlık, adalet,
cesaret ve aşkınlık erdemlerinin yer aldığı görülmektedir. Öğrenicinin gelişimsel özellikleri ve
yaş seviyesine uygun olarak merak, bakış açısı, sevme-sevilme, iyi yüreklilik, vatandaşlık,
cesur olma, sebatkârlık ve maneviyat karakter güçlerinin kazanılması beklenmektedir.
Okuma metinlerinin içeriklerine bakıldığında dil kullanım alanlarından medya, sağlık, sayılar,
hayaller ve eğitim alanlarının işlendiği görülmektedir. Bu kapsamda ilgili ders kitabında
hikâye edici metinlerin dağılımına bakıldığında yeterli düzeyde erdemler ve karakter güçlerin
bulunduğu söylenebilir.
Sosyokültürel yönden tablo incelendiğinde bakış açısı, sevme-sevilme karakter güçlerinin
kişiler arası ilişkileri olumlu yönde etkilediği; vatandaşlık, iyi yüreklilik, maneviyat karakter
güçlerinin ise değer ve tutumları geliştirmeye katkı sağladığı çıkarılabilir.
Yukarıdaki bilgilerden hareketle tabloda en çok merak karakter gücüne yer verildiği tespit
edilmiştir. Aktarım, okuma metinlerindeki etkileşimin doğal bir parçası olarak
değerlendirildiğinde öğrenicinin dikkatini çekmek, bağ kurmak için ilgili metinlerde merak
karakter gücünün daha çok yer verilmesi beklenen bir durumdur.
4.SONUÇ
Bu çalışmada Türk soylulara Türkçe öğretiminde Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Hazırlık Bölümü’nde okutulan Altın Köprü Türkçe Öğretimi Ders Kitabı (B1 Seviyesi)
erdemler açısından incelenmiş ve okuma metinleri aracılığıyla karakter güçler tespit
edilmiştir.
Altın Köprü’de merak 7, bakış açısı 1 olmak üzere 8 karakter gücü bulunmuştur. Cesaret
erdeminde cesur olma 1, sebatkârlık 1; insanlık erdeminde sevme-sevilme 1, iyi yüreklilik 1;
adalet erdeminde vatandaşlık 2; aşkınlık erdeminde maneviyat 1 olmak üzere 8 karakter gücü
tespit edilmiştir.
Sonuç olarak incelenen okuma metinlerinde Peterson ve Seligman’ın sınıflamasındaki
bilgelik, insanlık, adalet, cesaret, aşkınlık erdemlerinin yer aldığı ve yirmi dört karakter
gücünden merak, bakış açısı, sevme-sevilme, iyi yüreklilik, vatandaşlık, cesur olma,
sebatkârlık, maneviyat karakter güçlerini içerdiği söylenebilir. Bu çerçevede öğrenicilerin
hedeflenen içeriklerle bağ kurduğu, hedef kazanımların elde edilmesinde erdemler ve karakter
güçlerinin katkı sağladığı sonucuna ulaşılabilir.
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PIETRO DI GOTTARDO GONZAGA'S SYNESTHESIA EXPERIENCE:
THE MUSIC OF THE EYES
Leman BERDELI
Sapienza Università di Roma
PhD, Department of History of Art and Performance
ORCID: 0000-0002-7924-8177
ABSTRACT
Pietro di Gottardo Gonzaga (Longarone, 1751-1831, St.Petersburg) was an authentic set
designer often recognized as ‘the creator of scenes’ at Teatro alla Scala, born at the commune
on the banks of the Piave in the province of Belluno in mid-18th century when both
enlightenment and romanticism were key players in reform and literature was characterized by
romantic features such as enthusiasm, passion and imagination. In 1789, the artist was invited
to Russia as the chief decorator of the Imperial Theaters by the famous diplomat and collector
Prince Nikolai B.Yusupov (1750 –1831). During the first years of 19th century Gonzaga
penned his synesthesia experience in a booklet titled: “La Musique des Yeux” (The Music of
the Eyes) written in French and stamped twice in 1800-1807 in St.Petersburg. This study has
shown that the music-space analogy mentioned in “The Music of the Eyes” was related to the
synesthesia phenomenon experienced by the author-Gonzaga himself- who suggested that all
decorative forms are in the same modalities to be decorated with an ocular harpsichord.The
research's prominent outcome is that Pietro Gonzaga described or associated all visible
ornaments in general as music for the eyes. While the use of word music applied in the book's
title has been linked to the sight, the transposition of the term in the context of the visual arts
can logically mean that all visible forms can be subject to the same modalities that sound
undergo to produce music. An implication of this is the possibility that everything we see is a
piece of music for the eyes. The original perspective of this study aimed at achieving to bring
together the synthesis of artistic-literary creativity of the 18 th -19 th century vision with a
scientific experience to the contemporary world of literature and art.
Keywords: ocular harpsichord, decoration, audio-visual

PIETRO DI GOTTARDO GONZAGA’NIN SİNESTEZİ DENEYİMİ: GÖZLERİN
MÜZİĞİ
ÖZET
Pietro di Gottardo Gonzaga (Longarone,1751–1831,St.Petersburg) hem aydınlanmanın hem
de romantizmin reformda kilit oyuncular olduğu, edebiyatın, gerçekçilik ve coşku, tutku ve
hayal gücü gibi romantik özelliklerle karakterize edildiği 18. yüzyılın ortalarında Belluno
eyaletinin Piave kıyısındaki bir komünde dünyaya gelmiş, çoğunlukla La Scala’da ‘sahnelerin
yaratıcısı’ olarak tanınan özgün bir sahne tasarımcısıydı.Bu çalışmada, dekoratif formların
oküler klavsen ile süslenebileceğini öne süren Pietro Gonzaga'nın izlenimlerini kaleme aldığı
‘Gözlerin Müziği’ eserinin tahlili yapılmış ve eserde bahsi geçen müzik-mekan analojisinin
yazarın 18. ve 19. yüzyılları arasında deneyimlediği Sinestezi olgusunun bir dışavurumu
olduğu sonucuna varılmıştır. 1789 yılında ünlü diplomat ve sanat koleksiyoneri Nikolai B.
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Yusupov (1750 –1831) tarafından Çarlık Tiyatroları’nın şef sahne dekoratörü olarak Rusya’ya
davet edilen Gonzaga, 1800-1807 yıllarında Fransızca kaleme almış olduğu, basımı iki defa
gerçekleştirilen ‘Gözlerin Müziği’ eserinin başlığındaki müzik kelimesi görme duyusu ile
ilişkili iken, terimin görsel sanatlar bağlamında aktarımı tüm görünür formların, sesin müzik
üretmek için geçirdiği aynı yöntemlere tabi olabileceği anlamını taşımaktadır. Bu yaklaşımın
sonucunda gördüğümüz her şeyin gözler için bir müzik parçası olma olasılığıdır. Bu
çalışmanın özgün bakış açısı, 18.-19. yüzyıl vizyonunun sanatsal-edebi yaratıcılığının
sentezini bilimsel bir deneyimle çağdaş edebiyat ve sanat dünyasıyla buluşturmayı
amaçlamaktadır.
Anahtar kelimeler: oküler klavsen, dekorasyon, görsel-işitsel
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AMASYA II. BEYAZIT YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN
SELÇUKLU DÖNEMİ CİLTLERİN TEZYİNAT ÖZELLİKLERİ
Doç. Dr. Gül GÜNEY
Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
ÖZET
Anadolu yazma eserleri bünyesinde barındırması açısından oldukça zengin bir birikime
sahiptir. Anadolu’nun hemen hemen her yerinde yazma eserlerin saklanıp korunduğu müze ve
kütüphane veya şahıs koleksiyonları bulunmaktadır. Bu koleksiyonlarda farklı dönemlere ait
yüzlerce eser bulunmaktadır. Özellikle yazma eser kütüphanelerimizde hat, tezhip, minyatür
gibi kitap sanatları açısından özellikli pek çok yazma eser bulunmaktadır. Bu
kütüphanelerimizden biri Amasya II. Beyazıt Kütüphanesidir. Sultan II. Beyazıt’ın Emri ile
şehzade Ahmet tarafından H.892/ M.1486 yılında tamamlanmış olan külliyede Medrese-i
Sultaniye olarak bilinen medrese yıllarca korunarak kütüphane olarak kullanılmaktadır.
Kütüphanede bulunan yazma eserler koruma koşullarına uygun olarak saklanmaktadır.
Bildiride kütüphanede bulunan Selçuklu dönemine ait yazma eserlerin ciltleri ele alınarak,
tezyinat açısından özellikleri değerlendirilecektir. Bu ciltlerin farklı kütüphanelerde bulunan
benzer örneklerle de kıyaslaması yapılacaktır.
SUMMARY
Anatolian has a very rich accumulation in terms of containing manuscripts. There are
museums and libraries or private collections in almost every part of Anatolia where
manuscripts are kept and protected. There are hundreds of works belonging to different
periods in these collections. Especially in our manuscript libraries, there are many
manuscripts in terms of book arts such as calligraphy, illumination and miniature. One of
these libraries is Amasya II. Beyazıt Library. The madrasa known as Mederese-i Sultaniye
was preserved for years and used as a library in the complex, which was completed by the
prince Ahmet in H.892 / M.1486 with the order of Sultan II.Beyazıt. Manuscripts in the
library are kept in accordance with the conservation conditions. In the paper, the bindings of
the manuscripts belonging to the Seljuk period in the library will be discussed and their
features in terms of decoration will be evaluated. These bindings will also be compared with
similar examples from different libraries.
GİRİŞ
İslam aleminin kitaba duyduğu saygı ve verilen önem ile onun estetik açıdan da gelişmesine
sebep olmuştur. Böylece hat, tezhip, cilt, ebru gibi kitap sanatları ile ilgili pek çok sanat dalı
kıymetli yazma eserler üzerinde uygulanarak günümüze kadar gelmiştir. Özellikle de cilt
sanatı açısından özellikli pek çok yazma eser bugün yurt içi ve yurt dışında yazma eser ve
şahıs kütüphanelerinde, müze ve koleksiyonlarda saklanmaktadır. Farklı dönemlere ait olan
bu kitaplar bugün bize klasik İslam cilt sanatının tarihsel gelişimini anlatımında birer belge
niteliği taşımaktadır.
Tarihte ilk kitap kabına M.S IV. yüzyılda Roma döneminde rastlanır. Dikdörtgen formda
kesilen parşömen kağıtları formlar halinde iplerle birbirlerine bağlanır. Bu formalar meşinler
arasına yerleştirilerek kitap formatı haline getirilir. Ayrıca ağaç kabuğu anlamına gelen
codex’ler tablet formunda olup, kenarlarına delikler açılır. Ve bu deliklerden ipler geçirilerek
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tabletler birbirine bağlanır. Tabletlerin iç yüzü mumlanarak yazı yazılır. Dış yüzeyleri ise
koruma görevi görür. Birden fazla tabletin bağlanması ile de tablet sayısı
arttırılır(İnal,1960:153-161) Böylece ikili veya üçlü tabletlerde sadece iç yüzey mumlanarak
yazı alanını meydana getirilirken, dış yüzey kapak vazifesi görmektedir. Kitap kabı yapma
geleneğinin ilk yöntemi olarak düşündüğümüz bu örneklerin daha sonraki yüzyıllarda farklı
coğrafyalarda gelişerek şekil aldığını bilmekteyiz(Resim 1).

Resim 1: Roma Dönemi Codex Örneği
M.S 9-13. yüzyıllar arasında Uygurlular’ın önemli merkezi olan Kara-Hoça’da yapılan
kazılarda Mani yazmaları arasında bulunan iki cilt parçası da orta Asya’da cilt sanatının
varlığını ifade eder. (Resim) Yine Mısırda 7 ve 10.yüzyıllar arasında üretilmiş Kopt
yazmalarının kapları İslam coğrafyasında üretilmiş erken dönem cilt sanatının oluşumunda
verilebilecek örnekler arasındadır(Dreibholz1997,16-37). Şam’da Emeviyye, Tunus’da
Kayrevan, Yemende Sanâ ulu camilerinde bulunan Kur’an-ı Kerim ciltleri erken İslam
ciltlerine örnek verebilir. Bu ciltlerde merkezde sekiz kollu yıldız formu, yıldızın kollarından
oluşan üçgenler, çokgenler, birbirine geçmiş dairesel hareketler, noktalar, yaprak formları,
zencerekler, dış pervaz kompozisyonları kullanılan temel motiflerdir. New York Pierpont
Morgon kütüphanesinde korunan M.S 7 ve 10.yüzyıllara ait Kopt deri parçalarında görülen
teknik, motif ve kompozisyon özellikleri erken İslam ve Selçuklu dönemine ait kitap
kaplarının tezyinatı ile de belirgin benzerlikler görünmektedir. Bilindiği üzere İslâm cilt
sanatı Kıptîler’le başlayarak ve onların vasıtasıyla Mısır’dan Habeşistan yoluyla Yemen’e
geldiği iddia edilmektedir(Pertersen,1954:64). Ayrıca 12.yüzyıla kadar Fâtimiler, Gazneliler
ve Büyük Selçuklularla devam etmiş ve 13-14.yy’da Anadolu Selçuklu ciltleri ile de varlığını
sürdürmüştür(Arıtan, 2010:169-192)(Resim 2-3).
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Resim 2: Kara-Hoça’da Bulunan İlk Cilt Örneklerinden Parçalar

Resim 3: Kopt Yazmalarının Kap Örnekleri
Selçuklular Anadolu’da hakimiyet sürüdükleri dönemlerde siyasi, ekonomi, kültür gibi pek
çok yönden gelişim sağlayarak, mimari ve sanat alanında da Anadolu’da üretimler
yapmışlardır. Özellikle sarayda kurulan nakkaşhanede dönem özelliği gösteren yazma eserler
üretmiştir. Bu döneme ait günümüze ulaşan pek çok yazma eser mevcuttur. Çeşitli
kütüphanelerde yer alan bu eserlerden bir gurubu Amasya II. Beyazıt yazma eser
kütüphanesinde bulunmaktadır.
Kütüphane II. Beyazıt külliyesinde yer alır. H.892/M.1486 tarihinde II. Beyazıt tarafından
şehzade Ahmed gözetiminde yaptırılan külliye cami, minare, medrese, muvakkithane, aşhaneimaret gibi yapı topluluklarından oluşur. Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri
olan bu yapı barındırdığı tarihi değerlerle ayrı bir öneme sahiptir. Külliye içinde yer alan
medresede Sultaniye medresi yıllarca hizmet vermiş, Cumhuriyetin ilanından sonra da
kütüphane binası olarak kullanılmıştır. Atatürk’ün emri ile 1922 yılında ilde bulunan yazılı ve
basılı eserlerle beraber, arkeolojik ve etnografik eserler bu medresede toplanır. Ancak fiziki
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yetersizlikten dolayı etnografik eserler çıkartılıp bina kütüphanecilik hizmetlerine tahsis
edilmiştir. Böylece Amasya’da bulunan diğer kütüphane ve medreselerden toplanan nadir
eserler bir araya getirilerek bu binada toplanmıştır. Umumi kütüphane olarak hizmet veren
kütüphane 1960 yılında Kütüphaneler genel müdürlüğünün kurulması ile “Halk Kütüphanesi”
adını almaktadır(Eyice, 1992:40-42)(Resim 4).

Resim 4: Amasya II. Beyazıt Camii ve Külliyesi
Kütüphane bilim, tarih, edebiyat, dini ilimler gibi pek çok konuyu ihtiva eden yazma eserler
vardır. Bu eserler Arapça, Farsça ve Osmanlıca olmak üzere istinsah edilmiştir. Kütüphanede
gizli ilimler, astronomi, tıp, edebiyat, felsefe, tarih, psikoloji, sanat v.b. çeşitli tür ve
konularda 2340 adet yazma ve 4000 adet basma eser mevcuttur. Ayrıca kütüphane III. Halife
Hz. Osman’a ait papirüs üzerine yazılmış el yazması Kuran-ı Kerime sahip olması açısından
da önem taşımaktadır. Kütüphanede yapılan inceleme de cilt tezyinatı açısından Selçuklu
dönem özelliği gösteren pek çok yazma esere sahip olduğunu tespit ettik. Bu örnekler 13 yy
ile 14.yy arasında değişen örneklerdir. Bazı eserlerin geç dönemlere ait olmasına rağmen
kaplarının Selçuklu dönemin üslup anlayışı ile bezendiği de yapılan araştırmalar sonucu
ortaya çıkmıştır. Bu bildiride kütüphanede cilt tezyinatı açısından Selçuklu dönem özelliği
gösteren 7 adet yazma eser tanıtılmıştır.
Amasya Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi’nde Bulunan Yazma Eserler
05 Ba 120/2 envanter no’lu yazma eser Amasya Beyazıt yazma eser kütüphanesinde yer alır.
Eser dört ciltten oluşur. Burada ele aldığımız eser ikinci cilttir. Eserin adı el-Kevâkibü'dDerarî fî Şerhi Sahîhi'l-Buhârîdir. İstinsah tarihi H.828 (1424), Yazarı Şems ed-dîn
Muhammed b. Yûsuf el-Kirmânîdir. (717-786/1317-1384) Müstensihi Muhammed b.
Muhammed b. Alî el-Ensarîdir. Konu İslâm Dini-Kütib-i Sittei Şerh ve Haşiyeleridir.
277x185-195x125 mm. ölçülerinde, 292 varak, 27 satır olarak nesih hattı ile istinsah
edilmiştir.
Eser alt ve üst kap, sırt, sertap ve mıklepten oluşmaktadır. Oldukça yıpranmış kaplar
birbirinden ayrılmak üzeridir. Alt ve üst kap dışı ve miklep soğuk baskı tekniği ile tezyin
edilmiştir. Alt ve üst kap şemsesi daire formunda, içi altı köşeli yıldız formu ve yıldız
formunun köşelerinden çıkan kollarla geometrik formlar oluşturulmuştur. Dairenin etrafı
dilimlerle dendanlanmıştır. Dairenin altında ve üstünde salbek çıkıntıları bulunmaktadır.
Miklep tezyinatı ise alt ve üst kap tezyinatına benzemektedir. Ancak şemse mekik formunda
oluşturulmuştur. Kabın dış pervazında ise geçme motifinden oluşan bordür yer alır. Kabın iç
kısmı ise deri ile kaplı ve daire formu içinde altı köşeli yıldız yer almaktadır (Resim 5).
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Resim 5: 05 Ba 120 Envanter no’lu Yazma Eser
05 Ba 389 Envanter no’lu yazma eser Amasya Beyazıt yazma eser kütüphanesinde yer alır.
Eserin adı es-Sirâcü'l-Vehhâci'l-Mudîh li-Külli Tâlib ve Muhtâc dır. Yazarı Radî ed-dîn Ebû
Bekr b. Alî el-Haddâd el-Abbâdî (öl. 800/1398) dir. Eserin konusu islam dini ve fıkıhtır.
İstinsah tarihi M.858 H.1453 dür. Müstensihi Yusuf b. Muhammed el-Barizî dir. 265x180205x125 mm. ölçülerinde, 336 varak, 27-29 satır ve nesih hatla Arapça olarak istinsah
edilmiştir. Enver Ahmed Ağa'ya ait H.1257 (1841/2) tarihli vakıf kaydı ve mührü ile Hızır b.
Sunkar'ın vakıf kaydı vardır.
Eser alt ve üst kap, ve sırttan oluşmaktadır. Kabın oldukça yıprandığı derilerinde yırtılmalar
ve kopmaların olduğu görülmektedir. Alt ve üst kabında aynı motif ve kompozisyon
kullanılmıştır. Yine ortada daire motifi altı köşeli yıldız formu ve yıldız formunun
köşelerinden çıkan kollarla geometrik formlar oluşturulmuştur. Dairenin etrafı dilimlerle
dendanlanmıştır. Köşelere ise dairesel hareketli köşebentler yerleştirilmiştir. Dış Pervaz
geçmelerden oluşan bordüre sahiptir(Resim 6).

Resim 6: 05 Ba 389 Envanter No’lu Yazma Eser
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05 Ba 1285 Envanter no’lu eser Amasya Beyazıt yazma eser Kütüphanesinde yer alır. Eserin
adı Tâcü'l-Luga ve Sıhâhü'l-Arabiye, yazarı Ebû Nasr İsmâ'îl b. Hammâd el-Cevherîdir. (öl.
393/1003) İstinsah tarihi H.821 M.1417 dir. 250x165-170x110 mm. ölçülerinde, 232 yaprak,
15 satır ve nesih hatla Arapça olarak istinsah edilmiştir(Resim 7)
Eser alt ve üst kaptan oluşmaktadır. Sertap ve mıklebi yoktur. Alt ve üst kapda aynı motif ve
kompozisyon kullanılmıştır. Daire formunda şemse motifi ve şemse etrafında kısa tığlar yer
alır. Daire içi, göbekte yıldız formu, yıldızın kolları ile oluşturulan çokgenlere yer verilmiştir.
Şemsenin belli yerlerine altın ile noktalar yerleştirilmiştir. Köşebentler üçgen formundadır.

Resim 7: 05 Ba 1285 Envanter no’lu Yazma Eser
05 Ba 1917 Envanter no’lu yazma eser, Kur’an cüzüdür. İstinsah tarihi ve müstensihi belli
değildir. 265x175-180x100 mm. ölçülerinde,197 varak, sülüs hatla Abadi kağıtlar üzerine
istinsah edilmiştir(Resim 8).
Eser alt ve üst kaptan oluşur. Miklebi yoktur. Alt ve üst tezyinatı birbirinden farklıdır. Alt kap
ortada altı köşeli yıldız, yıldız köşelerinden çıkan kollarla geometrik formlar oluşturulmuştur.
Oluşturulan çokgenlerin içine altın ile geçmeler yerleştirilmiştir. Dış pervazda zencereklerle
bordür oluşturulmuştur. Üst kabın ortasında zencereklerle daire şemse oluşturulmuştur. Dış
pervaz yine zencerek formu ile bordür şeklindedir. Kabın fiziksel durumu diğerlerine nazaran
daha iyidir.

Resim 8: 05 Ba 1917 Envanter No’lu Yazma Eser
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05 Ba 340 Envanter No’lu Yazma Eserin adı Hakâ'iku'l-Manzûme, yazarı Ebû'l-Mehâmid
Mahmûd b. Muhammed el-Lu'lu'î el-Efşencî (627-671/1230-1272) dir. İstinsah tarihi ve
müstensihi belli değildir. Konusu İslâm dinidir. Ölçüleri 320x240-190x140 mm. dir. 266
varak, 19 satır halinde nesih hatla istinsah edilmiştir(Resim 9).
Eser alt ve üst kap, sırt, sertap ve miklepten oluşmaktadır. Alt ve üst kap kompozisyonu
aynıdır. Daire formunda şemse ve salbeklerden oluşur. Şemse içiçe geçen dairelerden oluşur.
Salbeklerde de daire formların kullanıldığı görülür. Kompozisyon deri üzerine kazılarak
işlenmiştir. Üst kabın deseni yok olmuştur. Ancak kalan izlerden aynı motif ve
kompozisyonun kullanıldığı görülmektedir.

Resim 9: 05 Ba 340 Envanter No’lu Yazma Eser
05 Ba 628 Envanter no’lu Yazma Eser Amasya Beyazıt yazma eser kütüphanesinde yer alır.
Eserin adı Hâşiye alâ Şerhi'l-Mevâkıf’dır. Konusu İslâm Dini-Akaid ve Kelamdır. Yazarı
Adudüddin el-Îcîdir (ö. 756/1355). Yazarın kelâma dair eseri’nin istinsah nüshasıdır.
H.791/M.1388 yılında istinsah edilmiştir. Müstensihi Şemseddin Kastamonuvidir. 144
yaprak, 29 satırdan nesih hat ile istinsah edilmiştir. Sultan II. Beyazıt vakfına ait mührü
bulunmaktadır.

05 Ba 628 Envanter No’lu Yazma Eser
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Eser alt ve üst kap, sırt, sertap ve mıklepten oluşur. Alt ve üst kap tezyini aynıdır. Kapların
ortasında altın ile boyanarak mekik formu oluşturulmuştur. Salbekler ve köşegenler
zencereklerle oluşturulmuştur. Miklepde ise yine mekik formunun yarısı kullanılmıştır. Dış
pervaz altın cetvellerle sınırlandırılmıştır. Mekik formunda tezyin edilen kaplar Osmanlı’nın
erken dönem ciltlerine örnek olması açısından önemlidir.
05 Ba 755 envanter no’lu yazma eser Amasya Beyazıt yazma eser kütüphanesinde yer alır.
Eserin adı Tabakâtü’ş-Şafîyedir. Yazarı Cemâl ed-dîn Ebû Muhammed Abd er- Rahim b. ElHasan el-İsnevî’dir (H.704 / M.1305-H.772/M.1370). Müstensihi Muhammed b. Abbas b.
Ahmetdir. Konusu İslâm Dini-Tabakat ül – Fukaha, İstinsah tarihi H.887 (M.1481)dir. Eser
552.267x180-200x123 mm. ölçülerinde 223 varak, 27 satırdan oluşmaktadır. Nesih hatla
Abadi kağıtlar üzerine istinsah edilmiştir. Eserde Hacı Osman Efendi'ye ait 1149 (1736)
tarihli mühür vardır.

05 Ba 628 Envanter No’lu Yazma Eser
Eser alt ve üst kap, sırt, sertap ve mıklepten oluşur. Alt ve üst kap tezyini aynıdır. Kapların
ortasında altın ile boyanarak mekik formu oluşturulmuştur. Mekik formunun içinde ve iç
pervazında geçmeler oluşturulmuştur. Miklebinde ise daire şemse kullanılmıştır. Kabın dış
pervazında altın cetveller yer alır. Eserin istinsah tarihinin 15.yy sonuna ait olması, cilt
özelliğinin de klasik Osmanlı cildinin erken dönemlerine bir örnektir(Raby, Tanındı, 1993)
Kültür mirasımızın en önemli kaynaklardan biri yazma eserlerimizdir. Bu konuda ülkemiz
oldukça zengin bir hazineye sahiptir. Bu bağlamda Anadolu’da çeşitli yazma eser
kütüphaneleri kurulmuş ve farklı konularda istinsah edilmiş pek çok yazma bu
kütüphanelerde korunmaya alınmıştır. Amasya II. Beyazıt yazma eser kütüphanesi de farklı
tarihlere ve konulara ait pek çok yazma esere sahiptir. Bildiride Selçuklu ve Osmanlı’nın
erken dönemlerine ait ciltler örnek olarak sunulmuştur. Genelde deri ciltlerin yer aldığı
Selçuklu döneminde geometrik düzenlemenin kullanıldığı görülmüştür. Cilt yüzeylerinde
daireler, çokgenler, geçmeler ve yıldız formları kullanılmıştır. Aynı zamanda altın ve fırça ile
cilt üzerinde boyamalar gerçekleştirilmiştir. Özellikle de zencerek formları kapların ana
motifleri arasında olmuştur. Osmanlı döneminin erken örnekleri ise yine geometrik motiflerin
kullanıldığı görülmüştür. Ancak daire şemseler oval veya mekik formuna dönüşmüştür.
Ancak şemse içlerinde zencerekler kullanılmaya devam etmiştir. Örneklerde de görüldüğü
gibi pek çok eserin cildi yıpranmış durumdadır. Deride yırtılmalar, kopmalar, kapların
birbirinden ayrılması, şirazenin dağıldığı örnekler çoktur. Cilt sanatının tarihsel sürecini

www.uksek.org

168

Ankara,Turkey

2. INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS
May 2-4, 2021

belgeleyen bu örnekleri gelecek kuşaklara aktarabilmemiz için, korunmasına önem
vermeliyiz. Ayrıca kültür varlığı eserlerimize sahip çıkmalı, bu konuda çalışacak uzmanlar
yetiştirmeliyiz.
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ÖZET
Ahmet Hamdi Tanpınar, gerek şiirleri gerekse edebî ve fikrî yazılarıyla Türk edebiyatında
önemli bir yere sahiptir. İmaj bakımından oldukça zengin şiirler kaleme alan Tanpınar, birçok
kaynaktan faydalanarak kendine özgü bir şiir anlayışı meydana getirmiştir. Şiirlerinde dış
âleme ait güzelliklere son derece dikkat eden şair, pek çok tabiat unsurunu şiirlerinin
malzemesi olarak kullanmıştır. Bu unsurlardan biri de kuşlardır. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın
şiirlerinde güvercin, kumru, serçe, bülbül, martı, yelkovan kuşu, kuğu, kırlangıç, baykuş,
kartal, atmaca, yarasa, baykuş gibi çok çeşitli kuşlar yer almaktadır. Bunun dışında herhangi
bir tür isminin belirtilmediği kullanımlar da mevcuttur. Geniş bir yelpaze görünümünde
karşımıza çıkan kuşlar, Tanpınar’ın şiirlerinde işlevsel şekilde olumlu ve olumsuz manalarda
ele alınır. Bazen ölüm duygusunun ve karanlık, sıkıntılı bir ruh halinin ifade olarak kullanılan
kuşlar, bazen de yaşam sevincini ve aydınlık bir atmosferi imleyecek tarzda işlenmiştir.
Ayrıca kuşlar, manzaranın tamamlayıcı bir unsuru olarak da ele alınmıştır. Bu çalışmada
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirlerinde söz konusu kuşların kullanımı ve taşıdıkları anlamlar ile
sahip oldukları işlevler üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ahmet Hamdi Tanpınar, Şiirler, Kuşlar.
BIRDS IN AHMET HAMDI TANPINAR’S POEMS
ABSTRACT
Ahmet Hamdi Tanpınar, has an important place in Turkish literature not only with his poems
but also with his literary works. Tanpınar, who writes quite rich poems in terms of image, has
created a unique understanding of poetry by taking advantage of many sources. The Poet, who
pays great attention to the beauties of the outer World in her poems, has used many natural
elements as the material of her poems. One of these elements is birds. Ahmet Hamdi
Tanpınar’s poems show a wide range of birds, such as piegon, dove, sparrow, nightingale,
seagull, shearwater, swan, swallow, owl, eagle, hawk, bat, owl. Other than that, it can be used
without any type name specified. The birds, which appear in a wide range, are handled
functionally in positive and negative meaning in Tanpınar’s poems. Sometimes used as an
expression of a sense of death and a dark, troubled mood, birds sometimes handled in a way
that indicates the joy of life ande bright atmosphere. In addition, birds have been considered
as a complementary element of the scenery. In this study, in Ahmet Hamdi Tanpınar’s poems
the use of the birds in question, their meaning and functions will be emphasized.
Key Words: Ahmet Hamdi Tanpınar, Poems, Birds.
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1. GİRİŞ
Hikâye, roman, deneme, tenkit ve edebiyat tarihi gibi çeşitli nesir türlerinde eserler veren
Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962), ilk şiirlerini 1921-1923 yılları arasında Dergâh
mecmuasında yayınlamaya başlamıştır.1 Daha sonra Millî Mecmua, Hayat, Varlık, Ülkü, Oluş
gibi dönemin pek çok süreli yayınında şiirler kaleme alan Tanpınar, ölümünden hemen önce
1961 yılında şiirlerinden bir derlemeyi Şiirler başlığıyla kitap halinde yayınlar. Nesir
sahasında pek çok eser kaleme alan Tanpınar’ın şiirleri o kadar hacimli değildir. Bu durum
sanatçının şiir sahasında son derece titiz olmasından ve “mükemmeliyet” fikrine çok fazla
değer vermesinden kaynaklanır.
Her şeyden önce bir şair olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bütün eserlerinde şiir duygusundan
gelen sanatkârane çağrışımların yansımaları görülür. “Antalyalı Genç Kıza Mektup” başlığını
taşıyan ve edebî anlayışına dair bazı önemli bilgiler veren yazısında şair, şiirlerinde merkeze
kendisini aldığını açıkça belirtir:2
O zaman size derim ki, şiir, söylemekten ziyade bir susma işidir. İşte o sustuğum şeyleri
hikâye ve romanlarımda anlatırım. Onun için mümkün olduğu kadar kapalı âlemler olmasını
istediğim şiirlerimin ana hatlarını roman ve hikâyelerim verir. Mamafih roman anlayışım da
şiir anlayışımdan fazla ayrılmaz. Orada da rüya kelimesi için söylediğim şeyler, hatta rüyanın
nizamı hâkimdir. Şu farkla ki, şiirde dolayısıyla kendimin, hikâye ve romanlarımda kendimle
beraber mümkün olduğu kadar hayatın ve insanların -benden başkalarının- peşindeyim.
Yahut başkalarına ait zamanın peşinde.
İmajist bir şair olarak Ahmet Hamdi Tanpınar, şiirlerinde dış âleme ait güzelliklere son derece
dikkat etmiş, pek çok tabiat unsurunu şiirlerinin malzemesi olarak kullanmıştır. Bu bağlamda
Tanpınar’ın şiirlerinde çoğunlukla “objektif varlıklarla” ilgili kelimelere yer verdiğini belirten
Mehmet Kaplan, “kozmik âleme ait kelimeler, nebatlar3, hayvanlar, psikolojik hadiseleri
anlatan kelimeler, güzel sanatlar, eşya” şeklinde kelimeleri altı başlıkta tasnif etmiştir.4
Şiirlere baktığımızda şairin hayvanlar kategorisinde sıklıkla kullandığı unsurların başında
kuşların geldiği görülmektedir. Şiirlerde herhangi bir tür isminin belirtilmediği kullanımların
dışında güvercin, kumru, serçe, bülbül, martı, yelkovan kuşu, kuğu, kırlangıç, baykuş, kartal,
atmaca, yarasa, baykuş gibi çok çeşitli kuşlar yer almaktadır. Geniş bir yelpaze görünümünde
karşımıza çıkan kuşlar, geleneksel ve mitolojik kullanımlarıyla birlikte Tanpınar’ın şiir
estetiği içerisinde farklı anlamlar, yeni çağrışımlar kazanmıştır. Bu unsurlar, işlevsel şekilde
olumlu ve olumsuz manalarda ele alınmış, bazen ölüm düşüncesi ve hüzün duygusu ile
sıkıntılı bir ruh halinin ifade olan kuşlar, bazen de yaşam sevincini ve aydınlık bir atmosferi
imleyecek tarzda işlenmiştir. Ayrıca kuşlar, pitoresk bir manzaranın tamamlayıcı bir unsuru
olarak da ele alınmıştır. Bu çalışmada belirtilen hususlar çerçevesinde kuşların Ahmet Hamdi
Tanpınar’ın şiirlerindeki görünümleri ve taşıdıkları anlamlar üzerinde durulacaktır.5
2. HAYATIN, MUTLULUĞUN VE AYDINLIK ATMOSFERİN İFADESİ OLARAK
KUŞLAR
Ahmet Hamdi Tanpınar, yukarıda isimlerine yer verdiğimiz kuşlardan güvercin, kumru, serçe,
kuğu, martı, yelkovan kuşu ve kırlangıcı kendi sanat ve şiir anlayışı çerçevesinde olumlu
1

Mehmet Kaplan, Tanpınar’ın Şiir Dünyası, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2013, s. 11.
Kaplan, a.g.e., s. 225-226.
3
Bu konuda örnek bir çalışma için bk. Şerife Çağın, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Ağaç ve Çiçek
Sembolizmi”, Türklük Bilimi Araştırmaları, Sayı: 45, 2019-Bahar, s. 35-59.
4
Mehmet Kaplan, Tanpınar’ın Şiir Dünyası, s. 184.
5
Bu çalışmanın daha kapsamlı sonuçlar ortaya koyabilmesi için Tanpınar’ın roman ve hikâyelerini de içerecek
şekilde bütün eserlerine uygulanması gerekir. Sonraki çalışmalarımızda bu konuyu söz konusu çerçevede
genişletmeyi düşündüğümüzü belirtmek isterim.
2
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çağrışımlar uyandıracak şekilde kullanmıştır. Bu kuşlar, yaşam sevincinin, mutlu anların,
hayal ve rüyanın, özlem duyulan geçmişin bir unsuru olmanın yanı sıra genellikle aydınlık bir
atmosfer içerisinde kendilerine yer bulurlar. Bu bağlamda “güvercin” ve “kumru” karşımıza
sıklıkla çıkan kuşlardır. Pek çok kültürde olumlu anlamları ihtiva eden bu kuşlar, yaygın
olarak saflığın, günahsızlığın, barışın, aşkın, nezaketin, utangaçlığın sembolü olmuşlardır.6
Bunun yanı sıra Yunan mitolojisinde güvercin, aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite’in (Venüs)
de simgelerindendir.7 Tanpınar kendi sanat anlayışı çerçevesinde bu özellikleriyle birlikte
güvercin ve kumruyu yeni çağrışımlar uyandıracak şekilde kullanmıştır.
Karanlıktan aydınlığa, nizamsızlıktan nizama, şuuraltından şuura, alelade hayattan ebediyete
ve sonsuzluğa geçişin anlatıldığı “Yavaş Yavaş Aydınlanan”8 başlıklı şiirde güvercin,
ebediyeti sağlayacak unsurlardan biridir. Şiir vasıtasıyla keşfedilen ve ebedî saadet timsali
olan “saray”9 bir güvercin kanadıyla tamamlanır. “Saray”ı güzellik ve sanat olarak
düşünürsek aşağıdaki mısralar denizin köpüklü dalgalarından doğduğu rivayet edilen Yunan
tanrıçası Aphrodite’i10 akla getirir:
Hangi güvercin kanadı
Köpükten çırpınışında,
Bu sarayı tamamladı
Her tesadüfün dışında
“Bir Gül Tazeliği”11 şiirinde hayatın güzelliği ile ölümü trajik bir atmosfer içerisinde bir araya
getiren şair için güvercinler kaçınılmaz bir kader olarak ölümün karşısında adeta yaşamın ve
aşkın işareti olarak görünür:
Uçan güvercinler avucumuzdan
Ayrılmayan kader baş ucumuzdan.
“Başka bir Yıldızda”12 başlıklı şiirinde ölüm ile aşk duygusunun beraberliği dikkat çekicidir.
Bir hülya ve rüya atmosferinin egemen olduğu ve sevişme anının tasvir edildiği bu şiirde
güvercinler, “anlık giriş çıkışlar vurgusuyla zaman olur”13 (Şahin, 2013: 9-31):
Düğümlenen nefesinden
Sarmaşıklar, derin güller
Arasında dem çekerek
Doğup ölen güvercinler.
Şiirlerinde daha çok kendi his ve hayal dünyasını merkeze alarak ferdi bir karakter ortaya
koyan Tanpınar, “Bursa’da Zaman”14 şiirinde ise tarihe ve toplumsal olana açılmış, zamanın
6

Prof. Dr. L. Sami Akalın, Türk Folklorunda Kuşlar, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme
Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 1993, s. 89-91; 108-109; Michael Ferber, A Dictionary of Literary
Symbols, Cambridge Press, 1999, s. 61-63.
7
Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996, s. 42-44; Altan Armutak, “Doğu ve Batı
Mitolojilerinde Hayvan Motifi II Sürüngenler, Balıklar, Kanatlılar, Mitolojik Hayvanlar”, İstanbul Üniversitesi
Veterinerlik Fakültesi Dergisi, Cilt: 30, Sayı: 2, 2004, s. 143-157.
8
Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, (Hazırlayan: İnci Enginün), Dergâh Yayınları, İstanbul, 2009, s. 21-22.
9
Mehmet Kaplan, Tanpınar’ın Şiir Dünyası, s. 29.
10
Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, s. 21-22.
11
Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, s. 32.
12
Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, s. 33-34.
13
İbrahim Şahin, “Tanpınar’ın Şiirlerinde Tahayyülün Niteliği”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Yıl: 5, S. 9,
Ocak-Haziran 2013, s. 9-31
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devamlılığını, bu sihirli atmosferi güvercin bakışlı sessizlik” ile ifade etmiştir. “Yavaş Yavaş
Aydınlanan”da olduğu gibi şairin pek çok şiirinde gördüğümüz zamanı somutlaştırma
temayülü burada da karşımıza çıkmaktadır. Şair, “parçalanmayan”, “yekpare” zamanı su sesi
ve kanat şakırtısı üzerinden ifade etmiş, zamanın Bursa’da “billûr bir âvize”ye dönüştüğünü
söyleyerek mutlu olunan anı dondurmuş, kristalleştirmiştir. Ancak burada bahsedilen zaman
bene ait olandan çok kolektif hafızaya gönderme yapan toplumsal bir zamandır.
“Raks”15 başlıklı şiirde çılgın ve eşsiz bir mucizenin ifadesi olan “saf güvercinler”, bir
genişleme duygusu uyandırır. Bu kuşlar, daha önceki bazı şiirlerde olduğu gibi burada da
“köpükten kanatlar”la karşımıza çıkarlar:
Dört yandan sarıyor naz, hüzün, eda,
Bir altın zincirle dönen yarını;
Bu saf güvercinler bir müntehada
Çırptıkça köpükten kanatlarını.
“Her Şey Yerli Yerinde”16 şiirinde ise karşımıza bu kez kumru çıkar. Kumruların sesinde
“bitmeyen aşk türküsü” vardır. Rüya, gül, aydınlık kelimeleri ile birlikte olumlu bir anlam
kazanan kumru, sesi ile adeta şaire mutluluk veren atmosferin tamamlayıcı bir unsuru olur.
“Altın Güzeldir”17 başlıklı şiirde de sesi ile dikkati çeken kumru, “altın”ın güzelliğini ortaya
çıkaran bir unsurdur. “Beşeri mitolojide altın, devlerin ve yılanların beklediği gizli bir
hazinede saklı en kıymetli şey, aynı zamanda ebedî hayatın tohumudur”. 18 Şiirde işte bu ebedî
hayat kumru sesleri üzerinden ifade edilir. Bir anlamda yeniden doğuşu da çağrıştıran
aşağıdaki mısralarda karanlıktan aydınlığa; bilinçdışından bilince, içten dışa geçişe kumru
sesleri eşlik etmiştir:
Altın güzeldir
Kumru seslerinin çıkrığında
Görünmez köklerden
Bahar sabahlarını çekerken
Güvercin ve kumru dışında Tanpınar, “Sis”19 şiirinde serçeye yer vermiştir. “Kulağımda asma
bahçesi/Bitmeyen serçe seslerinin” ifadesi şairin mutlu olduğu çocukluk dönemini akla
getirmektedir.20 Tanpınar’ın iki şiirinde ise karşımıza kuğu çıkar. “Ayna”21 şiirinde kuğu
dişiliği, güzelliği ve “beyaz” rengi ile öne çıkarken; tamamlanmamış şiirlerinden “XII”22
başlıklı şiirinde bir rüya atmosferi içerinde sessiz yüzüşleri ile görünürler.
14

Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, s. 50-51.
Tanpınar, a.g.e., s. 128.
16
Tanpınar, a.g.e., s. 40.
17
Tanpınar, a.g.e., s. 82.
18
Mehmet Kaplan, Tanpınar’ın Şiir Dünyası, s. 150. Bunun yanı sıra Homeros’un Yunan mitolojisinde aşk ve
güzellik tanrıçası Aphrodite için “altın” sıfatını kullandığı belirtilir. Bk. Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, s. 21-22.
19
Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, s. 158.
20
Bu bağlamada şairin “Kerkük Hatıraları”nda serçelere yönelik ifadeleri bu mısralarla benzerlik taşımaktadır:
“Babam serçeleri çok severdi ve her sabah onlara eliyle yem dağıtmak en büyük zevkiydi. Ondan bende kalan
hayaller içinde İstanbul’daki evimizin bahçesinde bu ürkek kuşların hemen hemen avucundan yem yemeleridir.
Zamanla bu serçe sevgisi bende de başladı. Şimdi evin karşısındaki bahçede yabani gül dalları arasında onların
gidip gelişini gözetliyorum. Yağmur sesleri ardından onların cıvıltısını dinlerken kulağımda asma bahçeler
kuruluyor”. Bk. İnci Enginün-Zeynep Kerman, Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Başbaşa, Dergâh Yayınları,
İstanbul, 2007, s. 30.
21
Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, s. 45
22
Tanpınar, a.g.e., s. 148.
15
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Tanpınar’ın şiirlerinde kırlangıç sadece “Bir Heykel İçin”23 şiirinde geçer. Şiirde canlılığın
simgesi olabilecek hiçbir şey yoktur. “Uçan bir kırlangıç” canlılığın ve yaşamın bir belirtisi
olarak verilir.
Martı ve yelkovan kuşu da şairin sadece “Zaman Kırıntıları”24 şiirinde geçmektedir. Hayal ile
gerçek arasındaki tezadın ve ortaya çıkan trajedinin anlatıldığı bu şiirde martı ve yelkovan
kuşu, gerçeğin karamsarlığını yansıtan “sinek”in karşında aydınlığı ve hayali olanı çağrıştırır:
Bak martılar kanat çırpıyor sana
Bir rüyadan kopmuş gibi bembeyaz
Yelkovan kuşları yalıyor suyu,
Sen ki bakışında yumuşak bir yaz
Gülümser en yeşil gecesinden
Ve sesin durmadan, durmadan örer,
Yıldız yosunu bir uykuyu…
Bak, martılar kanat çırpıyor sana.
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yukarıda değindiğimiz isimleri belli olan bu örneklerin dışında
genel olarak sadece “kuş” ismine yer verdiği şiirleri de vardır. Ümitsiz ve karanlık bir
atmosfer içerisinde dünyaya adeta ölümün penceresinden baktığı “Selam Olsun”25 başlıklı
şiirinde şair, güzel ve mutlu anlara duyduğu hasreti mavi gökyüzünde uçmasını istediği kuşlar
üzerinden verir:
Hepsi güzeldi kar, tipi, fırtına
Günlerin geçişi ardı ardına
Hasretiz bir kanat şakırtısına
Mavi gökte yine kuşlar uçar mı
Şair, benzer bir özlem duygusunu “Karışan Saatler İçinde”26 şiirinde de dile getirmiştir.
Şiirdeki “Bakir hülyasıyla beyaz ve ürkek yarın” mısraındaki “beyaz” ve “ürkek” sıfatları, sonraki mısrada “kuş” olarak ifade edilecek- güvercini çağrıştırmaktadır. “Gelecek,
yakalanamazlığı, çabuk kayboluşuyla ürkek ve tedirgin bir kuştur Tanpınar’da. Geçmişin,
hatıranın sessizlikle açılan kapısının ufkunda, kuş yerine, hasretin kanat çırptığını ve hasretin
de düşünen ellere ilişkin olduğunu biraz sonra öğreniriz.”27
“Bırak Aydınlığa”28 başlıklı şiirde aydınlığın ve hülyalı renk deryasının ortasında, yani şairin
mutlu olduğu bir anda sonbahar ve kuş arasında bağlantı kurulmuş, “an” kuş üzerinden
dondurulmuştur. Soyut bir kavram olarak zaman, kuş ile somut bir hale getirilmiştir. Bu
durum daha önce ifade ettiğimiz üzere Tanpınar’daki zamanı dondurma temayülünün de
göstergesidir:
Bırak aydınlığa kendini, sarhoş
Ve hülyalı bu renk dünyasında yüz.
23

Tanpınar, a.g.e., s. 31.
Tanpınar, a.g.e., s. 73
25
Tanpınar, a.g.e., s. 28.
26
Tanpınar, a.g.e., s. 48.
27
İbrahim Şahin, “Tanpınar’ın Şiirlerinde Tahayyülün Niteliği”, s. 9-31.
28
Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, s. 56.
24
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Bak, mücevher kanatlı bir kuş olmuş
Kuru yaprakların telâşında güz.
Tanpınar’ın hayal ettiği ve mutlu olduğu “yekpare” zamanın artık parçalandığı ve realitenin
mutsuzluğunu ifade ettiği “Zaman Kırıntıları” başlıklı şiirinde kuş, yaşanılan hayatın karanlık
atmosferin içinde değil, şairin hayal ettiği âlemin tasviri içerisinde ele alınır. Bu parçada
kaybetmişlik duygusu çağrışımlı şekilde zaman ile “yavru kuş” arasındaki ilişki üzerinden
verilir. Yeniden doğuş isteğini çağrıştıracak şekilde zaman ile kuş arasında benzerlik ilişkisi
kurulur:
Uçmak için kanatlanmayı bekleyen
Yavru kuş gibi doğduğu kayada
Ben zamanı gördüm
Çırpınırken avuçlarımda.
Üç kısımdan oluşan “Avare İlhamlar”29 başlıklı şiirde ise “ölüme sessizce teslim olan şairin,
âdeta kahramanca denilecek bir şekilde güzelliğe bağlı kaldığını görüyoruz”. 30 “Kader
cellâdına” boynunu uzatan şair, son darbe inmeden mutlu olunacak “ân”ı dondurmak
amacıyla “Bir çiçek, bir kuş, bir tebessüm ol”mak istemiştir. Benzer şekilde tamamlanmamış
şiirlerden “XIV”31 başlıklı şiirde bir sabah vakti, gün doğumuna yakın bir vakitte “kuşların
telaşı” ânı bir rüya haline getirmiştir.
3. ÖLÜM DÜŞÜNCESİ VE HÜZÜN DUYGUSU İLE KARANLIK ATMOSFERİN
İFADESİ OLARAK KUŞLAR
Ahmet Hamdi Tanpınar, yukarıda görüleceği üzere bazı kuşları olumlu bir çerçevede şiirinde
işlerken özelikle kartal, atmaca, baykuş, yarasa gibi kuşları ölüm düşüncesi bağlamında ele
almış, bülbül ise çoğunlukla hüzün duygusunu da ifade edecek şekilde karşımıza çıkmıştır.
Bunun dışında benzer çağrışımlar dâhilinde kullanılan ancak herhangi bir özel isme sahip
olmayan kuşlar da bulunmaktadır. Ölüm düşüncesi ve hüzün duygusu ile birlikte kullanılan
kuşlar, önceki şiirlere nispeten karanlık bir atmosfer içerisinde yer alır.
Tanpınar’ın şiirlerinde söz konusu kuşlar içerisinde yırtıcı olanlar, ölüm duygusunun sembolü
olarak dikkat çekmiş, bu bağlamda özellikle kartal öne çıkmıştır. Avlarını çelik gibi pençeleri
ve güçlü gagasıyla yakalayan kartal, mitolojik bir unsur olarak hemen hemen her medeniyet
ve kültürde baskın bir motif olarak gücün ve iktidarın sembolü olarak görülmüştür.32 Sahip
olduğu güç bakımından “kuşların kralı” olarak nitelenen kartal, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın
şiirlerinde ölümün sembolüdür.
Şairin ölümü ve hayatı karşılaştırdığı ve bu mukayeseden ölümün galip çıktığı “Bendedir
Korkusu”33 şiirinde kartal, pençeleri ve “çelik gagası” ile görülür. Lirik beni ile kartal
arasında özdeşlik kuran şairin gözünden hayat, “mavi kartal”ın34 pençeleri arasında sıkışmış
“bir zümrüt gibidir”:
29

Tanpınar, a.g.e., s. 77-78.
Mehmet Kaplan, Tanpınar’ın Şiir Dünyası, s. 144.
31
Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, s. 150-151.
32
Kartalın sembolik anlamlarına dair ayrıntılı bilgi için bkz. Prof. Dr. L. Sami Akalın, Türk Folklorunda Kuşlar,
s. 98-100. Michael Ferber, A Dictionary of Literary Symbols, s 65-67. Altan Armutak, “Doğu ve Batı
Mitolojilerinde Hayvan Motifi II Sürüngenler, Balıklar, Kanatlılar, Mitolojik Hayvanlar”, ss. 143-157.
33
Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, s. 23.
34
Mehmet Kaplan, Tanpınar’ın “Mavi kartal imajını kullanırken Mallarmé’nin şiirinde çok geçen ve ölüm
mânasını taşıyan “azur” sembolünden ilham almış” olabileceğinin altını çizer. Mehmet Kaplan, Tanpınar’ın Şiir
Dünyası, s. 65; Ayrıca İnci Enginün, bu şiirde geçen mavi kartal figürünün sürrealist ressam ve şair Max Ernst’in
30
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Bendedir korkusu biten şeylerin
Çelik gagasında fecri taşıyan
Mavi Kartal benim…
Pençelerimde
Asılmış bir zümrüt gibidir hayat
Benzer şekilde Tanpınar, “Ey Kartal Bakışlı”35 şiirinde ölüm-yaşam tezadını ve ölümün
zaferini kartal üzerinden anlatmıştır. Zaman olarak -üstteki şiirde olduğu gibi- kartalla fecir
vakti arasında ilişki kurulmuştur. Şiirde ölüm duygusu “siyah bahçe” imgesiyle verilirken
karanlık bir atmosfere doğru gidiş söz konusudur. Bu şiirde bakışı ile öne çıkan kartal, “Altın
Güzeldir” şiirinde bu kez “kükürtlü bakışı” ile ölümü çağrıştırır. Şiirin başında yeniden doğuş
düşüncesini kumru sesleri üzerinden veren şair, şiirin sonuna doğru söz konusu bakışla ölümü
hatırlatır.
“İnsanlar Arasında”36 isimli pek çok mitolojik unsuru barındıran uzun şiirinde şair, Zeus’u
insanların macerasını anlaması için yeryüzüne indirir. Diğer şiirlerden farklı olarak bir piyes
formunu hatırlatan bu şiirde Kartal, gücün ve iktidarın sembolü olarak Zeus’un yanında
bulunur. Bilindiği gibi Yunan mitolojisinde “tanrıların tanrısı” olarak bilinen Zeus’un
simgelerinden biri kartaldır.37 Bu şiirde de Zeus “kartalın efendisi”dir.
Hayata karşı kötümser ve ümitsiz bakışın, melankolinin egemen olduğu “Eşik” şiirinde
karşımıza atmaca çıkar. Atmaca, Mısır mitolojisinde gökyüzünde burçlar üzerinde görülen ve
güneşi simgeleyen Horus’un sembolüdür38 Mısır efsanesine göre kocası karanlıklar tanrısı Set
tarafından on dört parçaya ayrılan İsis, parçaları toplamaya koyulur, erkeklik uzvundan başka
bütün parçalarını bir araya getirip başka tanrıların yardımıyla ilk mumyayı hazırlar. Kocası
öldükten sonra Nil deltasında Horus’u doğurur, onu Set’ten korumak için gizlice büyütür ve
ona babasının öcünü almak görevini yükler. Horus da Set’le teke tek savaşır, bu dövüşmede
düşmanının erkekliğini koparır, Set de Horus’un gözünü oyar. Hekim tanrı Thot her ikisini de
iyi eder, tanrılar mahkeme kurar, Set’i Horus’a gözünü vermeye mahkûm ederler, Horus da
gözü babası Osiris’e verir, kendisi de gözünün yerine bir yılan koyar. Bu yılan (adı
Uraeus’tur) krallık simgelerinden biridir.39 Bu efsane sonucu ortaya çıkan “Horus’un gözü”,
“manevi anlamıyla, vicdanın gözünden hiçbir şey kaçmayacağını, insanın yaşamdaki her
davranışını gözden kaçırmayan bu yargıcın keskin bakışını sembolize etmektedir”.40
Bu bağlamda Tanpınar, Eşik şiirinde söz konusu mitolojik hikâyeyi akla getirecek mısralara
yer vermiş, şiirin bütününe baktığımızda atmaca, insanoğlunun kendisinden kaçmayacağı
ölüm realitesini çağrıştırmıştır:
Ey hiç şaşmayan göz, büyük atmaca
Gölgesi güneşin üstünde uçan

bir tablosunu hatırlattığına değinir. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları 2, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2012, s.
474-475. Nezahat Özcan ise şiirin Max Ernst’in “Barbarlar” tablosunu çağrıştırdığını belirtir. Ahmet Hamdi
Tanpınar’ın Eserlerinde Resim, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 2012, s. 148.
35
Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, s. 53.
36
Tanpınar, a.g.e., s. 87-95.
37
Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, s. 295-299.
38
Altan Armutak, “Doğu ve Batı Mitolojilerinde Hayvan Motifi II Sürüngenler, Balıklar, Kanatlılar, Mitolojik
Hayvanlar”, s. 143-157
39
Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, s. 232.
40
Meryem K. Çifçi, “Eski Mısır Dininde Tanrı ve Öte Dünya İnancı”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2010, s. 21.
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Dişi kuyruğunda ebedî yılan
Birtakım olumlu özelliklerine rağmen Türk kültüründe “gece avlanması, görünmesi ve terk
edilmiş yerlerde bulunması” dolasıyla olumsuz bir anlama sahip olan baykuş, kimi zaman
ölümü haber veren uğursuz bir kuş olarak da görülmüştür.41 İhtiyar bir yolcunun bir
“şehriyar”ı arayış hikâyesinin anlatıldığı “Şehriyar”42 başlıklı şiirinde Tanpınar, baykuşu
gelenekten gelen söz konusu anlamı anımsatacak tarzda kullanır. Bu yolcuğunda ihtiyara eşlik
eden baykuş ötüşü yolculuk sonunda ihtiyarın ölümünü haber verir:
Dinleyerek yüksek, sarp kayalarda öten baykuşu,
Bir yorgun gölge gibi tırmandı, yolcu yokuşu…
(…)
Uzakta bir baykuş daha öttü; sonra, sükûn uyukladı!...
Tanpınar, Kartal, atmaca ve baykuşun dışında “Yarasa”43 başlıklı şiirinde ölüm korkusunu
dile getirir. Yarasa ile karamsar ruh hali ilişki kuran şair, yıllardır kendisini peşinden
sürükleyen bu kuvvetli korkunun elinden kurtulamayacağı düşünür.
Ölümü çağrıştıran bu yırtıcı kuşların dışında bülbül de şairin ölüm duygusunun ve hüzünlü
ruh hâlinin ifadesi olarak karşımıza çıkmıştır. Tanpınar’ın kuşlar üzerinden oluşturduğu imaj
sistemine baktığımızda şair yeni imajlar bulmak yerine kendi beni ve duyuş tarzıyla
geleneksel imajlara farklı anlamlar yüklemiş, yeni çağrışım alanları açmıştır. Şair, gelenekte
olduğu gibi bülbülü gül ile birlikte kullanmasına rağmen, “mazmun” sisteminin dışına
çıkmıştır. Mehmet Kaplan’ın ifadesiyle “Burada onun yaptığı yenilik gül ile bülbül arasında
ölüm, mazi, hatırlama duygularını sokmasıdır. (…). Tanpınar gül ile bülbül arasındaki
maceraya kendi hayat tecrübesini katarak ona daha derin bir manâ veriyor”. 44 Şairin tabiatta
bir akşam saatinin manzarasını tasvir ettiği, hüznü ve ölümü telkin eden “Uyanma”45 başlıklı
şiirinde bülbül, ömrün tenha bir saatinde gül ile birlikte manzaraya ve şairin ruh haline uygun
verilir:
Ve yanık türküsü dalda bülbülün
Ateşten çemberi üstünde gülün.
“Güller ve Kadehler”46 şiirinde hayatın sonunu çağrıştıracak şekilde “ömrün gecesinde öten
bülbüller”, hayalin bittiğini, karanlık ve ölümün karamsarlığını yansıtır. Atmosfere hâkim
olan “siyah” renk adeta ölümü çağrıştırır:
Bağrında bir bıçak yarası boşluk,
Simsiyah kesilir gözünde ufuk,
Siyah açar güller ve siyah öter
Ömrün gecesinde öten bülbüller…
“Dönüş”47 şiirinde ise ölümün hayata galebe çalması, hayat ve güzelliğe duyulan özlem
anlatılır. Şiirde hafızanın oyunuyla hazanın bağrına düşen kuş sesinin bülbüle ait olduğunu

41

Serkan Köse, “Türk Kültüründe Baykuş”, Kültür Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, 2019, s. 288-301.
Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, s. 160-161.
43
Tanpınar, a.g.e., s. 125.
44
Mehmet Kaplan, Tanpınar’ın Şiir Dünyası, s. 111.
45
Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, s. 25.
46
Tanpınar, a.g.e., s. 44.
47
Tanpınar, a.g.e., s. 54.
42
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sonraki mısrada geçen gül motifinden anlamak mümkündür. Akşama ait bir unsur olarak
bülbülün sesi “kanlı haber” olarak nitelenir.
Tanpınar’ın şiirlerinde kartal, atmaca, baykuş, yarasa ve bülbülün yanı sıra özel olarak bir
ismi olmayan kuşlara da benzer bağlamlarda yer vermiştir. “Deniz Ufkunda”48 şiirinde tabiata
yansıtılan ölüm duygusunun trajik bir unsuru olarak karşımıza “kuşlar” çıkmaktadır. Deniz
ufkunda güneşin batışıyla birlikte tabiata akseden ölüm, atmosfere sinmiştir ve kendisini
kuşların keskin çığlığında ve ümitsiz uçuşunda göstermiştir. Benzer bir atmosferi anlatan
“Akşam”49 şiirinde kuş, akşamın mavi gölünde kanat çırparak can verir. Kuşun attığı son
çığlık camlarda tutuşur.
4. PİTORESK BİR MANZARANIN UNSURU OLARAK KUŞLAR
Mehmet Kaplan, Tanpınar’la ilgili çalışmasında onun “‘vizuel’ bir tip” olduğunu belirterek
dış âleme son derece dikkat ettiğinin altını çizer ve şairin bu ilgisini ise resme olan
düşkünlüğüne bağlar.50 Tasvirî mahiyete çok sayıda şiiri olan şairin tabiata yönelik şiirlerine
baktığımızda gözler önüne serdiği pitoresk bir manzaranın önemli bir unsuru olarak kuşlarla
karşılaşırız. Bu şiirlerde kuşlar sadece manzaranın bir parçası olmaz aynı zamanda şairin his
ve hayal dünyasının da taşıyıcısı olurlar. Bu bağlamda ölüm duygusunu kuvvetle hissettiren
“Bendedir Korkusu” ve “Ey Kartal Bakışlı” şiirlerinin gözler önünde bir tablo meydana
getirdiğini hatırlatmak gerekir.51
Tanpınar’ın kuşların içinde olduğu tabiata yönelik şiirlerine baktığımızda renk, çizgiler, his ve
hayal itibariyle empresyonist perspektifin izlerini görmek mümkündür. Gün batımını
kendinde uyandırdığı his ve hayali de ortaya koyacak şekilde tasvir ettiği “Deniz Ufkunda”
şiiri böyle bir perspektifi yansıtır. Bu şiirde kuşlar akşam manzarasının önemli bir unsuru
olarak atmosferi tamamlar:
Deniz ufkunda batan güneş
Ve keskin çığlığı kuşların;
Rabbim bu uğultu, bu ateş
Ve ümitsiz uçuşların
Doldurduğu akşam havası,
Akşamın mercan dallar gibi
Suda olgunlaşan rüyası…
Tanpınar’ın “Sabaha Karşı”52 başlıklı şiirinde kuş, manzarayı, durumu tasvir etme ve
tamamlama işlevi ile kullanılmıştır. Tanpınar’ın görselliği ağır basan bu şiiri okuyucuda bir
tablodan hareket edilmiş intibaı bırakır53:
Bir kadın başı duvarda
Uzanmış süzüyor beni,
Ve gülünç kuşlar dallarda

48

Tanpınar, a.g.e., s. 26.
Tanpınar, a.g.e., s. 60.
50
Mehmet Kaplan, Tanpınar’ın Şiir Dünyası, s. 155.
51
Tanpınar’ın bir tablo izlenimi veren şiirleri hakkında bk. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Resim, s. 141154.
52
Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, s. 27.
53
Nezahat Özcan, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Resim, s. 145.
49
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Kırpıyor kirpiklerini.
Şair, “Akşam”54 şiirinde bir bulutun geçirdiği üç safhayı işler. Başta siyah ve dağınık olarak
görünen bulut, birden değişir ve derinlerde “yakut bir kuş” olur. Şair bu değişimi, “kanlı bir
maceranın çok uzak ve sihirli bir aksi” olarak ifade etmiştir.55 Kuş, akşamın mavi gölünde
kanat çırparak can verir. Kuşun attığı son çığlık camlarda tutuşur, zamanın değişimi kuş
üzerinden somutlaştırılır. Bu şiir, hissettirdiği ölüm duygusu ve gün batımı manzarası
dolayısıyla “Deniz Ufkunda” şiirini hatırlatır.56
Bir akşam manzarasının daha tasvir edildiği “Uyanma” ile “Güller ve Kadehler” başlıklı
şiirlerde ölüm ve hüzün duygusu içerisinde manzaranın bir unsuru da bülbüldür. İlk şiirde gün
batımı gül üzerine ateşten bir çember yansıtırken bülbül yanık türküsü ile dalda yerini
almıştır. İkinci şiirde ise benzer bir pitoresk manzarayı daha karanlık bir atmosfer içerisinde
resmeder:
Bağrında bir bıçak yarası boşluk,
Simsiyah kesilir gözünde ufuk,
Siyah açar güller ve siyah öter
Ömrün gecesinde öten bülbüller…
Şairin “Musul Akşamları”57 şiirinde bir akşam vakti sahile inen kızlar, “ürkek kuşlar”a
benzetilmiştir:
Böyle haşr olurken akşamla belde;
Sahile inerler dik yokuşlardan
Şen bakışlı kızlar, destiler elde…
Farkı yok hepsinin ürkek kuşlardan.
Bir savaş atmosferinin anlatıldığı, tamamlanmamış “XIII”58 numaralı şiirinde ise şair, bu
ortamın tamamlayıcı bir unsuru olarak kuşlara da yer verir.
Kılıçlar, mızraklar, alevden tuğlar
Savrulan yelesi yüzlerce atın
Ve siyah gölgesi uçan kuşların
Dökülen saçılan mücevher altın
5. SONUÇ
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinin merkezinde olan ölüm-yaşam, karanlık-aydınlık, ferttoplum, bilinç-bilinçdışı, dişil-eril şeklindeki tezat düşünce şiirlerinde de karşımıza çıkmış, bu
düalite kuş unsurunu da benzer bir kanaldan okumamıza imkân sağlamıştır. Şairin imaj
yaratma biçimine baktığımızda yeni bir imaj bulmak yerine mevcut imajları kendi his ve
54

Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, s. 60.
Mehmet Kaplan, Tanpınar’ın Şiir Dünyası, s. 60.
56
Şiir estetiği olarak Ahmet Haşim’e yakın olduğunu bilinen Tanpınar’ın bu iki şiirinde tabiata yönelik
empresyonist bakışı Haşim’i hatırlatmakta ve özellikle
“Siyah Kuşlar” başlıklı şiirini akla getirmektedir:
“Gurûb u hûn ile perverde rûh olan kuşlar/Kızıl kamışlara, yâkût âba konmuşlar/Ufukta bir ser-i maktû’u andıran
güneşi/Sükût u gamla yemişler ve şimdi doymuşlar”. Bk. Ahmet Haşim, Bütün Şiirleri Piyale/Göl
Saatleri/Kitapları Dışındaki Şiirler, (Hazırlayan: İnci Enginün-Zeynep Kerman), Dergâh Yayınları, İstanbul,
2015, s. 131.
57
Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, s. 99.
58
Tanpınar, a.g.e., s. 149.
55
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hayal dünyası içerisinde çağrışımlı, orijinal ve zengin bir biçimde kullandığı görülür. Örneğin
bülbülü gelenekte olduğu gülle birlikte kullanmasına rağmen şair, bu unsurların aşk ilişkisine
dayanan mazmun özelliğini tercih etmemiş, bunları yeni çağrışımlarla kullanmıştır. Bunun
yanı sıra güvercin, kartal ve atmaca mitolojik çağrışımları da akla getirecek şekilde işlediği
kuşlardır. Burada Tanpınar’ın Güzel Sanatlar Akademisinde estetik ve mitoloji dersleri
vermesinin etkisi olmalıdır. Kuşlara yüklediği anlamlarda genellikle bireysel bir tavır
sergilediğini gördüğümüz şair, baykuşa uğursuzluğu bildirecek şekilde kültürel bir motif
olarak yer vermiştir. Bu şiirlerde sıklıkla karşımıza çıkan güvercin aşk, güzellik ve yaşamı;
yırtıcı kuşlar ise daha çok gücü ve ölümü akla getirecek tarzda imajdan çok sembol olarak
kullanılmıştır. Kuşların benzetme ilişkisi içerisinde çoğu kez zamanın bir unsuru olarak ele
alındığı görülür. Bu durumda şairin zamanı somutlaştırmaya çalıştığını söylemek
mümkündür. Tanpınar, tabiata yönelik dikkati ve resme ilgisi ile bazı şiirlerinde pitoresk bir
manzaranın tasvirini yapmış ve kuşlar gün batımı ve akşam manzarasının tamamlayıcı bir
unsuru olarak kullanmıştır.
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OSMANLI AYDINININ TOPLUMCU BAKIŞINI YANSITAN BİR ÖRNEK:
“NÜSHA-I FEVKALADE-İ TERCÜMAN-I HAKİKAT VE MUSAVVER SERVET-İ
FÜNUN”
Arş. Gör. Dr. Taner TUNÇ
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ORCID: 0000-0002-4632-1059
ÖZET
19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda askerî, siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda
pek çok değişim ve dönüşümün yaşandığı bilinmektedir. Söz konusu alanlarda
imparatorluğun yaşadığı problemlere karşı İslamcı anlayışını koruyarak Osmanlılık bakış
açısıyla bir refleks geliştiren Osmanlı aydını, toplumun yaşadığı sıkıntılı süreçlerin
çözümünde aktif bir rol almıştır. Kimi zaman ansiklopedist kimliği ile Batı ilminin faydalı
taraflarını halka aktaran bu aydınlar, kimi zaman somut bir şekilde halkın sıkıntılarına çözüm
aramaya da çalışmışlardır. Tanzimat döneminde tanıştığımız basın, Osmanlı aydınlarının bu
süreçte başvurdukları en önemli güç olmuştur. Gazete ve dergiler vasıtasıyla kamuoyu
oluşturabilen aydınlar, bu sayede pek çok yardım faaliyetinde de bulunmuşlardır. Bu
bağlamda en dikkat çeken girişimlerin başında Girit’teki Müslümanlara yönelik yardımlar
gelmektedir. 19. yüzyılda Milliyetçi akımların ve Yunan bağımsızlık hareketinin etkisi ile
başlayan ve daha sonraları Girit’in Osmanlı hâkimiyetinden çıkmasıyla sonuçlanan birtakım
olaylar yaşanmıştır. İmparatorluğun bu zor zamanlarında adadaki Müslüman halka maddi
destek sağlamak amacıyla pek çok gazete yardım kampanyaları düzenlemiştir. Bu gazetelerin
başında Ahmet Mithat yönetimde çıkarılan Tercüman-ı Hakikat gelmektedir. Toplumcu bakış
açısına sahip olan Tercüman-ı Hakikat, Musavver Servet-i Fünun ile birlikte çok sayıda yazar
ve şairi bir araya getirerek 1313/1897 yılında Girit Müslümanları yararına bir özel sayı
çıkarır. Pek çok yazar ve şairin çeşitli türlerde ve konularda kaleme aldıkları yazılarla destek
oldukları bu özel sayı, Osmanlı aydının toplumcu perspektifini göstermesi bakımından
dikkate değerdir. Bu çalışma, söz konusu yayının tanıtımı ve yazıların dizini ile birlikte alana
katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Aydını, Toplumcu Bakış, Tercüman-ı Hakikat, Musavver
Servet-i Fünun, Girit.

AN EXAMPLE REFLECTING THE SOCIALIST PERSPECTIVE OF THE
OTTOMAN INTELLECTUALS: “NÜSHA-I FEVKALADE-I TERCÜMAN-I
HAKIKAT VE MUSAVVER SERVET-I FÜNUN”
ABSTRACT
It is known that many changes and transformations took place in the Ottoman Empire in the
19th century in military, political, social, culturel and economic fields. The Ottoman
intellectual, who developed a reflex with an Ottoman perspective by preserving her Islamist
understanding against the problems faced by the empire in these areas, took an active role in
solving the troublesome processes experienced by the society. These intellectuals, who
sometimes conveyed the beneficial aspects of Western science to the public with their
encyclopedist identity, sometimes tried to find solutions to the problems of the people in a
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concrete way. The press we met during the Tanzimat period was the most important force that
the Ottoman intellectuals consulted in this process. Intellectuals, who were able to create
public opinion through newspapers and magazines, also carried out many aid activities in this
way. In this context, one of the most striking initiatives is the aid for the Muslims in Crete. In
the 19th century, a number of events took place, which started with the effect of the
Nationalist movements and the Greek independence movement and later resulted in Crete
leaving the Ottoman rule. In these difficult times of the empire, many newspapers organized
aid campaigns in order to provide financial support to the Muslim people on the island. The
leading of these newspapers is Tercüman-ı Hakikat, which was published under the
administration of Ahmet Mithat. Having a socialist point of view, Tercüman-ı Hakikat
brought together many writers and poets together with Musavver Servet-i Fünun and
published a special issue for the benefit of Cretan Muslims in 1313/1897. This special issue,
which many writers and poets supported with their articles in various genres and subjects, is
remarkable in terms of showing the socialist perspective of the Ottoman intellectual. This
study aims to contribute to the field with the introduction of the publication and the index of
the articles.
Key Words: Ottoman Intellectual, Socialist Perspective, Tercüman-ı Hakikat, Musavver
Servet-i Fünun, Crete.
1. GİRİŞ
Girit adası hem coğrafi hem de jeopolitik konumu itibariyle Osmanlı İmparatorluğunun
dikkatini daima çekmiş ve yaşanan mücadeleler sonucunda 6 Eylül 1669 tarihinde adada
Venedik hâkimiyeti sona ererek Osmanlı egemenliği vücut bulmuştur. Ancak bu tarihten
itibaren adanın konumu, dini ve demografik yapısı sebebiyle Osmanlı için sürekli bir uğraş
alanı hâline gelmiştir. Özellikle Fransız Devrimi’nin yarattığı milliyetçilik ve hürriyet
duyguları adada Osmanlı idaresinin günden güne bozulması ve zayıflamasına yol açmış 1821
Yunan isyanının etkileri doğrudan Girit’i etkilemiştir.1 Yunanlılar, Avrupa kamuoyunun
desteğini elde etmek ve bu sayede Girit’i Osmanlılardan koparmak maksadıyla 1866 yılında
adadaki halkını isyana teşvik etmiştir. Ada Rumlarına geniş haklar tanıyan 25 Ekim 1878
tarihli “Halepa Sözleşmesi” ile sonuçlanan isyan ve sonrasında yaşanan gelişmeler
göstermiştir ki bu süreç içerisinde Girit meselesi artık “İmparatorluğun iç olayı ya da TürkYunan sorunu olmaktan çıkarak devletlerarası bir sorun şeklini” almıştır.2 Bu tarihten sonra
merkezi idare ile bağları gittikçe zayıflayan Girit’te olaylar, Osmanlı’nın ortaya koyduğu
çabalara rağmen tırmanmaya devam etmiştir. Yaşanan olumsuz gelişmeler karşısında 26 Ekim
1889 tarihinde Girit’e Halepa Sözleşmesi ile sağlanan ayrıcalıkları kısıtlayan Osmanlı
İmparatorluğu’na karşı bu kez 1895-1896 yıllarında adada güçlenen Rum cemiyetleri bir
araya gelerek ihtilale kalkıştılar. Ortaya çıkacak muhtemel “Doğu Sorunu”nun yeniden
alevlenmesini istemeyen İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya, Almanya, Avusturya gibi devletler
harp gemilerini Girit’e göndererek Yunan hükümetine ortamın durulması için nota
vermişlerdir. Bu durum söz konusu devletlerin meseleye doğrudan müdahale ettiklerinin de
göstergesidir. Yaşananlardan sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun birtakım düzenlemelere
gitmesine rağmen Girit İsyanı’nın II. evresi 1897 yılının başında cereyan etmiş, aynı yıl
Osmanlı-Yunan harbi yaşanmıştır. Bu süreç Girit’in önce muhtariyetinin ilanı devam etmiş ve
sonra 1913 yılında Girit adası Osmanlı devletinin elinden çıkmıştır.

1

Ayşe Nükhet Adıyeke, Osmanlı İmparatorluğu ve Girit Bunalımı (1896-1908), Türk Tarih Kurumu Yayınları,
Ankara, 2000, s. 17-18.
2
Adıyeke, a.g.e., s. 22.
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Girit’in Osmanlı’nın yönetimi altına girdiği tarihten sonra yukarıda özetlediğimiz tarihsel
süreç içerisinde özellikle Osmanlı-Yunan harbi ve öncesindeki olaylarda adadaki MüslümanTürk nüfusu etnik, dinî, siyasal, kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda çok fazla sıkıntılar
yaşamıştır. Bu sıkıntılara kayıtsız kalamayan Osmanlı aydınları için şüphesiz en önemli güç
basın olmuştur. Tanzimat döneminde tanıştığımız gazeteler, bir taraftan devletin
modernleşmesinde ön plana çıkan Osmanlı aydınına pek çok imkân sağlarken, diğer taraftan
bu aydınların da etkisiyle “efkâr-ı umumiye” yani kamuoyunun ortaya çıkmasına da vesile
olur. Bu bağlamda içinde bulundukları “nizam” devrinin bir gereği olarak kendilerine siyasal
ve toplumsal bir misyon yükleyen aydınlar, imparatorluğun zor zamanlarında sahip oldukları
toplumcu refleksleriyle bir takım girişimlerde, yardım faaliyetlerinde bulunmuşlardır.
Tanzimat döneminde bu faaliyetlerin içinde en dikkat çekeni Girit’teki Müslümanlara yönelik
yardımlardır.
Girit meselesi sebebiyle adadaki Rumlarla yaşanan sıkıntılardan ötürü şehir ve kasabalara göç
etmek zorunda kalan ve yardıma muhtaç duruma düşen Müslüman halka maddi destek
sağlamak amacıyla pek çok gazete yardım kampanyaları düzenlemiştir.3 Bu yardımlar
doğrudan ihtiyacı karşılayacak eşya, gıda ve nakdi desteği kapsadığı gibi bazı gazetelerin
Müslüman ahali adına çıkardığı özel sayılar ve bunların gelirlerini de içermektedir.4 Bu
bağlamda Resimli Gazete 15 Temmuz 1313 [27 Temmuz 1897] tarihinde, “Girit Ahâlî-i
İslâmiyesi Muhtâcîni Menfaatine Mahsus Resimli Gazete Nüsha-i Fevkalâdesi” kapağıyla bir
özel sayı yayımlar.5 Servet-i Fünun dergisi Girit Müslümanları yararına Tercüman-ı
Hakikat’le birlikte yayımladıkları özel sayıdan sonra, bu kez “Evlad-ı Şüheda ve Malulîn-i
Guzat-ı Osmaniye Menfaatine Mahsus Nüsha-ı Mümtaze”yi neşreder.6 27 Ağustos 1313 [8
Eylül 1897] tarihinde yayımlandığı haberi verilen7 bu özel sayının Osmanlı-Yunan Savaşı
dolayısıyla tertip edildiği anlaşılmaktır.
2. NÜSHA-I FEVKALADE-İ TERCÜMAN-I HAKİKAT VE MUSAVVER SERVET-İ
FÜNÛN
2.1.Nüshanın Yayım Süreci
1897 yılı içerisinde Girit’te yaşanan olaylar sonucu pek çok yazar ve şairi bir araya getirerek
yardım faaliyetlerine bu şekilde destek olan gazetelerin başında Ahmet Mithat Efendi
yönetiminde çıkarılan Tercüman-ı Hakikat gelmektedir. Girit Müslümanlarına yardım için bir
özel sayı çıkararak yardımda bulunmayı planlayan Tercüman-ı Hakikat öncelikle Ahmet
Mithat tarafından kaleme alınan özel sayıya ilişkin programı açıklar. Bu programda özel
sayının baskı ve ücretine ilişkin birtakım teknik bilgilerin dışında aşağıdaki hususlar
bildirilmiştir:8

3

Özellikle Tercüman-ı Hakikat gazetesinin 1897 yılını kapsayan sayıları incelendiğinde yapılan yardımların
ayrıntılı bir istatistiğine rastlamak mümkündür. Ayrıca bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Niyazi Karan, “Girit’in
Yunanistan’a İlhakına Türk Kamuoyunun Tepkisi”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006, s. 43-50.
4
Konu ile ilgili yaptığımız arşiv araştırmasında 27 Şevval 1283 [4 Mart 1867] tarihinde Muhbir gazetesinin o
dönemde yaşananlardan dolayı Girit’teki Müslümanlar menfaatine bir özel sayı çıkardığı görülmüştür: “İşbu
fevkalade nüshadan toplanacak akçe Girit’teki ziyan görüp fakir düşen ahali-i Müslimeye Muhbir vasıtasıyla
taksim olunacaktır”. Muhbir, nr. 28, 27 Şevval 1283 [4 Mart 1867], s. 1.
5
Girit Ahâlî-i İslâmiyesi Muhtâcîni Menfaatine Mahsus Resimli Gazete Nüsha-i Fevkalâdesi, Mahmut Bey
Matbaası, İstanbul, 1315.
6
Servet-i Fünun Ceride-i Musavveresinin Evlad-ı Şüheda ve Malulîn-i Guzat-ı Osmaniye Menfaatine Mahsus
Nüsha-ı Mümtazesi, Âlem Matbaası, İstanbul, 1313.
7
İmzasız, “İhtar-ı Mahsus, Servet-i Fünun Nüsha-ı Mümtazesi”, Servet-i Fünun, nr. 339, s. 2.
8
“Tercüman-ı Hakikat Girit Muhtaçlarına İaneten Nüsha-ı Yegâne-i Fevkalade, Program”, Tercüman-ı Hakikat,
nr. 5214-509, 26 Mart 1897.
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1. Bu nüshada yalnız “makalat-ı mahsusa” olup “havadis-i resmiye ve gayr-ı resmiyeye” dair
hiçbir şey bulunmayacaktır.
2. Bu nüsha, Müslim ve gayr-ı Müslim Osmanlı kalem erbabının seçilmiş eserleri içeren bir
seçki hükmünü alarak Osmanlı kütüphanesine yadigâr kalacaktır.
3. Eserleri istenecek Osmanlı yazarları iki kısma ayrılmıştır: İlki bir dilekçe ile gazetenin
yazılarını talep ettiği yazarlardır. Bu yazarın eserleri Encümen-i Teftif ve Muayene’den
izin aldığı takdirde “katiyen ve aynen” yayımlanacaktır. İkinci grup ise yazıları için
kendilerine özel bir dilekçe yazılmaksızın sadece kendi “saika-ı hamiyetleriyle” yazılarını
gönderenlerdir. Bunların eserlerinden sadece uygun görülenlerinki yayımlanacaktır.
4. Yazılacak eserler manzum ve mensur olacağı gibi siyasetin dışında her türlü konuda da
kaleme alınabilirler. Bunun yanı sıra tercüme eserler de kabul edilecektir.
5. Herhangi bir devlet ve milletin lehinde veya aleyhindeki yazılar kabul edilmeyecektir. Bu
nüsha Girit Müslümanlarına yardım amacıyla oluşturulsa da “daimi ve baki olan maksat”
Osmanlı kütüphanesini bir yadigâr bırakmak olduğundan yazarların iki hususa bilhassa
dikkat etmelidirler: İlki “netice-i mütalaadan hâsıl olacak menfaat”tir. Diğeri ise “o
menfaatin suret-i husulünde ruha bahş edilecek letafettir.
6. Bir yazar biri manzum diğeri mensur olmak üzere iki eser verebileceği gibi her biri başka
bir konuda olmak üzere istedikleri biçimde eserler gönderebilirler.
7. Eserlerden hangisi Tercüman-ı Hakikat gazetehanesine daha önce ulaşırsa özel nüshaya
girmede öncelik kazanacaktır. Yukarıda belirtilen birinci grup kalem erbabı için özel
dilekçenin kendilerine ulaşmasından diğer grup yazarlar için ise bu programın ilanından
itibaren bir hafta süre verilmiştir. Belirtilen süreden sonra gelecek olan eserler son
formaya yetiştirilebilirse neşredilecektir.
8. Bu yayından beş bini “âlâ” ve 5 bini “âdi” kâğıttan olmak üzere toplam on bin nüsha
basılacaktır.
13 Mart 1313 tarihinde kaleme alınan bu yazıdan iki gün sonra kaleme aldığı yazısında9
Ahmet Mithat, programın hemen sonraki gününden itibaren yazıların gelmeye başladığını ve
erbab-ı kalemin büyük bir teveccüh gösterdiğini belirterek teşekkür etmiştir. Ayrıca müstear
isimlerle yazılacak eserlerin “aliyyülala” olsa bile yayımlanmayacağını bildirmiştir. Bu özel
sayıyı tek başına çıkaracağını düşündüğümüz Tercüman-ı Hakikat gazetesine Servet-i Fünun
da katılır ve yayın, ortak bir nüsha hüviyeti kazanır. Bu gelişmenin gerekçesini Servet-i
Fünun sahibi ve baş muharriri olan Ahmet İhsanla görüşen Ahmet Mithat şu şekilde
açıklar:10 “Âsâr-ı kalemiyelerini ihda buyuracak zevattan iktiza edenlerinin tasvirini havi ve
Servet-i Fünun sahifeleriyle on altı sahifeyi cami bir de mükemmel albüm tabına Ahmet
İhsan Bey tarafından karar verildi ki bu albüm dahi ilave edilince nüsha-ı fevkalademiz hem
âsârı hem müessirini havi tam bir müze şeklini alacaktır.”. Bu yazıda ayrıca Tercüman-ı
Hakikat’in bu girişiminin bazı kişiler tarafından Fransa, İngiltere ve Almanya matbuatına
beyan-ı malumat edileceği bilgisi paylaşılır. Yazıların hazırlanması, düzenlenmesi ve gerekli
izin işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu özel nüsha 19 Haziran 1897 tarihinde
neşredilmeye başlamıştır.11

9

“Tercüman-ı Hakikat Girit Muhtaçlarına İaneten Nüsha-ı Yegâne-i Fevkalade, Teşekkür” Tercüman-ı Hakikat,
nr. 5216-511, 28 Mart 1897. Ahmet Mithat, yazarların büyük bir teveccüh göstermesine ilişkin gazetenin 5719515 numaralı nüshasında da bir yazı kaleme almıştır.
10
“Nüsha-ı Fevkalade”, Tercüman-ı Hakikat, nr. 5217-512, 29 Mart 1897.
11
İmzasız, “İhtar-ı Mahsus, Tercüman-ı Hakikat ve Servet-i Fünun Nüsha-ı Fevkaladesi”, Tercüman-ı Hakikat,
nr. 5796-594, 19 Haziran 1897.
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2.2.Nüshanın Tanıtımı
Ahmet Mithat Efendi gözetiminde çıktığı anlaşılan bu özel nüsha12, kapak, tahlili fihrist ve
yazarların fotoğraflarını içeren kısımların haricinde 158 sayfadan oluşmaktadır. Eserin hemen
başında yer alan mukaddime niteliğindeki “İfade” başlıklı yazıda, bu nüshanın “Girit
muhtacîn-i ahali-i Müslimesi hakkında her cihetten nümayan olan âsâr-ı şefkat ve
merhamet”in bir örneği olduğu ifade edilir. Daha sonra bu önemli nüshanın II. Abdülhamid
döneminin bir yansıması olduğu manzum şekilde dile getirilir:
Bu nüsha-i yegâne, bu mücellâ-yı marifet
Mirat-ı asr-ı hazret-i Abdülhamit’tir
Neşr-i ‘ulûma padişah-i muktedarımızın
Eltaf-ı bî-nihayesi bediddir.
“Nüsha-ı Yegâne-i Fevkalade”deki yazılara baktığımızda Ahmet Mithat’ın program
metninde belirttiği gibi edebiyat, din, tarih, hukuk, tıp, askeri, kadın, fen, toplum, coğrafya,
ekonomi gibi çok çeşitli konuda kaleme alınmış metinler bulunmaktadır.
Bu konular içerisinde bazı edebi türler ve edebiyatla ilgili yazılar daha sık şekilde karşımıza
çıkar. Edebi türler bağlamında özellikle çeşitli konularda kaleme alınmış şiirler dikkat çeker.
Şiir kaleme alanlar arasında dönemin tanınmış isimlerden Recep Vahyî, Nigar Bint-i Osman,
Ticaret ve Nafia Nazırı Mahmut Celalettin Paşa, Halil Edip, Muallim Feyzi, Vakanüvis
Ahmet Lütfi Efendi, Hatice İffet, Mehmet Celal, Kilisli M. Rıfat gibi imzalar bulunmaktadır.
Bu eserde Ali Mazhar’ın Lamartine’den; Mehmet Fuat’ın Chateaubriand’dan yaptığı nesren
şiir tercümelerine de yer verilmiştir. Eserde hikâye/fıkra (deneme) türlerinde Wiesenthal,
Uşşakîzade Halit Ziya, Kitapçı Arakel, Sami Paşazade Sezayi, Mehmet Cemal, Halil Edip,
Rana Bint-i Safvet, S. Nutku, Baş Müddei Kalemi Mümeyyizlerinden Ahmet gibi yazarlara
rastlanmaktadır. Tiyatro türünün özelliklerini gösteren Şeyh Vasfi’nin “Muhazara” ve Mithat
Baharî’nin, “Bir Edip ile Bir Tembelin Muhaveresi” isimli manzum eserleri de
bulunmaktadır. Bu edebi türlerin dışında genel olarak Türk, Arap, İran ve İslam edebiyatı
hakkında kaleme alınmış değerlendirme niteliğinde yazılar da mevcuttur. Ayrıca Selanikli
Tevfik’in “Sanat-ı Tahririn Kavaidi” başlığı ile Buffon’dan yaptığı tercüme de dikkat
çekmektedir. Bu kısımda Şemsettin Sami, Fatma Aliye ve Selanikli Tevfik isimli yazarlar
öne çıkmaktadır.
Özel nüshada yoğunluk itibariyle edebiyattan sonra dinî konulu, İslamiyet üzerine kaleme
alınan yazılar gelmektedir. Bu yazılarda İslamiyetin ulviyeti ve fazileti, İslam ilimleri ve
büyükleri, İslamiyet’in bilim ve toplumla ilişkisi, İslam ahlakının yüceliği gibi meseleler
üzerinde durulmuştur. Dini konulu yazıların fazlalığı bu özel sayının çıkışında beliren
hassasiyetin de bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu konuda İbnü’l-Emin Mahmut
Kemal, Maarif Nazırı Zühdü Paşa, Nigar Bint-i Osman, Fatıma Fahrünnisa, Şurâ-yı Devlet
Azasından Sami, Manastırî İsmail Hakkı, Fatih Dersâmlarından Musa Kâzım, Ahmet Muhtar,
Mekteb-i Mülkiye-i Şahane Ahlak ve Kavaid Muallimi Mehmet Sait gibi isimler dikkat
çekmektedir.
Bu eserde kadın yazarlar varlığı ve kadınlara ilişkin yazılar da üzerinde durulması gereken
konulardandır. Bu mevzuyu iki husus üzerinden ele almak mümkündür. İlki kadın yazarların
kaleme aldığı yazılar meselesidir. Ahmet Mithat, Tanzimat döneminde etrafında bir edebiyat
muhiti oluşturduğu Tercüman-ı Hakikat gazetesinde başta Fatma Aliye ve Makbule Leman

12

Tercüman-ı Hakikat ve Musavver Servet-i Fünun Taraflarından Girit Muhatacînine Ait Nüsha-ı Yegâne-i
Fevkalade, Kırkambar, Âlem Matbaaları, İstanbul, 1313 [1897].
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olmak üzere pek çok kadın yazarı desteklemiş ve teşvik etmiştir.13 Mithat Efendi benzer bir
tavrını bu özel nüshada da göstermiştir. Yukarıda edebiyat ve din meselelerinde de
görüleceği üzere Nigar Bint-i Osman, Fatma Aliye Fatıma Fahrünnisa, Hanımlara Mahsus
Gazeteler Müdiresi Şadiye, Şerife Fatma, Rana Bint-i Safvet gibi isimlerin yazıları ve
şiirlerine rastlanılmıştır. Bu durum özellikle Tanzimat döneminde yazarlık tecrübesine sahip
ve kendilerini ispat etmiş kadınların varlığına işaret eden önemli bir husustur. Ahmet Mithat
gibi dönemin otorite kabul edilen bir yazarının toplumsal amaçlı böyle bir girişimde kadın
yazarlara da yer vermesi bu isimlerin varlığını daha güçlü ve sağlam bir hâle getirmiştir.
İkinci husus ise kadınlara ilişkin kaleme alınan yazılardır. Bu bağlamda Fatma Aliye
Hanım’ın “Makbule Leman” üzerine kaleme aldığı takdir yazısı önemlidir. Yazıya ilişkin
eserin fihrist bölümünde Leman Hanım’ın sağlık durumlarından ötürü bu özel nüshaya yazı
gönderemediği de ifade edilmiştir. Bunun dışında A’vanzade Mehmet Süleyman, “Nisvanın
Kuvâ-yı Akliye ve Kabiliyet-i Dimağiyeleri”, Hanımlara ve Çocuklara Mahsus Gazeteler
Sahib-i İmtiyazı İbnü’l Hakkı Mehmet Tahir, “Feyz-i Nisvan-ı İslam isimli yazılarını kaleme
almışlardır. Kadın yazarlardan Hanımlara Mahsus Gazeteler Müdiresi Şadiye, “Kadınların
Talim ve Terbiye ve Tahsil-i İlmiye Olan İhtiyaçları” hakkında bir makale yazarken Şerife
Fatma’nın “Osmanlı Muharrireleri” başlıklı yazısına yer verilmiştir. Bu yazı, “muharrerat-ı
Osmaniyemizin takdir-i kemalat-ı tahririyeleriyle beraber muhtaç bulundukları bazı nesayihe
dair”dir.
“Nüsha-ı Yegâne-i Fevkalade”de bu konuların dışında tarih, tıp, askeri, ekonomi, coğrafya
gibi alanlara ilişkin yazılar da bulunmakta, Ahmet Mithat Necip Asım, Duyun-ı Umumiye
Direktörü Ali, Hüseyin Rahmi, Ali Ferruh gibi önemli isimlerin imzalarına rastlanmaktadır.
2.3.Nüshanın Fihristi
İmzasız “İfade”, s. 1.
Erkân-ı Harbiye Kol Ağalarından R. Vahyî, “Manzara-i Aza-yı Beşer”, s. 1-2. (Şiir.)
Hazine-i Celile-i Hukuk Müşaviri Mahmut Esat, “Tarih-i Medeniyete Bir Nazar”, s. 2-5.
Ali Mazhar, “Tahayyül, Lamatine’in ‘Meditasyon’larından”, s. 5-6. (Nesren Şiir Tercümesi)
İbnü’l-Emin Mahmut Kemal, “Din-i İslam”, 6-8.
İmzasız [Maarif Nazırı Zühdü Paşa], “Fıkıh ve Fükeha”, s. 8-10.
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Tarih-i Umumî Muallimi Ali Razi, “Hintlilerin Ahval-i
Kadimesine Dair Bazı Malumat”, s. 10-14.
Mümtaz Yüzbaşılarından Galip, “Sevahilin Projektörler İle Usul-i Müdafaası”, s. 14-16.
Ahmet Mithat, “Zeyl”, s. 16.
Nigar Bint-i Osman, “İslamiyet, Hamiyet”, s. 16-18.
Şurâ-yı Devlet Bidayet Mahkemesi Reisi Sait, “Ufak Tefek Davalar”, s. 18-20.
Ticaret ve Nafia Nazırı Mahmut Celalettin Paşa, “Bir Hayal-i Bimarî” s. 20-21. (Şiir)
Necip Asım, “Osmanlıların Âsâr-ı Coğrafiyesi”, s. 21-22.
Meclis-i Maarif Azasından Mehmet Hikmet, “Hukuk-ı Harbiyenin Terakkiyatına Dair”, s. 2224.
13

Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Taner Tunç, “Tercüman-ı Hakikat Gazetesi ve Türk Edebiyatı (18781896)”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2020, s. 483-491;
507-510; 521-525.
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Ahmet Mithat, “Zeyl”, s. 24.
A’vanzade Mehmet Süleyman, “Nisvanın Kuvâ-yı Akliye ve Kabiliyet-i Dimağiyeleri”, s. 2426.
Mekteb-i Sultanî Müdürü Abdurrahman, “Köprülü Mehmet Paşa”, s. 26-28.
Fatma Aliye, “Makbule Leman”, s. 28-29.
Bahriye Mektupçusu Halis, “İmam Ali Kerremallahu Veche Hazretlerinin Mahdumları
Cenab-ı Hanife’ye Nesayih-i Celilesi”, s. 29-31.
Baş Müddeiumumi Muavinlerinden Talat, “İntizam-ı Mehakim”, s. 31-32.
Hanımlara ve Çocuklara Mahsus Gazeteler Sahib-i İmtiyazı İbnü’l Hakkı Mehmet Tahir,
“Feyz-i Nisvan-ı İslam”, s. 32-33.
Maarif-i Umumiye Nezaret-i Celilesi Mektubî Kalemi Mümeyyiz-i Sanisi Halil Edip,
“Mektep”, s. 33. (Şiir)
Hanımlara Mahsus Gazeteler Müdiresi Şadiye, “Kadınların Talim ve Terbiye ve Tahsil-i
İlmiye Olan İhtiyaçları”, s. 33-34.
Encümen-i Teftiş ve Muayene Azasıdan Baş Kâtip Vehbi, “Bursa’dan Mektup”, s. 34. (Şiir).
Şerife Fatma, “Osmanlı Muharrireleri”, s. 34-35.
Wiesenthal, “Tarihçe-i Ezhar”, s. 35-36.
Uşşakîzade Halit Ziya, “Bir Muamma-ı Muallak”, s. 36-37.
Duyun-ı Umumiye Direktörü Ali, “Ahenk-i Sıhhat”, s. 37-38.
Emil Lakuan (Mütercimi Ayın. Haydar), “Elektriğin Memleketimizdeki Tatbikatı”, s. 38-40.
Ahmet Mithat, “Zeyl”, s. 40.
Meclis-i İdare-i Evkaf Reisi Mehmet Atıf, “İslam’ın Tahiyyesi Selamdır”, s. 40-42.
Doktor İzzet Emin, “Tedavi-i Bi’l-mesh Hakkında, Makale”, s. 42-43.
Hüseyin Rahmi, “Valideynden Evlada İrsen İntikal-i Zekâ”, s. 43-45.
Kitapçı Arakel, “Rişar Mekovil (?)”, s. 45-47.
Altıncı Daire-i Belediye Muavini Hafız İshak, “Nüzhet Efendi Merhum ve Kirli Çıkı”, s. 47.
Mektubî-i Seraskerî Ahmet Muhtar, “Makale-i Mahsusa, Şeref-i Nefs-i İnsaniye Dairdir”, s.
47-49.
Mektubî-i Seraskerî Ahmet Muhtar, “İnsan Ne Bahtiyardır”, s. 49-50. (Şiir)
Çâker-i Âl-i Muhammed İbn-i Mevlânâ Veled, “Edebiyat-ı İslamiye”, s. 50-55.
Hüseyin Daniş, “Edebiyat ve Üdebâ-yı İran”, s. 55-58.
Selanikli Tevfik, “Sanat-ı Tahririn Kavaidi, Fransız Hakîm-i Meşhuru Buffon’un Nutkudur”,
s. 58-60.
Halit Eyüp, “Müslümanların Şarkta ve Garpta Nüfuzu”, s. 60-63.
Fatıma Fahrünnisa, “İslamiyet’te Kadr-ı İlm”, s. 64-65.
Vükelâ-yı Deaviden Hattatzade İsmail, “Sikkelerin Ahval-i Beyanındadır”, s. 65-66.
Şeyh Vasfi, “Muhazara”, s. 66-70.
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Mithat Baharî, “Bir Edip ile Bir Tembelin Muhaveresi”, s. 70-72.
Hamit Vehbi, “Bazı Keşfiyat-ı Tıbbiye-i İslamiye”, s. 72-74.
Muallim Feyzi, “Tasavvuf”, s. 74. (Şiir)
Muallim Feyzi, “Nevbahar”, s. 74. (Şiir)
Ali Ferruh, “Hadibiye Muahedesi”, s. 74-76.
Şurâ-yı Devlet Azasından Sami, “Fezail-i İslamiye’den Bir Hatıra-i Tatbikiye”, s. 76-77.
Bahriye Fen Komisyonu Azasından S. Nutku, “Sürat-i Sefaini 32 Mile İsale Muvaffakıyet
Nasıl Hâsıl Oldu?”, s. 77.
Lütfi Efendi, “Bir Tezkire-i Cevabiye,”, s. 78.
Lütfi Efendi, “Merd-i Âkil”, s. 78. (Şiir)
Lütfi Efendi, “Ez Sünuhat Leyalî-i Şita”, s. 78. (Şiir)
Doktor Bafralı Yanko, “Deha Hakkında Nazariyat-ı Cedide ve Emile Zola Yahut Manzume-i
Asabiyesi ve Ahval-i Ruhiyesi İtibarıyla Emile Zola’ya Bir Nazar”, s. 79-81.
Tercüman-ı Hakikat Gazetesi Muharrirlerinden Ahmet Reşat, “Tütün”, s. 81-82.
Manastırî İsmail Hakkı, “Diyanet-i Celile-i İslamiye”, s. 82-84.
Hatice İffet, “Müseddes”, s. 84. (Şiir)
Hatice İffet, “Oğlum Hakkında Tarih Velime”, s. 84. (Şiir)
Hatice İffet, “Tarih-i Veladet”, s. 84. (Şiir)
Hatice İffet, “Başlıksız”, s. 84. (Şiir)
Tabip Miralay Hayrettin, “Tababet ve Cerrahiyet”, s. 84-86.
Reji Müdüriyet-i Umumiyesi Hukuk Müşavirlerinden ve Vükela-yı Deaviden Vitalis Feraci,
“Kavanin”, s. 86-87.
Fatih Dersâmlarından Musa Kâzım, “Mesalik-i İrşad”, s. 87-89.
Ş. Sami, “Lisan ve Edebiyatımız”, s. 89-91.
Rana Bint-i Safvet, “Neşve-i Hakiki”, s. 91-92.
Sami Paşazade Sezayi, “Adada Birkaç Gün”, s. 92-94.
Fatma Aliye, “Mertebe-i Kemal-i Nev-i Beşer”, s. 94-97.
Merhum Nüsuh Efendizade Mustafa Asım, “Mahbube-i Cihan”, s. 97-100.
Şurâ-yı Devlet Azasından Vecihi Paşazade Aziz, “Kıta,”, s. 100. (Şiir. “El-Abdü yüdebbirü
va’llâhü yükaddiru” üst başlığında.)
Şurâ-yı Devlet Azasından Vecihi Paşazade Aziz, “Bahariye”, s. 100-101. (Şiir. “El-Abdü
yüdebbirü va’llâhü yükaddiru” üst başlığında.)
Şurâ-yı Devlet Azasından Vecihi Paşazade Aziz, “Gazel”, s. 101. (Şiir. “El-Abdü yüdebbirü
va’llâhü yükaddiru” üst başlığında.)
Mehmet Celal, “Kitabe-i Seng-i Mezar”, s. 101. (Şiir)
Bahriye Miralaylarından Halil, “Torpido Tarihi”, s. 101-104.
Müze Müdürü Muavini Halil, “Müze-i Hümayun”, s. 104-107.
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Aynîzade Mehmet Ali, “Yadigâr Tarihi”, s. 107-108.
Legofet(?), “Rum Kavminin Şükran ve Mebahat-ı Osmaniyesi”, s. 108-110.
Doktor Mehmet Fahri, “Müdavat-ı Sıhhıye ve Tevakki-i Sıhhî”, s. 110-112.
Eminzade Ahmet Tevfik, “Nikâh-İzdivaç”, s. 112-114.
Sadi, “Evlat”, s. 114.
Dersaadet Emtia-i Dâhiliye Gümrüğü Muhasebe İkinci Kâtibi İbnü’l Abdülkerim Mehmet
Cemal, “Hatıra-i Sabavet yahut Bir Duhterin Şecaati”, s. 115-117.
Mekteb-i Mülkiye-i Şahane’den Mezun Şeyhü’l Harem Hazret-i Nebevi Adil Paşa Hafidi
Mehmet Asaf, “İhramları Ziyaret”, s. 117-119.
Kilisli: M. Rıfat, “İncilâ-yı Seher”, s. 119-120. (Şiir)
S. Nutku, “Sis Fırtınaları”, s. 120.
Rüsumat Mektubî Kalemi Müdürü Besim, “Müverrih-i Hakîm İbn-i Haldun Lisanından”, s.
121. (Şiir)
Vamık Şükrü, “Tabakatü’l Arab”, s. 121-124.
Maarif-i Umumiye Nezaret-i Celilesi Mektubî Kalemi Mümeyyiz-i Sânisi Halil Edip,
“Hamiyet”, s. 124-126.
Baş Müddei Kalemi Mümeyyizlerinden Ahmet, “Hikâye-i Hikemiye”, s. 126-127.
Ahkarü’l- Abad Ahmet Muhtar, “Akl-ı İnsanî ve Aklın Şerayi-i Celile-i İlahiyeye İhtiyacı”, s.
127-130.
Mehmet Fuat, “Bülbül, Chateaubriand’ın Le Rossignol Unvanlı Parçasından Tercümedir”, s.
130-132. (Nesren şiir tercümesi)
Rüsumat-ı Emanet-i Celilesi Kaleminden Muammer, “Güzelde Çirkin”, s. 132-133.
An Azâ-yı Şurâ-yı Devlet Karolidi, “Nevm ve Rüya”, s. 133-134.
Müstantik Azasından Kozanzade Hilmi, “Seydü’l-Edep fi Ahsen, Rivayatü’l- Arap”, s. 134138.
Mazhar, “Kont Maks Kaksiya ve Fezail-i Askeriye”, s. 138-143.
İbnü’l Emin Mahmut Kemal, “Hayrü’n-Nas Min Yanfau’n-Nas”, s. 143-145.
Mekteb-i Mülkiye-i Şahane Ahlak ve Kavaid Muallimi Mehmet Sait, “Ahlak-ı Âliye”, s. 145148.
İbnü’l Emin Mahmut Kemal, “Hel Yestevillezîne ya’lemûne Vellezîne Lâ Ya’lemûn(?)”, s.
148-149.
Meclis-i Sıhhiye Reis-i Sânisi Ahmet Mithat, “Karantina”, s. 149-158.
3. KAYNAKÇA
Ahmet Mithat, “Nüsha-ı Fevkalade”, Tercüman-ı Hakikat, nr. 5217-512, 29 Mart 1897.
Ahmet Mithat, “Tercüman-ı Hakikat Girit Muhtaçlarına İaneten Nüsha-ı Yegâne-i Fevkalade,
Teşekkür” Tercüman-ı Hakikat, nr. 5216-511, 28 Mart 1897.
Ahmet Mithat, Tercüman-ı Hakikat Girit Muhtaçlarına İaneten Nüsha-ı Yegâne-i Fevkalade,
Program”, Tercüman-ı Hakikat, nr. 5214-509, 26 Mart 1897.
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Ayşe Nükhet Adıyeke, Osmanlı İmparatorluğu ve Girit Bunalımı (1896-1908), Türk Tarih
Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.
Girit Ahâlî-i İslâmiyesi Muhtâcîni Menfaatine Mahsus Resimli Gazete Nüsha-i Fevkalâdesi,
Mahmut Bey Matbaası, İstanbul, 1315.
İmzasız, “İhtar-ı Mahsus, Servet-i Fünun Nüsha-ı Mümtazesi”, Servet-i Fünun, nr. 339, 28
Ağustos 1313 [9 Eylük 1897].
İmzasız, “İhtar-ı Mahsus, Tercüman-ı Hakikat ve Servet-i Fünun Nüsha-ı Fevkaladesi”,
Tercüman-ı Hakikat, nr. 5796-594, 19 Haziran 1897.
Muhbir, nr. 28, 27 Şevval 1283 [4 Mart 1867].
Niyazi Karan, “Girit’in Yunanistan’a İlhakına Türk Kamuoyunun Tepkisi”, (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006.
Servet-i Fünun Ceride-i Musavveresinin Evlad-ı Şüheda ve Malulîn-i Guzat-ı Osmaniye
Menfaatine Mahsus Nüsha-ı Mümtazesi, Âlem Matbaası, İstanbul, 1313.
Taner Tunç, “Tercüman-ı Hakikat Gazetesi ve Türk Edebiyatı (1878-1896)”,
(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2020.
Tercüman-ı Hakikat ve Musavver Servet-i Fünun Taraflarından Girit Muhatacînine Ait
Nüsha-ı Yegâne-i Fevkalade, Kırkambar, Âlem Matbaaları, İstanbul, 1313 [1897].
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GARİP ŞİİRİNİN DİL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME
Fatih KUZU
Taras Shevchenko Ulusal Kiev Üniversitesi, Filoloji Enstitüsü, Türkoloji Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-3875-6589
ÖZET
Köklü bir gelenekten gelen Türk şiiri, zaman içerisinde değişimler göstererek varlığını devam
ettirmiştir. 1940’lı yıllara kadar kendinden önceki geleneği reddeden yeni anlayışlar ortaya
çıkmıştır. Bu bağlamda ortaya çıkan her anlayış Türk şiirinin gelişiminde etkili olmuştur.
Özellikle Cumhuriyet rejimi ile birlikte toplum yapısında gerçekleşen değişimler edebiyata
yansımış, edebî eserlerde alışılmışın dışına çıkılmasında yol açıcı olmuştur. Bu dönemde
ortaya çıkan anlayışlardan biri olan Garip Hareketi ise, Türk şiirini geleneğin kalıplarından
sıyırıp yeni bir soluk getirmesi bakımından önemlidir. Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet
Anday ve Oktay Rıfat Horozcu’nun temsil ettiği Garip Hareketi, şiirde hem tematik hem de
şekil bakımından değişiklikler yapmıştır. Kendi döneminde garip karşılanan bu şiirler, daha
sonra farklı şairler tarafından yazılmış olan şiirlere de öncülük etmiştir. Bu çalışmada Garip
Hareketi’nin şiir diline getirdiği yenilikler üzerinde durulmuştur. Makalenin amacı, Garip
Hareketi’ne mensup şairlerin şiirlerinden örneklerle yapılan yeniliklerin tespit edilebilmesidir.
Çalışmada Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu’nun şiirleri
incelenmiştir. Örneklerden hareketle poetik görüşlerinin şiirlerine yansıması açıklanmıştır.
Garip Hareketi ile başlayan vezinsiz ve kafiyesiz şiirler, daha sonra yazılacak olan serbest
şiirlere öncülük etmiştir. Karşılıklı konuşma şeklinde ya da öyküleme ile yazılmış şiirler,
günlük konuşma diline yakınlığı da beraberinde getirmiştir. Şiirde söz sanatlarının da gereksiz
olduğu, şiirin doğallığını bozarak gerçeklerden uzaklaştırdığını düşünen Garipçiler, söz
sanatlarını şiirlerinde kullanmayı tercih etmemiştir. Edebiyat tarihlerinde modern Türk şiiri
için yeni bir yol açmış ve bu yeniliklerin de başlangıcı olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türk Şiiri, Garip Hareketi, Garip Ön Sözü, Garip Şiiri, Orhan Veli
Kanık, Oktay Rıfat Horozcu, Melih Cevdet Anday

A GENERAL EVALUATION ON THE LANGUAGE PROPERTIES OF THE GARIP
POETRY
ABSTRACT
Turkish poetry, which comes from a deep-rooted tradition, has survived by showing changes
over time. New understandings that rejected the previous tradition emerged until the 1940s.
Every understanding that emerged in this context has been influential in the development of
Turkish poetry. Especially with the Republican regime, the changes that took place in the
structure of society were reflected in the literature and led to a departure from the usual in
literary works. The Garip Movement, one of the understandings that emerged in this period, is
important in terms of bringing a new breath to Turkish poetry by removing the molds of the
tradition. The Garip Movement, represented by Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday and
Oktay Rıfat Horozcu, made changes in the poem in terms of both thematic and form. These
poems, which were regarded as strange in their own period, also pioneered poems written
later on by different poets. In this study, the changes brought by the Garip Movement to the
language of poetry are emphasized. The aim of the article is to identify the changes by using
examples from the poems of the poets of the Garip Movement. In the study, poems of Orhan
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Veli Kanık, Melih Cevdet Anday and Oktay Rıfat Horozcu are analyzed. Based on the
examples, the reflection of poetic views on their own poems is explained. Beginning with the
Garip Movement, poems without rhythm and rhyme pioneered free verse to be written later.
Poems written in the form of conversation or narration have made the poetic language
familiar with the colloquial language. The Garip poets, who thought that the art of rhetoric is
unnecessary in poetry, distorting the naturalness of poetry and distracting them from the facts,
did not prefer to use the art of speech in their poems. The Garip movement opened a new path
for modern Turkish poetry in the history of literature, and this was considered the beginning
of changes.
Keywords: Turkish Poetry, Garip Movement, Garip Manifest, Garip Poetry, Orhan Veli
Kanık, Oktay Rıfat Horozcu, Melih Cevdet Anday
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN HİKAYE
KİTAPLARINDAKİ KÜLTÜREL UNSURLARIN BELİRLENMESİ: DEDE
KORKUT HİKAYELERİ ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Murat YİĞİT
Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
ORCID: 0000-0001-7487-0007
Tuğba Nur BEKİS
Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-8489-7446
ÖZET
İnsanların iletişim ihtiyacını karşılayan ve bir toplumun yaşam biçimi olan kültürün nesilden
nesile aktarılmasını sağlayan dil, insanı diğer canlılardan ayıran; gizli, karmaşık, canlı ve doğal anlamalar sistemi olarak tanımlanabilir. Dilsel göstergelerin yazılı ya da sözlü biçiminde
bildirişim sağlanırken kültürel göstergelerin etkin kullanımı iletişim döngüsünü olumlu yönde
etkileyecektir. Özellikle eğitim-öğretim sürecinde kültürel göstergeler yönüyle zengin metinlerin kullanılması, kültürün bağlam içinde fark edilmesine yardımcı olacaktır. Bu bağlamda,
Türk kültürünü, geleneğini, örf ve adetlerini en iyi temsil eden eserlerden biri olan Dede Korkut Hikayeleri; kültürel motifleri, milli kültür hazinesi olma özelliği, evrensel değerleri içermesi yönüyle incelenmeli ve kültür desenlerine ayrılarak eğitim-öğretim süreçlerinde etkin
kullanıma uygun olup olmadığı ortaya koyulmalıdır.
Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında kullanılan Dede Korkut
Hikayeleri’ndeki kültürel desenleri tespit etmek ve bu kültür desenlerini oluşturan söz
varlığını tasnif etmektir. Araştırma verileri doküman incelemesi yöntemi ile tespit edilmiş ve
içerik analizi yapılarak çeşitli sınıflandırmalara ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, Yunus Emre
Enstitüsü’nün Dede Korkut Hikayeleri Serisi’nde bulunan B1-B2 ve C1 seviyesine yönelik
hazırlanan 7 hikaye kitabı; aile-akrabalık, yiyecek-içecek, giyim-tekstil, renk, meslek,
yönetim-hukuk ve hitap-günlük iletişim kültür deseni olmak üzere toplam 7 farklı düzeyde
incelenmiştir. Sonuç olarak; Dede Korkut Hikayeleri’nin yoğun kültürel desenler
barındırması, kültürel bildirişim yönüyle zengin bir niteliğe sahip olması; farklı kültür
desenlerinde yüksek sıklık derecesine sahip kelimeler barındırması yönüyle yabancı dil olarak
Türkçe öğretimi alanında etkin bir şekilde kullanılabilecek edebi ürenler arasında olduğu
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, kültür deseni, kültürel etkileşim,
Dede Korkut Hikayeleri.

DETERMINATION OF CULTURAL ELEMENTS IN STORY BOOKS USED IN
TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: SAMPLE OF DEDE
KORKUT STORIES
ABSTRACT
Language, which meets the communication needs of people and enables the transfer of culture, which is a way of life of a society, from generation to generation, separates human from
other living things It can be defined as a secret, complex, living and natural system of under-
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standings. While providing written or verbal communication of linguistic signs, effective use
of cultural indicators will affect the communication cycle positively. The use of rich texts in
terms of cultural indicators, especially in the education process, will help the culture to be
noticed in the context. In this context, Dede Korkut Stories, one of the works that best represent Turkish culture, tradition, customs and traditions; cultural motifs should be examined in
terms of being the treasure of national culture and containing universal values and it should be
determined whether it is suitable for effective use in education and training processes by dividing it into cultural patterns.
The aim of this study is to identify the cultural patterns in Dede Korkut Stories used in the
field of teaching Turkish as a foreign language and to classify the vocabulary that make up
these cultural patterns. The research data were determined by the document analysis method
and various classifications were reached by content analysis. In this direction, 7 storybooks
prepared for B1-B2 and C1 levels in the Dede Korkut Stories Series of Yunus Emre Institute;
7 different levels: family-kinship, food-beverage, clothing-textile, color, profession, management-law and address-daily communication culture pattern. As a result; Dede Korkut Stories
contain intense cultural patterns and have a rich quality in terms of cultural communication; It
can be said that it is among the literary producers who can be used effectively in the field of
teaching Turkish as a foreign language, as it contains high-frequency words in different cultural patterns.
Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, cultural pattern, cultural interaction, Dede Korkut Stories.
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MİLLİ KÜTÜPHANE KAYITLARINDA YAZARI BİLİNMEYEN BİR ESER
FALNÂME
Dilan ADANÇ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı
ORCID: 0000-0003-3496-6375
ÖZET
Klâsik Türk edebiyatında fal ve falcılık üzerine birçok eser yazılmıştır. Bu eserlerden biri de
Milli Kütüphane El Yazması ve Nadir Eserler Bölümü 06 Mil Yz A 1918 numarada
“Falnâme” adıyla kayıtlıdır. Yazarı ve müstensihi bilinmeyen Falnâme, yıldızların konum ve
hareketlerinin bir işaret sistemi oluşturduğu ve bu işaretlerden yola çıkılarak insanın hayat
evrelerinin bilinebileceği iddiasına dayanan mensur bir eserdir. Eser 12 varaktan
oluşmaktadır.
Bu çalışmada; fal kavramının tarihi ve İslam öncesi toplumlarda falın yeri, eski Türk
inanışlarında fal, günümüzde kullanılan fal çeşitleri, Kuran-ı Kerim’deki Burûc suresi ve
yıldıznâmelere değinilecektir. Ayrıca incelenen eserden yola çıkılarak yıldızlar ilminin esasını
oluşturan yedi gezegen ve on iki burcun hareket ve konumlarından uğurlu/uğursuz zamanın
ve insanların hayat evrelerine dair işaretler metinden örneklerle ortaya konulacaktır.
Bu bildiride; Bir yıldıznâme örneği olan bu eser, padişahın saadet ve zafere erişimi, evlilik,
yolculuk, savaş, iş hayatı, yönetim gibi alanlarda iki yıldız arasında oluşan derecelik açılar ve
yakınlık, burçların ve gezegenlerin ay/güneş kavuşumu, burçların yer aldığı hane ve zaman
diliminden yola çıkılarak yorumda bulunulduğu tespit edilmiştir. Ayrıca güneş, ay ve
yıldızların dünya üzerinde soğuk, sıcak, yaz, kış gibi tesirlerinin olduğu da görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Falnâme, fal, yıldıznâme

AN UNKNOWN WORK IN THE NATIONAL LIBRARY RECORDS
ABSTRACT
Many works have been written on fortune and fortune telling in Classical Turkish literature.
One of these works is registered in the National Library Manuscript and Rare Works Section
at 06 Mil Yz A 1918 under the name "Falnâme". Falnâme, whose author and copyist is
unknown, is a prose work based on the claim that the positions and movements of the stars
constitute a system of signs and that the stages of human life can be known based on these
signs. The work consists of 12 leafs.
In this study; The history of fortune telling and the place of fortune in pre-Islamic societies,
fortune telling in ancient Turkish beliefs, fortune telling types used today, Surah Burûc in the
Quran and star names will be mentioned. In addition, based on the studied work, signs of the
movements and positions of the seven planets and twelve constellations, auspicious times and

www.uksek.org

195

Ankara,Turkey

2. INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS
May 2-4, 2021

life stages of people which form the basis of the science of stars, will be presented with
examples from the text.
In this report; This work, which is an example of horoscope, is based on the sultan's access to
happiness and victory, the degree angles and closeness between two stars in areas such as
marriage, travel, war, business life, administration, the moon/sun conjunction of the
constellations and planets, the house and time period in which the constellations are located. It
has also been observed that the sun, moon and stars have cold, hot, summer and winter effects
on the earth.
Keywords: fortune, fortune telling, horoscope
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MEHMET AKİF ERSOY’UN ŞİİRİNDE ALLAH’A SESLENİŞ
Dr. Öğr. Üyesi Adem GÜRBÜZ
Bingöl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ORCID: 0000-0001-6212-1500
ÖZET
Dünyayı, toplumu ve sanat anlayışını İslam akidesine göre belirleyen/anlamlandırmaya
çalışan Mehmet Akif Ersoy, şiirlerinde İslami unsurları çok yoğun bir şekilde kullanır. Bu
unsurlardan biri de Allah’a sesleniştir. O, şiirlerinde çok farklı ve yoğun bir şekilde Allah’a
seslenir. Bilindiği gibi İslam inancına göre kul, Allah’ın huzuruna çıkabilmek için herhangi
bir aracıya ihtiyaç duymaz. Rabb’e seslenmek için herhangi bir mekân sınırlaması da yoktur.
Kul, sıkıştığı her anda, her yerde ve her türlü hacetinde Allah’ın huzuruna çıkabilir, Allah’a
kendi dil ve üslubuyla seslenebilir. Bu dil ve üslup süslü ve abartılı bir dil olabileceği gibi,
samimi ve içten de olabilir. Yalvarma makamında olabileceği gibi, şikâyet ve feveran etme
şeklinde de olabilir. Mehmet Akif Ersoy, şiirlerinde Allah’a bolca seslenir, nida sanatını
sıklıkla kullanır. Başı sıkıştığında, çaresiz kaldığında, sığınacak bir liman aradığında,
toplumdaki yozlaşmaları ve ülkenin karış karış işgal edildiğini gördüğünde hep Allah’a
seslenir. Fakat bu seslenişler, her zaman aynı tonda gerçekleşmez. Zaman zaman Allah’ın
kudreti karşısında diz çöküp niyazda bulunan bir Mehmet Akif görüldüğü gibi, zaman
zamansa Allah’ın takdirini ve bu dünyadaki eylemlerini sorgulayan/nedenini anlamaya çalışan
gür sesli bir şairle karşılaşılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, şiiri İslami unsurlarla beslenen Mehmet Akif Ersoy’un Allah’a sesleniş
şekillerini ve münacatını irdelemektir. Çalışmada doküman analizi yöntemine başvurulmuş ve
Mehmet Akif’in bütün şiirleri, belirlenen tema çerçevesinde fişlenmiştir. Çalışma sonucunda
İstiklal Marşı şairimizin Allah’a üç farklı tonda seslendiği tespit edilmiştir. Bunlar; dua etmek
ve temennide bulunmak, sitem ve şikâyette bulunmak, sorular sormak/hayret etmek ve
dünyadaki işleyişi sorgulamak şeklinde sıralanabilir.
Anahtar Kelimeler: Mehmet Akif Ersoy, Allah, Sesleniş, Hitap.

ADRESSING THE GOD IN MEHMET AKİF ERSOY POEM
ABSTRACT
Mehmet Akif Ersoy, who determines and interprets the world, society and the understanding
of art according to the Islamic creed, uses Islamic elements intensely in his poems. One of
these elements is addressing to God. He speaks to God in a very different and intense way in
his poems. As it is known, according to the belief of Islam, a servant does not need any
intermediary to appear before God. There is no space limitation to address the God. Whenever
a servant is stuck, everywhere and all requests, he can appear in the presence of God and call
out to God in his own language and style. This language and style can be an ornate and
exaggerated language, or it can be sincere and hearty. It can be in the form of pleading or in
the form of complaint and rebellion. Mehmet Akif Ersoy calls out to God a lot in his poems
and frequently uses the art of prayer. When he is in trouble, desperate, seek a harbor of refuge,
sees the corruption in society and the occupation of the country, he always calls out to God.
But these calls are not always in the same tone. Mehmet Akif, from time to time kneels in
front of the power of God and prays, sometimes turns into a loud-voiced poet who questions
God's appreciation and his actions in this world and tries to understand why.
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The aim of this study is to examine the way Mehmet Akif Ersoy whose poetry is nourished by
Islamic elements, adressing the God and his manner. Document analysis method was used in
the study and all of Mehmet Akif's poems were recorded within the framework of the
determined theme. As a result of the study, it has been determined that our Turkish National
Anthem poet called out to God in three different tones. These can be listed as; Praying and
making wishes, reproaching and complaining, asking questions / be surprisedand and
questioning the working in the world.
Keywords: Mehmet Akif Ersoy, God, Calling, Adressing.
GİRİŞ
İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy, muhafazakâr bir çevre içinde yetişmiş bir
sanatçıdır. Babası Mehmet Tahir Efendi, Fatih medresesi müderrislerindendir ve
çocukluğundan itibaren ona dinî bir eğitim verir. Annesi Emine Şerife Hanım, oldukça
muhafazakâr bir karakterdir, oğlunun mahalle mektebinden sonra lise okumasını istemez ve
medrese talebesi olması için uğraşır. Ancak Tahir Efendi’nin “medresede okuyacağı şeyleri,
oğluma ben evimde de öğretirim” (Kuntay, 2018: 189) söylemi üzerine Akif’in liseye
gitmesine razı olur. Çocukken hafızlığa başlayıp ara veren, memuriyeti esnasında Kur’an-ı
Kerim’i hıfzeden ve çok iyi derecede Arapça bilen şair; Türkiye’de Kur’an-ı Kerim meali
konusunda da yetkin bir konuma sahiptir. Cumhuriyet’in kuruluşunun ilk yıllarında Diyanet
İşleri Başkanlığı tarafından Kur’an meali yazması için görevlendirilmiştir. Bu bağlamda
Mehmet Akif Ersoy, İslami literatüre hâkim olan, Kur’an ve İslam’la dolu bir iklimde
büyüyen, yaşamını ve sanatını İslam ölçütlerine göre şekillendiren bir sanatçıdır. Şairin
yayımlanmış ilk şiirinin “Kur’an’a Hitap” şeklinde başlıklandırılması ve “Doğrudan doğruya
Kur’an’dan alıp ilhâmı / Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm’ı (Ersoy, 2007: 402) mısraları,
Mehmet Akif’in sanata yaklaşımını göstermesi bakımından ipucu niteliğindedir.
Dünyayı, toplumu ve sanat anlayışını İslam akidesine göre belirleyen/anlamlandırmaya
çalışan Mehmet Akif, şiirlerinde İslami unsurları çok yoğun bir şekilde kullanır. Akif’in
şiirlerine bakıldığında Safahat’ın İslam mayasıyla yoğrulduğu açık bir şekilde görülecektir.
Safahat’taki ayetler, ayetlerin manzum tercümeleri, hadisler ve İslami unsurlara yapılan çeşitli
göndermeler; onun şiirindeki Allah, Kur’an, peygamber vb. unsurların hâkimiyetini
göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Örneğin şair, şiirlerinde zaman zaman bir ayet veya
hadisi konu edinip şiir formunda dile getirir, zaman zamansa karşılaştığı meseleleri İslami bir
bakış açısıyla ve ayetlere/hadislere dayandırmak suretiyle açıklığa kavuşturur. Bu durum,
Akif’in hayatının İslam ve Kur’an’la şekillendirilmesinin doğal bir sonucudur. Çünkü o,
“inanmış” (Timurtaş, 1987: 20) bir adamdır, “yazdıklarını yaşayan, doğru yaşadığını da
doğru olarak aktaran” (Andı, 2016: 34) bir şairdir. “Edebiyat tarihlerinde pek az sanatkârın
eseri ve fikirleri ile şahsiyeti arasındaki benzerlik, hatta ayniyet, Mehmet Akif’inki kadar
olabilmiştir” (Okay, 1989: 13). Bu bağlamda o, inandığı/yaşadığı gibi düşünür ve
düşündüğünü şiirlerine yansıtır. Müslümanca düşündüğü/yaşadığı için de şiirleri İslami
unsurlarla doludur.
Akif’in şiirlerinde dikkat çeken İslami unsurlardan biri de Allah’a sesleniştir. O, şiirlerinde
çok farklı ve yoğun bir şekilde Allah’a seslenir. Bu seslenme kimi zaman bir münacat ve
yakarış şeklinde olduğu gibi, kimi zamansa çığlık ve isyan şeklindedir. Bilindiği gibi İslam
inancına göre kul, Allah’ın huzuruna çıkabilmek için herhangi bir aracıya ihtiyaç duymaz.
Rabb’e seslenmek için herhangi bir mekân sınırlaması da yoktur. Kul, sıkıştığı her anda, her
yerde ve her türlü hacetinde Allah’ın huzuruna çıkabilir, Allah’a kendi dil ve üslubuyla
seslenebilir. Bu dil ve üslup süslü ve abartılı bir dil olabileceği gibi, samimi ve içten de
olabilir. Yalvarma makamında olabileceği gibi, şikâyet ve feveran etme şeklinde de olabilir.
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Mehmet Akif Ersoy, şiirlerinde Allah’a bolca seslenir, nida sanatını sıklıkla kullanır. Başı
sıkıştığında, çaresiz kaldığında, sığınacak bir liman aradığında, toplumdaki yozlaşmaları ve
ülkenin karış karış işgal edildiğini gördüğünde hep Allah’a seslenir. Fakat bu seslenişler, her
zaman aynı tonda gerçekleşmez. Zaman zaman Allah’ın kudreti karşısında diz çöküp niyazda
bulunan bir Mehmet Akif görüldüğü gibi, zaman zamansa Allah’ın takdirini ve bu dünyadaki
eylemlerini sorgulayan/nedenini anlamaya çalışan gür sesli bir şairle karşılaşılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, şiiri İslami unsurlarla beslenen Mehmet Akif Ersoy’un Allah’a sesleniş
şekillerini ve münacatını irdelemektir. Akif’in şiirinde diyalog unsurları oldukça geniş yer
tutar. Şair, şiirlerini kendi kendisiyle veya okuyucu kitlesiyle söyleşir gibi yazar. Muhatap
olduğu kitleye çoğunlukla “sen” ikinci tekil şahıs ekiyle hitap eder ve mesafeyi ortadan
kaldırarak samimi bir dil ve üslup oluşturur. Akif’in Allah’a hitap şekli ve tonu da bu
bağlamda bir çeşit diyalog ve kulun Allah’la samimi bir şekilde konuşması olarak
değerlendirilebilir. Fakat samimi bir konuşma ve sesleniş, kendi içinde çok farklı tonlara
ulaşabilir. Örneğin bir anne ile çocuğu arasındaki samimi diyalog, onların birbirlerine sitem
etmesinin veya kırılmasının önüne geçemez. Bu bağlamda, elinizdeki çalışma Akif’in samimi
bir kul olarak Rabb’ine nasıl yöneldiğini ve seslendiğini irdelemeyi amaçlamaktadır.
Makalede doküman analizi yöntemine başvurulmuş ve Mehmet Akif’in bütün şiirleri
belirlenen tema çerçevesinde fişlenmiştir. Çalışma sonucunda İstiklal Marşı şairimizin
Allah’a üç farklı tonda seslendiği tespit edilmiştir. Bunlar; dua etmek ve temennide
bulunmak, sitem ve şikâyette bulunmak, sorular sormak/hayret etmek ve dünyadaki işleyişi
sorgulamak şeklinde sıralanabilir. Çalışmayla ilgili tespitler ve somut örnekler şu şekildedir:
1. DUA ETMEK ve TEMENNİDE BULUNMAK AMACIYLA ALLAH’A SESLENİŞ
Dua etme, kendinden güçlü ve yüce birinden yardım isteme ve onun huzurunda dinginliğe
kavuşma yoludur. Sonlu ve aciz olanın, sonsuz ve sınırsız bir kudretle bağ kurmasıdır. İslami
literatürde insanın bütün benliğiyle Allah’a yönelerek maddi ve manevi isteklerini arz etmesi
demektir. Duanın ana gayesi insanın hâlini Allah’a arz etmesi ve niyazda bulunmasıdır. Bu
bağlamda dua, Allah ile kul arasında bir diyalog anlamı taşır (DİB, 2010: 128). Kul, dua
yoluyla hem Allah’a yalvarıp yakarır hem de şükreder. Duanın zikir ve ibadet boyutu da
vardır. İslam inancına göre kişi, dua edip Allah’ı yücelttiğinde ibadet etmiş olur ve sevap
kazanır. Yani Allah’a niyazda bulunmaya başladığı andan itibaren kazançlı çıkmaya başlar.
Çünkü dua etmek suretiyle Yaratıcıyı yüceltmiş ve takdis etmiştir. Ulûhiyet ve yücelik,
bilinmeyi ve takdir edilmeyi ister. Bu bağlamda Allah (c.c.) kendisinden yardım istenilmesini
ve niyazda bulunulmasını ister. Mü’min suresi 60. ayette “Bana dua edin, duanıza icabet
edeyim” (DİB, 2011: 523), Furkan suresi 77. ayette ise “De ki duanız olmasa, Rabbim size ne
diye değer versin” (DİB, 2011: 401) buyrulur. Buna göre insan; dua vasıtasıyla yükselir ve
değer görür, kulluk bilincine varır, kul/abd olduğunu hatırlar, yüce bir kudret önünde eğilir ve
ihtiyaçlarını bu kudret sahibinden dileyerek ferahlığa kavuşur.
Hayatını İslamiyet esaslarına göre şekillendiren, İslamiyet’in kutsallarına toz kondurmayan1,
Kur’an tercümesi yapabilecek kadar donanıma sahip olan ve İslamiyet’in dua konusundaki
yaklaşımından haberdar olan Mehmet Akif; yaşamının en zor anlarında duaya sarılır ve bu
yolla hem hacetini Allah’a arz eder hem de dinginliğe kavuşur. Akif için Allah, bir sığınaktır.
Şair, yaşamının en zor zamanlarında O’na sığınır ve O’ndan yardım ister. Fatiha suresindeki
“Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz” (DİB, 2011: 2) ayetinde olduğu
1

Mehmet Akif Ersoy, sessiz ve sakin bir fıtrata sahiptir; fakat söz konusu İslamiyet ve Müslümanlık olduğunda
bu sükûnet yerini sert bir celadete bırakır. Örneğin, Akif’in öğrencilerinden biri yanlışlıkla İslam Peygamberi
Hz. Muhammet (sav) aleyhinde birkaç söz sarf eder. Akif, bunun üzerine derhâl o öğrenciye ders vermeyi bırakır
ve bu durumu arkadaşı Mithat Cemal Kuntay’a şu sözlerle açıklar: “İsteyen güneşe tapar, isteyen ateşe… Ben
kimsenin Allah’ına, peygamberine karışmam. Fakat kimse de benimkine karışmamalı. Biri yüzüme karşı babama
sövebilir mi? O hâlde Peygamberime nasıl söver” (Kuntay, 2018: 30).
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gibi yalnızca Allah’a sığınır ve derdini, kederini, arzusunu Allah’a iletir. Mehmet Akif Ersoy,
sanatını toplumun hizmetine adayan ve “sanat, hayat içindir” (Kuntay, 2018: 315) anlayışında
olan bir şairdir. Bu bağlamda eserlerinde bireysel konuları işlemekten sakınır ve toplumsal
problemlere yönelir. Namık Kemal’in “Bâis-i şekvâ bize hüzn-i umûmîdir Kemâl / Kendi
derdi gönlümün billâh gelmez yâdına” (Kemal, 1966: 90) mısralarında olduğu gibi kendi
derdini öteler ve şiirini topluma adar. Şair, toplumun derdiyle dertlenmesinin gerekçesini
“İşitmem başka bir ses milletim eylerken istimdad” ve “Ortalık can çekişirken açamam ben
yaramı” (Ersoy, 2007: 425, 566) mısralarıyla açıklar ve sanat anlayışını da bu minvalde
oluşturur. Bu bağlamda Akif’in duası da genellikle bireysel problemlerle değil, toplumsal
problemlerle ilgilidir, “Akif’in manzûmeleri içinde küçük, şahsî ve dünyevî işler için yapılan
dualar oldukça sınırlıdır” (Çitçi, 2008: 118). Vatanın kurtarılması ve ülkedeki İslamiyet
emarelerine zarar gelmemesi, onun dualarının ve yakarışının temel gerekçelerini oluşturur.
Denilebilir ki o, kendisi için değil; vatanı ve halkı için Allah’a seslenen ve yalvaran bir
sanatçıdır. Mandacılığın konuşulduğu ve ülkenin işgal altında olduğu zor bir dönemde yazılan
ve vatanın kurtuluşuna olan inancı yansıtan İstiklal Marşı’nın 8. kıtası bu bağlamda iyi bir
örnektir. Şair, bu kıtada “Rûhumun senden İlâhî şudur ancak emeli” diyerek Allah’a seslenir
ve şu şekilde niyazda bulunur:
Rûhumun senden İlâhî şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli;
Bu ezanlar -ki şehâdetleri dînin temeliEbedî, yurdumun üstünde benim inlemeli (Ersoy, 2007: 510).
Mehmet Akif Ersoy’un önem atfettiği unsurların başında vatan topraklarının bağımsızlığı ve
bu topraklardaki Müslümanlığa halel gelmemesi gelir. Şair, bunun için Allah’ın evi olarak
nitelendirilen camilerin işgal edilmemesi ve vatan topraklarında İslamiyet’in bir emaresi olan
ezan sesinin hiçbir zaman dinmemesi için İstiklal Marşı’nda niyazda bulunur. Bir çocuğun
anneye yalvarması gibi o da Yaradan’ına sığınır ve hacetini arz eder.
Şair, Allah’a yalvarıp yakarırken/seslenirken İslami unsurları da bir çeşit şefaat aracı olarak
kullanır. Bilindiği gibi şefaat; birinin önüne düşüp işini görmeye çalışma, işinin görülmesi
için birinin aracılığını isteme, suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için
birine aracılık etme ve birinden aracılık isteme manalarına gelir (Alıcı, 2010: 412). Mehmet
Akif, duasının makbul olması için aracılara/şefaatçilere başvurur ve bu yolla isteğine/duasına
daha kolay cevap verileceğini düşünür. Örneğin “Ya Rab, şu muazzam Ramazan hürmetine /
Kaldır aradan vahdete hail ne ise” (Ersoy, 2007: 580) mısralarında İslam dini için kutsal bir
ay olan Ramazan ayı, bir çeşit şefaatçi kılınmıştır. Bilindiği gibi Ramazan ayı, Müslümanlar
için kutsal bir aydır. Bu ay içerisinde bin aydan daha kıymetli olan Kadir Gecesi
bulunmaktadır, Kur’an-ı Kerim bu ayda nazil olmuştur. Şair de Allah’a yalvarırken onun
yücelttiği Ramazan ayını kullanır ve duasının bu şekilde daha makbul olabileceğini düşünür.
Şair, başka bir şiirinde ise secde eden Müslümanları, Kâbe-i Şerif’i, Kur’an-ı Kerim’i,
ayetleri, İslam ümmetini şefaatçi kılar. Bu yolla Allah’a yalvarır ve üst üste sıraladığı kutsal
unsurlar hatırına Müslümanların muzaffer kılınmasını diler:
O nûru gönder, İlâhî, asırlar oldu, yeter!
Bunaldı milletin âfâkı, bir sabâh ister.
İnâyetinle halâs et ki, dalga dalga zalâm
İçinde kaynamasın çarpınıp duran İslâm!
Bu secde-gâha kapanmış yanan yürekler için;
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Bütün solukları feryâd olan şu mahşer için;
Harîm-i Kâbe’n için; sermedî Kitâb’ın için;
Avâlimindeki âyât-ı bî-hisâbın için;
Nasîb-i dâimi hüsran kesilmiş ümmet için;
Şu hâk-i pâke bürünmüş semâ-yı rahmet için;
Biraz ufukları gülsün cihân-ı İslâm'ın!
Hudûdu yok mu bu bitmez, tükenmez âlâmın? (Ersoy, 2007: 332).
Mehmet Akif Ersoy, Allah’a yalvarırken duasının kabul olunmaması durumunda oluşabilecek
ihtimalleri de gündeme getirir ve bu yolla bir nevi Allah’ı ikna/razı etmeye çalışır. Özellikle
vatan topraklarına halel gelmemesi ve yurdun işgal edilmemesi için yaptığı dualarda bu
durum dikkat çeker. Şair, bu tür şiirlerinde ülkenin işgal edilmesi durumunda İslam dininin
kutsallarının da çiğneneceğini dile getirir ve bu kutsallara zarar gelmemesi için duasının kabul
edilmesinin şart olduğunu belirtir. Çünkü bu topraklara gelebilecek herhangi bir zarar, en çok
bu topraklar üzerinde yaşayan Müslümanlara (Yani Allah’a kulluk yapanlara) dokunacaktır.
Şair, bu bağlamda Allah’a yakarırken bir nevi duasının kabul edilmesinin zaruri olduğunu dile
getirir. Aksi takdirde İslamiyet, yani Allah’ın dini de zarar görecektir. Örneğin;
Sönsün de, İlâhi, şu yanan meş’al-i vahdet,
Teslîs ile çöksün mü bütün âleme zulmet?
Üç yüz bu kadar milyonu canlandıran iman,
Olsun mu beş on serserinin ilhâdına kurban?
Enfâs-ı habîsiyle beş on rûh-i leîmin,
Solsun mu o parlak yüzü Kur’ân-ı Hakîm’in?
İslâm ayak altında sürünsün mü nihâyet?
Yâ Rab, bu ne hüsrandır, İlâhî, bu ne zillet? (Ersoy, 2007: 197-198).
Görüldüğü gibi şair, Allah’a yalvarırken vatan topraklarının işgal edilmesi ve duasının
makbul olmaması durumunda İslam meşalesinin söneceğini, Hristiyanlığın yurda bir karanlık
gibi çökeceğini, Allah’ın yüce kitabı Kur’an-ı Kerim’in hükümranlığının son bulacağını ve
İslamiyet’in ayaklar altında sürüneceğini dile getirmektedir. Bu sesleniş ve niyaz, şair
tarafından duanın makbuliyetini arttırmak için seçilmiş bir yol olarak görülebilir. Aynı yola
vatan/hürriyet şairi Namık Kemal de benzer şekilde başvurur, vatan topraklarının işgal
edilmesi durumunda küffarın zafere ulaşacağını belirtir ve bu sonucun ortaya çıkmaması için
Allah’a şu şekilde seslenir/dua eder:
De ki: Yâ Râb bu Hüseyn’indir
Şu mübârek Habîb-i zî-şânın
Şu kefensiz yatan şehîdânın
Kimi Bedr’in kimi Hüneyn’indir
Tâzelensin mi kanlı yâreleri?
Mey dökülsün mü kabr-i Ashâb’a?
Yakışır mı sanem bu mihrâba?
Haç mı konsun bedel şu mîzâba?
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Dîninin kalmasın mı bir eseri?
Âdem evlâdı bir takım cânî
Senden alsın mı sâr-ı şeytânî? (Kaplan, Enginün & Emil, 1993: 176).
Hem Mehmet Akif Ersoy hem de Namık Kemal, vatan topraklarına gelebilecek herhangi bir
zararı, aynı zamanda İslamiyet’e ve Müslümanlığa gelmiş gibi görmekte ve bu bağlamda
Allah’a niyazda bulunmaktadır. Bu tür bir yaklaşımın duanın makbuliyetini arttırmak için
şairler tarafından yapılmış bilinçli bir tercih olduğu değerlendirilebilir. Çünkü şairler, vatan
topraklarıyla İslamiyet’i aynileştirmiş ve Allah’tan bir nevi kendi dinini koruması için yardım
talebinde bulunmuştur.
Sanatını toplumun hizmetine adayan Mehmet Akif, Allah’a seslenişlerinde bireysel
arzularının yerine toplumsal problemleri konu edinir. Vatanın kurtarılması, ülkeden
Müslümanlık emarelerinin silinmemesi, Müslümanların yozlaşmaması ve ilim/teknoloji
bakımından ilerlemesi vb. konularda sıklıkla Allah’a seslenir/yalvarır. “İstiklâl şairimiz
Mehmet Âkif Ersoy'un bir aydın ve bir şair olarak iki önemli derdi vardı: Bunlardan biri
vatanın selameti, diğeri de İslâm’ın selametidir. Onun bütün şiirleri iki hususla ilgili duygu ve
düşüncelerinin, umut ve öfkelerinin, yakarış ve yakınmalarının terennümüdür” (Cebeci, 2008:
52). Akif, bu bağlamda Allah’a seslenirken kimi zaman araya şefaatçiler koyar, kimi zaman
İslamiyet’e gelebilecek zararları ön plana çıkarır, kimi zamansa “Süleymaniye Kürsüsünde”
şiirinde olduğu gibi adeta vaiz kürsüsündeki bir hatip edasıyla dua eder:
Yâ İlâhî bize tevfîkini gönder…
- Âmin !
Doğru yol hangisidir, millete göster...
- Âmin!
Rûh-i İslâm’ı şedâid sıkıyor, öldürecek.
Zulmü te’dîb ise maksûd-i mehîbin, gerçek,
Nâra yansın mı berâber bu kadar mazlumîn?
Bî-günahız çoğumuz . . . Yakma İlâhi!
- Âmin! (Ersoy, 2007: 180).
Görüldüğü gibi Mehmet Akif, İslam coğrafyasının düştüğü perişan vaziyeti nazara verdikten
sonra Allah’a seslenmekte/yalvarmakta ve kurtuluş dilemektedir. Duanın ortaya çıkış
gerekçelerini bir bir sıralamakta, sonrasında ise zafer murat etmektedir. Bir nevi “içimizdeki
beyinsizlerin işledikleri yüzünden, bizi helâk eder misin, Allâh’ım?” (Ersoy, 2007: 582)
ünlemesiyle kendilerinin suçsuzluğunu ve zayıflığını ön plana çıkarmakta, böylece
başkalarının hataları yüzünden bütün ülkenin cezalandırılmaması için yakarmaktadır.
2. SİTEM ve ŞİKÂYETTE BULUNMAK AMACIYLA ALLAH’A SESLENİŞ
Sitem; öfke ve kin gütmeden kırgınlığını ve alınganlığını dile getirme yoludur. Şikâyette
bulunmak ise belli bir konudan dolayı yakınmak veya bir rahatsızlıkla ilgili üst bir merciye
başvurmak manalarına gelir. Sitem, daha çok sevgi ve saygı duyulan kişilere yapılır, bir tür
naz olarak da görülebilir. Şikâyette ise böyle bir ayrımdan söz edilemez, herhangi bir
duygusal ilişkide bulunulmayan kişi ve kurumlara karşı da şikâyette bulunulabilir. Mehmet
Akif Ersoy’un şiirindeki Allah’a seslenişlerde hem sitem hem de şikâyete rastlanır. Fakat
Akif’in şiirindeki şikâyet, samimiyete ve duygusal yakınlığa dayalı olan bir şikâyettir; kulun
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Allah’ı başka bir merciye şikâyeti değil, Allah’a naz ve niyaz makamında bir tür şekvada
bulunmasıdır.
Mehmet Akif Ersoy, mütedeyyin bir şairdir. Dünyayı ve yaşamı, İslami ölçütler çerçevesinde
değerlendirir. Bununla birlikte oldukça vatanseverdir, ümmetçi ve Osmanlıcı bir şairdir.
Devrinin moda akımı olan milliyetçilik akımlarından etkilenmez; Türkçülük akımı yerine
İslamcılığı ön plana çıkarmaya çalışır. Ona göre aslolan milliyet, İslamiyet’tir. Akif’in
milliyetçiliği “daha çok vatan ve din esaslarına dayanan, kuvvetini tarihten alan ve
imparatorluğun o zamanki durumunun gerektirdiği bir milliyetperverlikti(r)” (Timurtaş,
1987: 53). Şair, bu bağlamda dinine ve vatanına yönelik bir tehdit oluştuğunda
duygusallaşabilmekte, Allah’ın yardımının gecikişini eleştirebilmekte ve bundan
yakınabilmektedir. Örneğin 10 Nisan 1913’te kaleme aldığı bir şiirde, Araf suresi 155. ayetin
bir kısmını “içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden, bizi helâk eder misin, Allah’ım”
(Ersoy, 2007: 197) sözleriyle tercüme eder, şiirin devamında vatan topraklarının yitirilişinden
ve İslam/Osmanlı toplumunun aldığı yenilgilerden dolayı yaşadığı hüznü dile getirir. Şair, bu
esnada oldukça duygusaldır, bu duygu yoğunluğu içerisinde Allah’a seslenir/yalvarır; fakat bu
yakarış, klasik bir imdat istemenin boyutlarını aşar ve aciz bir kulun güç/kudret sahibi olan
Yaratıcıya karşı sitem ve şikâyetine dönüşür.
Yâ Râb, bu uğursuz gecenin yok mu sabâhı?
Mahşerde mi bîçârelerin, yoksa felâhı!
Nûr istiyoruz... Sen bize yangın veriyorsun!
“Yandık!” diyoruz... Boğmaya kan gönderiyorsun!
Esmezse eğer bir ezelî nefha, yakında
Yâ Rab, o cehennemle bu tûfan arasında
Toprak kesilip, kum kesilip âlem-i İslâm;
Hep fışkıracak yerlerin altındaki esnâm! (Ersoy, 2007: 197).
Şair, şiirde yakarış ve sitem arası bir tonla Allah’a seslenmekte ve Allah’tan yardım
dilemektedir. Bununla birlikte “sitem”in isyana dönüşme ihtimali de vardır. Çünkü şair ve
şairin şahsında Osmanlı milleti, dualarına cevap alamamış ve tam tersine daha ağır şartlarla
karşılaşmıştır. Şair, bu duygusallıkla Allah’a hem yalvarmakta hem de dualarına cevap
alamadığı için sitemde bulunmaktadır. Şairin Allah’a “sen” diye hitap etmesi de dikkat
çekicidir. Kişisel ilişkilerde sen dili, ancak samimi ilişkilerin olduğu ortamlarda kullanılır.
Akif de şiirde Allah’a samimi olarak yaklaşmakta ve ikinci tekil şahıs ekiyle hitap ederek
Allah ile olan yakınlığını ortaya koymaktadır.
Mehmet Akif Ersoy’un Allah’a seslenişi zaman zaman daha da sertleşir. Şair, Bakara
suresinin 286. ayetini “Takat getiremeyeceğimiz yükü bize yükleme, Allah’ım!” (Ersoy, 2007:
279) şeklinde tercüme ettiği şiirinde büyük bir yeis içerisindedir. Şiirin yazıldığı 14 Ocak
1915 tarihi, âlem-i İslam’ı temsil eden Osmanlının her gün biraz daha kan kaybettiği ve
Birinci Dünya Savaşı’nda çok zor anlar yaşadığı bir dönemdir. Şair, bu bedbinlik içerisinde
Allah’ın yardımının gecikişinden şikâyetçi olur ve Müslüman Osmanlının çok ağır bir şekilde
imtihan edilişinden dem vurur. Ona göre Allah, İslam ümmetini fazlasıyla cezalandırmış ve
perişan bir duruma getirmiştir. Müslümanlar, yüzyıllardır Allah’a kulluk etmiş, İslam dinine
hizmet etmiş; fakat mükâfatını görememiştir. Şair, şiirinde bu duygularla Allah’a seslenir ve
Müslümanların imtihanının artık bitmesi gerektiğini dile getirir:
Ey bunca zamandır bizi te’dîb eden Allah;
Ey âlem-i İslâm’ı ezen, inleten Allah!
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Bizler ki senin va’d-i İlâhîne inandık;
Bizler ki bin üç yüz bu kadar yıl seni andık;
Bizler ki beşer bir sürü ma’bûda taparken,
Yıktık o yaman şirki, devirdik ebediyyen;
Bizler ki birer hamlede evhâmı bitirdik,
Ma’bedlere Ma’bûd-i Hakîkî’yi getirdik;
Bizler ki senin ismini dünyâya tanıttık...
Gördükse mükâfâtını, yâ Rab, yeter artık!
Çektirmediğin hangi elem, hangi ezâdır?
Her ânı hayâtın bize bir Rûz-i Cezâ’dır! (Ersoy, 2007: 279).
Görüldüğü gibi şair, Allah’ın Müslümanları fazlasıyla terbiye ettiğini, ağır bir imtihana tabi
tuttuğunu dillendirmekte ve sitem etmektedir. Çünkü Allah, kendisine ibadet edenleri koruyup
kollamamış ve onları terbiye etme (imtihan etme) yoluna gitmiştir. Aslında bu durum, imtihan
sırrının bir gereğidir. Bu dünyadaki işleyiş, sebepler dairesinde gelişir. Batı toplumu reform,
Rönesans, sanayi inkılabı vb. hareketlerle bilimsel, askerî ve teknik yönlerden kendini
geliştirmiş; Osmanlı ise bu süreçte geri kalmış ve bilim ve teknolojiyi yakından takip
edememiştir. Akif, bunu en iyi bilenlerden biridir. Safahat’ın birçok yerine çalışmanın ve
terakki etmenin önemi, Batı’nın ilmine yönelmenin gerekliliği belirtilir. Örneğin şair,
“Süleymaniye Kürsüsünde” şiirinde “Alınız ilmini Garb’ın, alınız san’atini / Veriniz hem de
mesâînize son sür’atini / Çünkü kâbil değil artık yaşamak bunlarsız/ Çünkü milliyeti yok,
san’atin ilmin; yalnız” (Ersoy, 2007: 178) mısralarıyla gelecek nesle seslenir. Bu bağlamda
Akif, Osmanlı/İslam toplumunun yeterince terakki etmediğinin ve Batı toplumundan geri
kaldığının farkındadır. Buna göre mağlubiyetin de kaçınılmaz olduğunun bilincindedir. Fakat
yine de Allah’tan Müslümanlara ayrıcalık tanımasını diler ve bir nevi mucize bekler. Şair,
kurtuluş/zafer beklentisi gerçekleşmeyince ve Osmanlının/Müslümanların imtihanı ağırlaşıp
uzadıkça şikâyet ve sitemini arttırır, daha ileri boyuta taşır, Allah’ın adaletini sorgular,
adaletin gecikmesinden şikâyetçi olur ve Allah’a şu şekilde seslenir:
Mâdâm ki, ey adl-i İlâhi, yakacaktın...
Yaksaydın a mel'unları... Tuttun bizi yaktın! (Ersoy, 2007: 198).
…
Yetmez mi musâb olduğumuz bunca devâhi?
Ağzım kurusun... Yok musun ey adl-i İlâhî! (Ersoy, 2007: 198).
Görüldüğü gibi Akif, bir nevi feveran hâlindedir, çığlıklar savurmaktadır. Öyle ki bu çığlık,
Allah’ın adaletine ve bu adaletin gecikişine olan bir tepkiye dönüşmüştür. Akif’in bu şiirdeki
Allah’a seslenişi, “bir dua, bir niyaz, adeta tehditli bir yalvarış” (Topçu, 2011: 59) olarak
değerlendirilebilir. Şair, yenilgilerin ve vatan topraklarını kaybetmenin verdiği bir
duygusallıkla Allah’a olan sitem ve şikâyetini abartır, Allah’ın Müslümanlara olan yardımının
gecikişini anlamlandırmakta zorlanır, “olup bitenlere anlam verememekten dolayı Allah’ı
sorgulayıcı bir tavır alır” (Gökçek, 1995: 135). Adaletin tecelli etmemesi veya gecikmesi,
şairi Allah’ın hükümlerini eleştiren bir tutuma doğru sürükler. Fakat zulmeden/hata yapan
kişilerin anında cezalandırılması durumunda imtihan sırrı ortadan kalkacak ve ilahi adalet
anında
tecelli
etmiş
olacaktır.
Böyle
bir
dünyada
kimsenin
hataya
düşmeyeceği/düşemeyeceği, bu bağlamda imtihan sırrının ortadan kalkacağı aşikârdır. Fakat
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şair, bu ilahi kanunu çok iyi bilmesine rağmen Allah’tan imdat dilerken adaletin gecikişinden
şikâyet ederek bir nevi adaleti öne çekmeye çalışır. Şair, aslında Allah’ın adaletinden emindir;
fakat bu tür bir yöntemle Allah’ın şefkatini/merhametini celbedebileceğini ve Osmanlı
toplumunu muzaffer kılabileceğini düşünür.
Mehmet Akif’in Allah’a sitem, şikâyet veya eleştirel bir tonla seslenişi, “İslam âleminin
maruz kaldığı sıkıntı ve bunalımları kabullenememenin verdiği ıstırapla söylenmiş, aslında
İslam toplumunu oluşturan fertlerin yanlış anlayışlara teslim oluşlarına olan bir serzenişin ve
sonsuz güç ve kudret sahibi yüce Allah’tan yardım isteyen aciz bir kulluğun ifadesi”
(Yıldırım, 2011: 485) olarak değerlendirilmelidir. Hz. Peygamber (sav) ve yanındaki
müminlerin çok daraldıkları bir dönemde “Allah’ın yardımı ne zaman” 2 dedikleri gibi, Akif
de Allah’tan yardım dilemekte ve bu yardımın aciliyetini/zorunluluğunu dile getirmektedir.
Yoksa Akif için Allah’ın kudretini sorgulamak değil, bunu akla getirmek bile haramdır.
Akif’in bu türden serzenişleri “samimi bir müminin dert dökmesi” (Koç, 2010: 100) babında
değerlendirilmesi gereken ifadelerdir. “Kul daralmadan Hızır yetişmez” sözünde olduğu gibi
yaşanılan bunalım ve sıkıntının ortaya dökülmesi/yansıtılması ve bu yolla Yaratıcının
şefkatini kazanma isteği olarak kabul edilmelidir.
3. SORULAR SORMAK, HAYRET ETMEK ve
SORGULAMAK AMACIYLA ALLAH’A SESLENİŞ

DÜNYADAKİ

İŞLEYİŞİ

Türk edebiyatında sorular sorma ve evrenin yaratılışındaki intizamdan hareketle Allah’ın
kudretini ortaya koyma, Allah’ın işlerine akıl sır erdirememe vb. unsurlarla sıklıkla
karşılaşılır. Örneğin Şinasi, “Münacat”ında gök cisimlerinden ve kâinattaki intizamdan
hareketle Allah’ın kudretini ortaya koyar ve akıl yoluyla Allah’ın varlığını anlamaya çalışır:
Vahdet-i zâtına aklımca şehâdet lâzım
Cân ü gönlümle münâcât ü ibâdet lâzım (Ekiz, 1985: 76).
Ziya Paşa, “Terci-i Bend”inde kâinattaki işleyiş üzerine uzun uzun kafa yorar, Allah’ın
işlerine akıl sır erdirilemeyeceği kanaatine varır, hayret makamında kalır ve Allah’ın kudreti
karşısında şu mısralarla diz çöker:
Subhâne men tahayyera fî sun’ihi’l-ukûl,
Subhâne men bikudretihî ya’cizü’l-fuhûl (Kurgan, 1953: 40).
Mehmet Akif Ersoy da Allah’ın kudreti karşısında hayranlığını/hayretini ifade eden
şairlerdendir ve tıpkı Ziya Paşa gibi Allah’a seslenir. Belki de Ziya Paşa’dan ilham alarak
yazdığı “Terkîb-i Bend” adlı şiirinde Allah’ın hikmetinin akıl sahiplerini kendisine hayran
bıraktığını, aklın Allah’ın kudretini ve hükümlerini anlama konusunda yetersiz kaldığını, bazı
işlerin hikmetini sadece Allah’ın bilebileceğini, Allah’ın varlığının şüphesiz olduğunu vb.
dillendirir:
Takdîr-i sıfâtında melâik bile hayran
Yâ Râb seni idrâke nasıl yol bulur insan
…
Birsin, ezelîsin ebedîsin, samedîsin
Yâ Râb sana yoksun demeye var mıdır imkân (Ersoy, 2007: 516-517).
2

Bakara suresi 214. ayet: “Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete
gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber mü’minler, ‘Allah’ın yardımı ne zaman?’ diyecek kadar
darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki, Allah’ın yardımı pek yakındır” (DİB, 2010: 41).
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Mehmet Akif Ersoy, muhafazakâr bir şairdir. Dünyanın bir misafirhane ve imtihan yeri
olduğunun bilincindedir. Bu yüzden dünyaya geçici bir nazarla bakar ve Ziya Paşa’nın “Yâ
Rab! Nedir bu keşmekeş-i derd-i ihtiyâç?/ İnsanın ihtiyâcı ki bir lokma nânedir” (Kurgan,
1953: 40) mısralarına benzer şekilde “Hayât nâmına, yâ Râb, nedir bu devr-i azâb?” (Ersoy,
2007: 28) mısralarını dile getirir. Böylece insanların geçici bir dünyaya böylesine
bağlanmasını ve azap çekmesini eleştirir. İnsanların dünyaya bu denli bağlanmasının sırrını
Allah’tan öğrenmeye çalışır.
Şair, zaman zaman Allah’ın bu dünyadaki iş ve eylemlerini de sorgular. Allah’ın iyi ve kötü
işlere izin verdiğini, karanlığı ve nuru birlikte yarattığını, takvaya da fasıklığa da müsaade
ettiğini dile getirir. Sonrasında ise toplumsal yaşamdaki bazı zıtlıklara dikkat çeker ve
insanoğlunun bu işlerden sorumlu tutulamayacağını; çünkü dünyadaki tüm iş ve eylemlerin
Allah’ın izni ve takdiriyle gerçekleştiğini dile getirir:
Cânîleri, kâtilleri meydâna süren sen;
Cânîdeki, kâtildeki cür’et yine senden!
Sensin yaratan, başka değil zulmeti, nûru;
Sensin veren ilhâm ile takvâyı, fücûru!
Zâlimde teaddîye olan meyl nedendir?
Mazlûm niçin olmada ondan müteneffir?
Âkil nereden gördü bu ciddî harekâtı?
Câhil neden öğrenmedi âdâb-ı hayâtı?
Bir fâilin icbârı bütün gördüğüm âsâr!
Cebrî değilim... Olsam İlâhî ne suçum var? (Ersoy, 2007: 16).
Görüldüğü gibi şair, insanı yapıp ettiklerinden sorumlu tutmayan bir anlayışla hareket
etmektedir. Allah’a toplumsal yaşamdaki aksaklıklar ve zıtlıklar üzerinden bazı sorular
yöneltmekte ve kaderiyeci bir yaklaşım sergilemektedir. Bu yaklaşım aslında Mehmet Akif’in
ve Safahat’ın genel kompozisyonuna ters düşmektedir. Şair birçok şiirinde kaderiyeci
yaklaşımı ve yanlış tevekkülü reddeder, bunun yerine insana çalışmayı ve gayret etmeyi
öğütler3. Yaşamını Necm suresi 39. ayetteki “İnsan için ancak çalıştığı (kadarı) vardır” (DİB,
2011: 588) buyruğuna göre tanzim eder. Fakat yine de şairin özellikle Müslümanların
yenilgileri, Müslüman toplumların geri kalması, dünyadaki adaletsizlik vb. konularda Allah’ın
fiiliyatını hayretle karşıladığı, beğenmediği veya sorguladığı mısralarla da
karşılaşılabilmektedir.
SONUÇ
Mehmet Akif Ersoy, toplum için sanat anlayışında olan, halkın anlayabileceği bir dille yazma
kaygısı taşıyan ve şiirlerinde bireysel temalar yerine toplumsal problemleri konu edinen bir
şairdir. Bu temaların başında ise din ve vatan kavramları gelir. Şair, birçok şiirinde dinine ve
3

Örneğin;
Kadermiş!” Öyle mi? Hâşâ, bu söz değil doğru:
Belânı istedin, Allah da verdi... Doğrusu bu.
Talep nasılsa, tabî’î, netîce öyle çıkar,
Meşiyyetin sana zulmetmek ihtimâli mi var?
“Çalış!” dedikçe şeriat, çalışmadın, durdun,
Onun hesâbına birçok hurâfe uydurdun!
Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya,
Zavallı dîni çevirdin onunla maskaraya! (Ersoy, 2007: 242).
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vatan toprağına halel gelmemesi için Allah’a yalvarır ve münacatta bulunur. Akif, şiirlerinde
ünlemeyi ve haykırmayı seven, diyaloglardan ve nida sanatından bolca yararlanan bir şairdir.
Bu bağlamda sıklıkla Allah’a hitap eder ve Allah’la bir nevi hasbihâl etmekten hoşlanır.
Akif’in Allah’a seslenişleri makalede somut örneklerle tespit edildiği gibi üç madde altında
toplanabilir: Dua etmek ve temennide bulunmak, sitem ve şikâyette bulunmak, sorular
sormak/hayret etmek ve dünyadaki işleyişi sorgulamak amaçlarıyla Allah’a sesleniş. Dua
etmek ve temennide bulunmak, Müslümanların her an başvurabildiği bir yöntemdir. Kul, dua
vasıtasıyla hacetini aracısız bir şekilde Allah’a arz eder. Aklına gelen hemen her şeyle ilgili
dua edebilir ve istekte bulunabilir. Duanın kabul edilip edilmemesi çok da önem arz etmez.
Çünkü duanın kendisi de bir ibadettir ve kul, dua etmeye başladığı andan itibaren kazançlı
çıkacaktır. Mehmet Akif de bunaldığı her dönemde bu yola başvurur ve şiir formunda
Allah’tan imdat ister. Bu imdadın mevzusu, çoğunlukla vatanın kurtarılması ve ülkedeki
İslamiyet emarelerinin silinmemesi üzerine olur.
Sitem ve şikâyette bulunmak amaçlarıyla Allah’a sesleniş, Mehmet Akif’in şiirindeki bir
samimiyet göstergesi olarak okunabilir. İnsan, ancak nazının geçtiği kişilere karşı sitemde
bulunabilir, duygusal ilişkide bulunmadığı ve yakınlık hissetmediği kişilere karşı sitemde
bulunmaz. Akif, şiirlerinde Allah’a çoğunlukla ikinci tekil şahıs zamiriyle hitap eder ve bu
yolla Allah’a olan yakınlığını ortaya koyar. Allah’ı kendisine oldukça yakın hisseder ve bu
yakınlığın verdiği bir rahatlıkla kendisinde O’na sitem edebilme hakkı bulur. Fakat zaman
zaman bu sitem, vatan topraklarının kaybedilmesi ve İslamiyet’e zarar gelmesi yüzünden
duygusallığa ve sert bir tonla şikâyete kadar varır. Şairin bu türden seslenişleri, bir çeşit feryat
ve yardım çığlığı olarak okunabilir. Şair, bu tür şikâyetlerini yoğun olarak işlediği şiirlerin
sonunda Allah’ın yardımına tekrar müracaat etmeyi unutmaz, bir nevi af diler ve tövbe eder.
Böylece Allah’a seslenişlerdeki şikâyet ve suçlamaların, Allah’ın yardımını elde etmek için
başvurulan bir yol olduğu ortaya çıkar. Bu bağlamda Akif’in şiirindeki sızlanma ve yakarış,
Rabb’in merhametini celbetmek için bir araç konumundadır.
Son olarak tespit edilen bir başka hitap/yakarış şekli ise sorular sormak/hayret etmek ve
dünyadaki işleyişi sorgulamak amaçlarıyla Allah’a sesleniştir. Şairin bu türden şiirleri kimi
zaman kâinatın işleyişini anlamaya yönelik hitaplar ve sorulardan oluşur, kimi zamansa yarı
cebriyeci bir yaklaşımla bu dünyadaki iş ve eylemlerin tamamının Allah’ın takdirinde olduğu
ve dolayısıyla insanın yapıp ettiklerinden sorumlu tutulamayacağı şeklindedir. Fakat bu
yaklaşım Mehmet Akif’in düşünce şekline ve şiirlerinin genel havasına terstir. Çünkü şair,
şiirlerinin neredeyse tamamında çalışmayı, terakki etmeyi över ve yüceltir. İnsana ancak
çalıştığı kadarının olacağını vaat eden ayeti kerimeyi kendisine temel düstur edinir. Buna göre
şairin yarı cebriyeci yaklaşımla ortaya koyduğu mısraların, insanın yapıp edebileceklerinin ve
iradesinin sınırlı olduğunu ortaya koymayı amaçladığı değerlendirilebilir.
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ÖZET
Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte birçok alanda etkisini gösteren Batılılaşma hareketleri, Türk
müziği alanında resmi siyasetin Batı müziği çerçevesinde uygulamaya koyduğu müzik
politikaları ile etkisini gösterir. Ziya Gökalp’in Cumhuriyet’in Batılılaşma ideolojisi ile tam
uyumluluk gösteren müzik fikirleri, Türk müziğinin Batılılaşma süreçlerinde uygulamaya
koyulan müzik politikalarının fikirsel alt yapısını oluşturur. Bu süreçte Ziya Gökalp’in,
Türkçülüğün Esasları adlı kitabında Türk müziğinin milliyetini Doğu milletlerine
indirgeyerek yaptığı açıklamalar, müzik âleminde alaturka-alafranga ikiliği bağlamında
şiddetli tartışmaların yaşanmasına neden olur ve müzik politikaları hakkında yürütülen
eleştirel yaklaşımlı müzik yazılarının merkezi haline gelir. Gökalp’in müzik fikirleri, bir
taraftan Türk müziği müntesipleri için resmi siyasetin Batılılaşma ideolojisinin reddedildiği
öte yandan da alafranga müzik taraftarları için müzik politikalarının meşrulaştırıldığı stratejik
eleştiri alanları yaratır.
Buradan hareket alarak tasarlanan bu araştırmada, Ziya Gökalp’in müzik fikirlerinin Türk
müziğinin Batılılaşma süreçleri hakkında yazılan eleştirel yaklaşımlı müzik yazılardaki rolü
belirlenmeye çalışılmaktadır. Öncelikle Gökalp’in müzik fikirlerini müzik politikaların
fikirsel alt yapısı haline getiren sebepler kavramsal çerçeve içerisinde tartışılmakta,
sonrasında ise fikirlerin dönemin tenkit-eleştiri yazarlığına etkileri incelenmektedir.
İncelediğimiz yazılarda tartışılan konular eleştirel müzikoloji bağlamında kültür, metalaşma,
yabancılaşma gibi eleştirel teori kuramlarına indirgenerek yorumlanmaktadır. Nitel araştırma
deseniyle tasarladığımız tarama modelli bu araştırmada, incelemeler içerik analizi
yönteminden faydalanılarak gerçekleştirilmektedir. Araştırmanın verileri, daha çok 1923 ve
1950 yılları arasında çıkan dergi ve gazete yazılarından derlenmiştir. Araştırmanın son
bölümde ise, problem durumlarına yönelik yapılan tespitler ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Cumhuriyet Dönemi, Batılılaşma, Tenkit Yazıları, Ziya Gökalp.
ZİYA GÖKLAP IN THE CRITICIMS ARTICLES WRITTEN ABOUT THE IDEAL
OF WESTERNIZATION IN MUSIC OF THE REPUBLIC
ABSTARCT
Together with the declaration of the Republic, movements westernization which showing
effect in many fields, ın the field of Turkish music, is show its effect with the music policies
put into practice within the framework of the Western music. Ziya Gökalp's musical ideas,
which are in full compliance with the Republican Westernization ideology, constitute the
intellectual infrastructure of the music policies implemented in the Westernization processes
of Turkish music. In this process, Ziya Gökalp's statements in his book called Türkçülüğün
Esasları by reducing the nationality of Turkish music to Eastern nations, cause violent
discussions in the music world in the context of the Turkish style and European dichotomy
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and becomes the center of critical music writing on music politics. Gökalp's musical ideas, on
the one hand, for Turkish music followers, rejected the Westernization ideology of the official
politics, on the other hand, European music creates strategic criticism areas where music
policies are legitimized for music fans.
In this study which is designed based on this, the role of Ziya Gökalp's musical ideas in the
critical-musicology-oriented musical articles written in about the Westernization processes of
Turkish music is tried to be determined. First of all, the reasons that make Gökalp's music
ideas the intellectual infrastructure of music politics are discussed in the conceptual
framework, and then the effects of the ideas on the criticism-criticism of the period are
examined. The issues discussed in the articles we have analyzed are interpreted in the context
of critical musicology by being reduced to critical theories such as culture, commodification
and alienation. In this research with scanning model, which we designed with qualitative
research design, examinations are carried out by using content analysis method. The research
data were compiled mostly from magazine and newspaper articles published between 1923
and 1950. In the last part of the research, the determinations made for the problem situations
are discussed.
Keywords: Music, Republic Period, Westernization, Criticims Writings, Ziya Gökalp.
GİRİŞ
Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün görüş ve talimatları doğrultusunda
yürütülen modernleşme hareketlerinin bir parçası olan müzik politikalarının, devletin resmi
organları tarafından Batıcı tercihler üzerine inşa edilerek uygulanmaya koyulduğu
görülmektedir. İlk günden beri ideolojik ve teorik olarak sahip olduğu içerikten ötürü,
dönemin müzikologları arasında alaturka-alafranga ikiciliği yaratarak tartışmaların ana
merkezini oluşturduğu görülen müzik politikalarının, aynı şekilde günümüzde de güncelliğini
koruyarak müzikologlar tarafından yeni müzikoloji başlıkları altında tartışılan bir konu
olmayı sürdürmektedir. Müzik politikaların Türk müziği sahasında yarattığı tartışma
alanlarının fazlalığı, bu durumun güncelliğini korumasında etkili olduğu söylenebilir. Çünkü
müzik politikaları, ulus-devlet paradigması ve modernleşme amaçları doğrultusunda, başta
milliyet, köken, kimlik, Şark-Garp, iptidai-modern, alaturka-alafranga, hars-medeniyet,
kültür, gelenek, muhafazakârlık, tek seslilik-çok seslilik, armoni, müzik kurumları, müzik
eğitimi, müzik beğenisi, müzik tercihi, müzik kültürü ve daha sayacağımız birçok başlığa
nüfuz etmiş uygulamaları içerisinde taşıyan geniş bir alana yayılmıştır. Bu yüzden müzik
politikaları içerik olarak günümüz müzikoloji çalışmaları için farklı perspektiflerde
incelemeler yapmaya imkân sunan değerli bir araştırma konusu olmayı sürdürmektedir.
Dönemin müzikologları ve entelektüelleri tarafından müzik politikaları hakkında çok yönlü ve
farklı bakış açılarıyla kaleme aldıkları dergi ve gazete yazılarının büyük bir kısmında,
tartıştıkları konuları Cumhuriyet’in Batıcı müzik politikalarını olumlayan veya eleştiren tenkit
yazıları olarak ayırabilmek mümkündür. Bu yazılarda tartışmalar alaturka-alafranga ikilemi
bağlamında yürütülür. Bu tartışmaların günümüzde daha bilimsel bir zeminde ve döneme göre
daha objektif sürdürüldüğünü söyleyebiliriz. Örneğin Fırat Kutluk tarafından yakın tarihlerde
derlenen ve Türkiye’deki önemli müzikologların makalelerinin bir araya getirildiği, İllüzyon:
Cumhuriyet’in Klasik Müzik Serüveni (2016), Cumhuriyet’in Müzik Politikaları (2018) ve
Müzik ve Politika (2018), adlı kitaplarda, gerek müzik politikalarının günümüz müzikoloji
araştırmalarındaki güncelliği, gerekse bahsettiğimiz eleştirel müzikoloji başlıklarını fark
etmek mümkündür. Bunların dışında Salih Akkaş, Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Kültür ve
Müzik Politikaları (2015), Güneş Ayas, Musiki İnkılabının Sosyolojisi: Klasik Türk Müziği
Geleneğinde Süreklilik ve Değişim (2014), Martin Stokes Türkiye’de Arabesk Olayı (2012),
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Şenol Durgun, Türkiye’de Devletçi Gelenek ve Müzik (2010), Atilla Sağlam, Türk Klasik
Musiki/Müzik Devrimi (2009), Bülent Aksoy, Geçmişin Musiki Mirasına Bakışlar (2008), gibi
daha sayacağımız birçok kitap ve bunlara ek olarak yüzlerce makalede, bu tip yaklaşımlarla
karşılaşılabilmek mümkündür.
Bu gibi ifadelerden hareket alarak tasarlanan bu makalede, Türk sosyolojisinin kurucu
isimlerinden Ziya Gökalp’in müzik fikirlerinin dönemin eleştirel yaklaşımlı müzik
yazılarındaki konumu ele alınmaktadır. Araştırmanın problem durumları şöyledir:
1. Türk müziğinin Batılılaşma süreçlerinde yazılan eleştirel yaklaşımlı müzik
yazılarında Ziya Gökalp’in müzik fikirlerinin rolü nedir?
2. Bu yazılarda tartışılan konuları eleştirel teori kuramlarına indirgeyebilmek
mümkün müdür?
Araştırmanın amacı, Ziya Gökalp’in Cumhuriyet’in ilk dönem eleştirel müzikoloji başlığı
altında değerlendirebileceğimiz müzik yazılarındaki konumunu tespit edebilmektir.
Araştırmanın problem durumları ve amacına yönelik yapılacak olan tespitler, fikirleri ile
müzikoloji dünyasında büyük bir dokümanın oluşmasına neden olmuş Ziya Gökalp’in müzik
fikirlerinin eleştirel müzikoloji başlığı altında yorumlanabilmesine imkan sağlayacaktır.
Ayrıca Gökalp’in müzik fikirlerinin Türk müzikolojisi içerisindeki konumu ve yarattığı
eleştirel yaklaşımların tespiti, Gökalp’in müzik fikirlerini Türk müzikolojisi içerisinde bu
kadar önemli hale getiren sebeplerin de ortaya koyacaktır. Nitel araştırma deseniyle
tasarlanmış olan bu araştırmada, literatür taraması ve içerik analizi yöntemlerinden
faydalanılmaktadır.
1. ZİYA GÖKALP’İN MİLLİ MUSİKİ FİKİRLERİNİ DÖNEMİN MÜZİK SİYASETİ
AÇISINDAN ÖNEMLİ HALE GETİREN SEBEPLER
Ziya Gökalp’in Türkçülüğün Esasları adlı kitabında yer verdiği Türk müziğinin kökeni ve
milliyeti hakkındaki görüşlerinin, Cumhuriyet döneminde resmi siyasetin Türk müziği
alanında hedeflediği modernleşme sürecine uygun fikirsel alt yapıyı sağlamasından ötürü,
tasarlanan müzik politikaları için önemli bir referans oluşturduğu ve yeni-modern milli Türk
müziğinin formülü haline geldiği görülmektedir. Osmanlı mirası olan Klasik Türk müziğinin,
Türk kökenli olmadığı sadece halk müziğinin milli karaktere sahip olduğu görüşü ulusal bir
kültür sorunu olarak dönemin en hararetli tartışma konularından birisi haline gelmiştir. Bu
yüzden döneme ait müzik literatürü ve günümüzdeki birçok müzik politikaları hakkında
yapılmış çalışmalar içerisinde, Gökalp’in milli musiki hakkındaki fikirleri önemli bir yer
kapsamaktadır. Dönemin aydın ve müzikologları tarafından kaleme alınan müzik yazılarında
fazlaca yer alan bu fikirlerin, müzik devrimi sürecinde önemli fikir ayrılıklarının yaşanmasına
sebep olduğu ve alaturka-alafranga ikilemi bağlamında müzik politikaları hakkında
sürdürülen tartışmaların ana merkezine yerleştiği görülmektedir. Bu tartışmalar geçmişe göre
biraz olsun etkisini kaybetmiş olsa da, günümüz aydın ve müzikologları arasında hala devam
etmektedir. Dolayısıyla Cumhuriyet dönemi müzik politikaları hakkında yapılmış olan
araştırmaların büyük bir kısmında, Gökalp’in milli musiki hakkındaki fikirlerinin doğruluğu
ya da yanlışlığı, modernleşme sürecine etkileri, Klasik Türk müziğine zararları, sebep olduğu
politik uygulamalar veya fikirlerin Türk müziğinin geleceği açısından yarattığı olumluolumsuz etkilerinin tartışıldığı konulara fazlaca rastlamak mümkündür.
Gökalp’in fikirlerini Türk müziğinin modernleşme sürecinde bu kadar önemli hale getiren
şey, onun fikirlerinin başta Mustafa Kemal Atatürk’ün müzik fikirleri ile benzemesi ve
yapılmak istenen müzik devriminin amaçlarına ilkesel-ideolojik olarak tam uyumluluk
göstermesinden kaynaklanmaktadır. Atatürk’ün ulus-devlet ve Avrupa merkeziyetçi pozitivist
görüşlerine göre, Türk müziğinin sahip olduğu konum ve donanımlar, Cumhuriyet’le birlikte
değişen toplum düzeni ve Türk ruhunu yansıtmamaktadır. Atatürk bu görüşünü Sarayburnu
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konserinden sonra yapmış olduğu konuşmasında şu şekilde ifade etmektedir. “Bu gece burada
güzel bir tesadüf eseri olarak Şark’ın en mümtaz iki musiki heyetini dinledim. Bilhassa
sahneyi birincil olarak tezyin eden Müniretül Mehdiye Hanım sanatkârlığında muvaffak oldu.
Fakat benim Türk hissiyatım üzerinde artık bu musiki, bu basit musiki, Türk’ün çok münkeşif
ruh ve hissini tatmine kâfi gelmez” (Oransay, 1965: 14).
Ona göre, Türk müziği yaşanan toplumsal değişimin paralelinde değişmeli ve inkılap ruhunu
yansıtmalıdır. Çünkü Atatürk, Türk müziğindeki değişim ihtiyacını, müzik ve toplum
arasındaki sosyolojik ilişkiye indirgemekte ve ortaya çıkan ihtiyacı toplumsal dönüşümün bir
parçası olarak ele almaktadır. Bu argümana göre, Türk müziğinin eski yapısından kurtarılması
toplumsal nedenlerden ötürü daha anlamlı ve meşru bir hal alırken, diğer yönüyle devletin
Türk müziğine karşı yürüttüğü faaliyetlerin mantıklı bir açıklamasını yapmakta mümkün hale
gelmektedir. Ayrıca Atatürk için Türk müziği alanında kaydedilecek olan ilerleme, Türk
toplumunun modernleştiğini-Batılılaştığını Avrupa’ya ispat edebilecek en önemli sosyal
olgulardan birisi olarak görülmektedir. Bir anlamıyla Türk müziği alanında gerçekleştirilecek
olan Doğudan Batıya doğru bir ilerleme, Türk toplumunun modernleştiğinin en önemli
göstergelerinden birisi olarak kabul edilir. Atatürk, Türk müziğinin bu minvalde medeniyetin
bir icabı olarak değişmesi gerektiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış dönemleri,
konserler, geziler veya bazı röportaj konuşmalarında her seferinde net bir şekilde ifade
etmektedir. “Tam bu noktada Gökalp sosyolojisi yeni rejimin yardımına koşar ve nitekim
Cumhuriyet’in müzik politikası ana hatlarıyla Gökalp’in müzikte Türkçülük programına”
dayandırılarak ilerletilmeye başlanır (Ayas, 2016: 136-137). Çünkü Gökalp’in fikirlerine
göre, Atatürk’ün işaret ettiği gibi hem ulusal kimliğe sahip çıkılabilmekte, hem de evrensel
içeriğe bağlı kalarak Batılılaşmak mümkün hale gelebilmektedir. Ayrıca Gökalp’in Türk
müziğinin milliyeti-kökeni hakkındaki fikirleri, yeni ve Avrupai bir Türk müziği icat etmeye
çalışan siyasi kadrolar için “hem inşa edilmekte olan ulus-devletin harcı olacak, hem de Batıcı
tercihe yerli bir temel oluşturarak yeni siyasi kadroların kararlarına meşruiyet” sağlamaktadır
(Ayas, 2014: 51). Dolayısıyla bu durum Gökalp’in Cumhuriyet ve Atatürk’ün pozitivist dünya
görüşü ile bağlantılı olan milli musiki formülünü, dönemin müzik politikaları açısından
önemli bir hale getirir. Zira Gökalp’in yeni müzik formülüne göre, Cumhuriyet’in en önemli
ideali olan ulusal kültür-milli kimlik bozulmamış olacağı gibi, bu özün bilimsel yöntemlerle
işlenmesi için ihtiyaç duyulan Batı’nın usul ve teknolojisiyle yapılandırılması da mümkün
hale gelir (Durgun, 2010: 83).
Ayas’a göre, (2015: 154) Gökalp Osmanlı müzik geleneğini dışlayan Batılı bir milli müzik
görüşü oluşturabilmek için, Orta Asya kökenli hayali bir “saf ” ve “hakiki” Türk müziği icat
ederek, Bizans kökenli olduğunu iddia ettiği Osmanlı müziği arasında keskin bir karşıtlık
olduğunu varsaymıştır. Bu görüş, Atatürk’ün 1930’da Alman gazetesi Vossiche Zeitung
muhabiri Emil Ludwig’le yaptığı söyleşide aynen ifade edilmiştir. Ludwig’in “şarkın
anlamadığımız yegâne bir fenni varsa bu da musikiciliğidir” sözlerine itiraz eden Atatürk,
doğrudan Gökalp’in fikirlerine atıfta bulunurcasına Şark müziği için “bunlar hep Bizans’tan
kalma şeylerdir. Bizim hakiki musikimiz Anadolu halkında işitilebilir” diye cevap verir
(Tarman, 2011: 145, Aksoy, 2008: 174). Atatürk’ün bu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
açılış dönemleri, konser, gezi vs. sıralarında yapmış olduğu konuşmalarının1 etkisiyle,
Gökalp’e ait müzik görüşleri, müzik politikalarının fikirsel-ideolojik alt yapısı için daha
anlamlı hale gelir. Gültekin Oransay’a göre (1965: 8), Atatürk’ün Türk müziğinin sorunlarını
ele alışı ve bu sorunlar karşısındaki tutumunda, Gökalp’in ölümünden bir yıl önce kaleme
Atatürk’ün Türk müziği hakkında yapmış olduğu konuşmaların tamamı için Bk. Oransay, G. (1965). Atatürk ve Küğ, Ankara: Küğ
Yayınları. Ayrıca Atatürk’ün bu görüşleri farklı kaynaklardan derlenerek tarafımızca hazırlanan Mustafa Kemal Atatürk’ün Musiki
Fikirlerinde Müzik Sosyolojisi, başlıklı kitap bölümünde de yer almaktadır. Bk. Yıldırım, T. (2020). Mustafa Kemal Atatürk’ün Musiki
Fikirlerinde Müzik Sosyolojisi, Güzel Sanatlar Alanında Akademik Çalışmalar, (ed. Cengiz Şengül ve Aydın Zor), Ankara: Gece Kitaplığı,
45-66.
1
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aldığı Türkçülüğün Esasları kitabındaki görüşlerinin oldukça etkili olduğunu söylemek
mümkündür. Çünkü Gökalp’in milli musikisi hakkında ileri sürdüğü fikirleri, Atatürk’ün
ideolojik-ilkesel olarak bütün alanlarda pozitivist-pragmatist dünya görüşü temelinde
gerçekleştirmek istediği ulus-devlet ve Avrupa merkeziyetçi fikirleriyle tam uyumluluk
göstermektedir. Anlaşılacağı üzere Gökalp’in Türk müziği hakkındaki fikirlerini müzik
politikaları açısından önemli hale getiren ve yapılan eleştirilerin odak noktasına dönüştüren,
Atatürk’ün yapmış olduğu konuşmalarında benzer fikirlere yer vermesinden
kaynaklanmaktadır.
Atatürk’ün fikirlerinden hareketle müzik politikalarını şekillendiren siyasi kadroların ihtiyaç
duydukları fikirsel ve ideolojik formülünün Gökalp in fikirlerinde karşılık bulması, Gökalp’i
alaturkacı aydın ve müzikologların gözünde bir nevi müzik politikalarının yasa koyucusu,
uygulamaları yönlendiren, talimatları veren kişi konumuna taşıdığı söylenebilir. Oysaki
Atatürk’ün fikirleri ile Gökalp’in fikirleri benzerlik göstermese, Cumhuriyet’in müzik
politikaları tarihinde Gökalp’in fikirlerinin bu kadar önemli bir yere sahip olmayacağı ya da
bu kadar eleştirilmeyeceği muhtemeldir. Mesela Atatürk, konuşmalarında yeni modern Türk
müziği için halk müziği yerine Klasik Türk müziğinden faydalanmayı işaret etseydi veya
ilerlemenin göstergesi olarak Batı müziği yerine başka bir müzik türünü ölçü olarak
gösterseydi, bu sefer devlet kadroları tarafından ihtiyaç duyulan müzik formülü başka
kaynaklarda aranacak ve dolayısıyla değerli olan şey de Gökalp’in fikirleri yerine farklı milli
musiki fikirleri olacaktı. 2
Gökalp, milli musiki fikirlerinde Klasik Türk müziğini ötekileştirmesinden ötürü, alaturkacı
aydın ve müzikologların gözünde günah keçisi haline dönüştürülerek, müzik politikalarının
neredeyse bütün olumsuz etkileri Gökalp’e mal edilmiştir. Onun milli musiki, alafranga
taraftarı aydın ve müzikologlar tarafından olumlu görülürken, tam tersi bir şekilde
alaturkacılar tarafından da sert bir dille olumsuz yönde eleştirilmektedir. Hatta ellili yıllara
gelindikten sonra gelenekçi yazarlar tarafından Türk müziğinin Cumhuriyet’in müzikte
Batılılaşma idealinin başarıya ulaşamamasının başlıca sebebi olarak, Gökalp’in milli musiki
fikirleri ve bu fikirlerden hareket alan müzik politikalarının yanlışlığı gösterilmektedir.
Alafranga müzik taraftarları ise ilerleme sorunu yaratan şey, alaturkacıların Cumhuriyet’in
müzikte Batılılaşma idealini kavrayamamalarıdır. Oysaki Cumhuriyet, Tanzimat’a göre yeni
bir dünya görüşü-felsefesidir. Doğudan tamamen sıyrılıp, Batıyı tercih etmiş bir idealdir.
Dolayısıyla Türk müziği de bu yolda ilerlemelidir. Doğulu unsurlarından arınmalı ve tam bir
Batılılaşma felsefesi ile çalışmalıdır. Fakat alaturkacılar bu ideali tam olarak
kavrayamadıklarından ötürü, bir türlü istenilen ilerleme hamlesi gerçekleştirilememektedir.
Dönemin sadece Batı müziği ideali ile ilerletilen politika ve kararların eleştirildiği tenkit
yazıları incelendiğinde, Gökalp’in milli musiki fikirleriyle fazlasıyla karşılaşmak
mümkündür. Çünkü “Atatürk’ün sanat anlayışı Ziya Gökalp’in ortaya koyduğu fikirlerine
dayanmaktadır” ve yeni devletin müzik alanında yapmaya çalıştığı devrim, artık bu minval
üzerinde ilerletilmiştir (Durgun, 2010: 84). Bu durum Fırat Kutluk tarafından yakın tarihte
yayımlanan “Atatürk ve Müzik Yazını Eleştirisi” başlıklı yazısına şu şekilde yansımaktadır.
Ona göre, Atatürk’ün müzik fikirlerini konu edinen kaynakların hepsinin ortak özelliği, onun
fikirlerini birbirlerini yineler bir şekilde doğru bulmalarıdır. Fakat müzik politikalarıyla ilgili
olan basılı kaynakların tümünde Atatürk’ün ölümünden sonra, onun Türk müziği hakkındaki
görüş ve kararlarından yüz çevrildiği görüşü hâkimdir. Bu kaynakların ortak özellikleri ise,
Atatürk’ün müzik fikirleri ele alınırken, hepsinin Gökalp’in görüşlerine gönderme
yapmalarıdır (2018: 231-32). Kutluk’un yapmış olduğu bu tespitten de anlaşılacağı üzere,
Gökalp’in fikirleri ile aynılık göstermesine rağmen, Atatürk’ün milli musiki fikirleri doğru
Atatürk’ün müzik fikirleri ve müzik politikalarını Kemalist ideoloji bağlamında değerlendiren bir kaynak için Bk. Sağlam, A. (2009). Türk
Musikisi / Müzik Devrimi, Bursa: Alfa Aktüel, 100-114.
2
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bulunmakta ve fakat ölümünden sonra Gökalp’in görüşleri daha ön plana çıkmaktadır. Asıl
uzmanlık alanı sosyoloji olmasına rağmen, müzik görüşleri dönemin müzikologlardan daha
fazla şöhrete kavuşmuştur.
Atatürk’ün sahip olduğu vasıfların ve toplum nazarındaki konumunun yazarlar tarafından
eleştirilmesi güç bir psikoloji tahakküm yaratması muhtemeldir. Dolayısıyla müzik
politikaları üzerinden Cumhuriyet’in müzikte Batılılaşma ideali hakkında yapılan olumsuz
eleştirilerin, Gökalp’in fikirleri üzerinden yürütülmesinin alaturkacı aydın ve müzikologlar
için daha serbest bir eleştirel alan yarattığı söylenebilir. Örneğin Atatürk hakkında bırak
eleştiri yapmayı yazı yazmanın bile güç bir durum olduğu, Riyaseti Fasıl Heyeti üyelerinden
olup Atatürk’ün sofrasında sürekli bulunan Burhaneddin Ökte’nin Atatürk’le ilgili hatıralarını
aktardığı yazısında şöyle ifade edilmektedir. “Atatürk gibi cihanın ender yetiştirdiği büyük bir
insan hakkında yazı yazmanın güçlüğünü, tecrübe edenler derhal hissederler” (Oransay, 1965,
s. 22). Dolayısıyla Atatürk hakkında yazı yazmak bu kadar güç bir durumken, dönemin
alaturkacılarının onun fikirleri veya siyasi rejim hakkında eleştirel yazı yazmaları çokta kolay
bir şeymiş gibi gözükmemektedir. Bütün bu sebepler göz önünde bulundurulduğunda, müzik
politikaları hakkında olumsuz eleştiriler yürüten alaturkacılar için, Gökalp’in fikirleri
üzerinden devletin müzik politikalarını eleştirmenin daha rahat bir eleştiri alanı-imkanı
yarattığı söylenebilir.
2. İDEOLOJİK BAĞLAM: GÖKALP’İN MÜZİKTE BATILILAŞMA İDEALİ VE
TENKİT YAZILARINDAKİ KONUMU
Ziya Gökalp’in Cumhuriyet’in müzik politikalarının fikirsel alt yapısını oluşturan milli musiki
fikirlerinin, alaturkacı müzikologlar tarafından eleştirilmesindeki en önemli sebep, Türk
müziğinin kökeni ve milliyeti hakkında yapmış olduğu tespitlerden kaynaklanmaktadır.
Çünkü Gökalp (1923: 130-131,138), Osmanlı / Klasik Türk müziğini Bizans, Arap ve Acem
karışımı, bilimsellikten uzak, hasta bir müzik olarak tarif ederek sadece halk müziğini Türk
kabul etmektedir. Bir başka deyişle Osmanlı mirası müzik kültürünü Türk milliyetininkimliğinin dışarısına iterek yabancılaştırmaktadır. Gökalp’in Doğulu kimliğe indirgediği bu
tahliline göre, Klasik Türk müziği Doğudan aktarılan yabancı bir kültürün ürünüdür.
Dolayısıyla Cumhuriyet’in ulus-devlet ilkeleri bağlamında, inkılaplarla bütünlüklü olarak icat
edilmeye çalışılan yeni-modern Türk müziğine ideolojik olarak uyum göstermemektedir. Bir
anlamıyla Doğulu bir müzikal kimlik, Cumhuriyet’in müzikte Batılılaşma ideali açısında bir
tehdit unsuru olarak görülmektedir. Böylelikle Doğulu kimliğe ait olan unsurların atfedildiği
Klasik Türk müziğine karşı menfi bir tavır takınılarak, Cumhuriyet’in bir an önce
gerçekleştirmek istediği Batılılaşma sürecinin hızlandırmak adına, Türk müziğinin geçmişle
bağlarını koparan yasaklayıcı müzik politikalarının uygulanmasına başlanır. Gökalp’in bahsi
geçen milli musiki fikirlerindeki kimliksel gerekçeler sayesinde, Klasik Türk müziğinin resmi
ve yarı resmi kurumlarda yasaklanma sürecine meşruluk kazandırılma imkânı bulunur.
Gökalp’in modern Türk müziği için milliyet açısından uyumlu gördüğü müzikal yapılar,
Anadolu’da medeniyete iştigal etmemiş hars-kültürde saklıdır. Ona göre, halk müziği ve Batı
müziği tekniğinin birleşiminden doğacak olan yeni Türk müziği, hem ulusal değerlere hem de
evrensel tercihe temel sağlayacaktır. Böylelikle Gökalp, hars ve medeniyet ayrımı üzerinden
Doğulu kimliği tasfiye ederek milli kalmayı mümkün hale getirecek kuramsal çözümü
sağlarken, diğer taraftan da “Türkiye’deki modernleşme sürecinin ana tartışmalarından
birisinin de” fitilini ateşlemiş olur (Ayas, 2014: 51). Onun hars ve medeniyet ikilemi
üzerinden geliştirdiği müzik fikirleri doğrultusunda, Klasik Türk müziğinin kültür alanının
dışarısına itilmesi, dönemin müzik dünyasında alaturka-alafranga müzik taraftarları gibi
zümreleri ortaya çıkarır ve Cumhuriyet’in müzikte Batılılaşma ideali hakkında birçok eleştiri,
fikir ayrılıkları ve problematiğin merkezi haline dönüşür. Bu yüzden dönemin aydın ve
müzikologları arasında yaşanan tartışmalara bakıldığında, yeni Türk müziğinin sanatsal-
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estetik yönlerinden daha çok bu müziğin kökeni, milliyeti ve kimliğinin konu edinildiği
görülmektedir (Eğribel, 2012: 239-244).
Tüm dünyada XIX. yüzyılla birlikte ilerleme kaydeden pozitivist bakış açısı ile birlikte
gelişen evrensel bir müziğe sahip olma çabaları, yani “müzikte Batılılaşma” ideali ve
beraberinde yaşanan tartışmalar, yalnız Türkiye’de değil birçok ülkede baş gösteren konular
arasındadır. Örneğin, İngilizler sahip oldukları halk (folk) müziği mirasını kullanarak
kendilerine özgü bir senfonik müzik yaratmak çabası içindeyken, tüm dünyaya model olan
Rus besteciler, kendi halk müziği melodilerinin zenginlikleri Batı tekniği ile işleyerek dikkat
çeken sonuçlar ortaya çıkarmışlarıdır. Fransız besteciler kendine özgü olan bir Fransız biçemi
uğrunda uğraş verirlerken, “Çek ve Slovak halk (folk) şarkılarının ruh ve özüyle dolup taşan
Dvorak, Amerikalı bestecilere kendi halk müziği miraslarını incelemeyi ve kullanmayı
öğütlemektedir.” Fakat ulusal-evrensel bir müzik yaratma sürecinin sadece halk müziği mirası
ile gerçekleştirilebileceği kanaati ve bu minvalde dizayn edilen müzik politikalarını, birçok
ülkede “yazarlar kimi durumda yerinde bulur ve onaylarken, kimi durumda da hayıflanarak
karşılamışlardır” (Finkelstein, 1995: 20). Bu durumun Türkiye’deki aydın ve müzikologların
yazılarına da aynı şekilde yansıdığı söylenebilir. Ayrıca birçok Avrupa ülkesinde görülen
müzikte milliyet meseleleri, Türkiye’de milli musiki başlığı altında ilerletilerek resmi
siyasetin Batılı-evrensel Türk müziği yaratma sürecinin içeriğini belirler. Bu paralelde
Gökalp’in milli musiki fikirleri, resmi siyaset açısından değerli hale gelir. Aslında Gökalp,
Türk müziğinin modernleşme süreci hakkındaki fikir ve yaklaşımlarını Ruslardan model
alarak oluşturmuştur. Ancak Rusya’da Batı sistemi içinde modern bir milli müzik yaratma
çabaları çözüme kaynaklık ederken, Türkiye’de müzik devrimi çerçevesinde Klasik Türk
müziğini dışlayarak yeni bir milli müzik yaratma çabaları, ilerleme sorununa ve krize
kaynaklık etmiştir (Ayas, 2016: 133).
Cumhuriyet’in müzik politikaları doğrultusunda 1926’da İstanbul Konservatuarı ve
sonrasında 1934’de alınan radyo yasağı kararı ile Klasik Türk müziği resmi ve yarı resmi
kurumlarda yasaklanırken, buna karşın Batı müziğini yaygınlaştırmaya çalışılan aceleci
politikalar uygulanmaya başlanır. Çünkü Batılılaşma idealinin temel ilkesinin, ulusal kültür ve
uluslararası medeniyetin sentezi olarak tespit edilmesi, Batılılaşırken Batı medeniyetinden
bilim, sistem, ve teknik almayı zorunlu hale getirmektedir. Bu bağlamada Gökalp’in yeni
milli Türk müziği için önerdiği halk müziği ve Batı müziği tekniğinin birleşiminden oluşan
müzik formülü, Batılılaşma ilkesiyle tamamen uyumluluk gösterir. Gökalp’in milli musiki
formülü ile ulusal kültür öz bakımından bozulmadan kalabilmekte ve Batı müziğinin teknik
yönlerinden faydalanarak evrensel medeniyet ölçülerine sahip olunabilmektedir. Bu yüzden
Gökalp’in milli musiki fikirleri müzik reformu içerisinde değerlendirilerek, resmi siyaset
tarafından uygulamaya konulan milli musiki politikaları büyük ölçüde ifade edilen bu anlayış
üzerine yapılandırılmaya çalışılır. (Durgun, 2010: 82-83).
Müzik konusunda yeterli bilgi sahibi olmamasına rağmen Gökalp’in Farabi’den etkilenerek
Şark müziğinin Yunan’dan, Arap’tan, Bizans’tan alındığı iddiası (1923: 139),, zaman-zaman
dönemin alafranga müzik taraftarı müzikolog tarafından bile (Gazimihal, 1924: 230-235;
1924: 383-385),3 bilimsellikten uzak bir açıklama olarak eleştirilmektedir. Bu süreçte milli
modernleşmeci bir kimlikle yeni devleti kuran siyasi kadroların, Osmanlının reddi mirası
üzerine inşa ettikleri Batılılaşma ideolojisi nedeniyle, bu çerçevenin dışında kalan müzik
kültürü ve icra anlayışları devlet tarafından dışlanmış ve bu durum Cumhuriyet’in ilk
kurulduğu yıllardan başlayarak, ciddi bir şekilde müzik alanında alaturka-alafranga
çatışmalarını öne çıkarmıştır. “Böyle olunca müzik alanındaki modernleşme süreci de çok
sancılı olmuştur” (Durgun, 2010: 89). “Gökalp’in Türk/Osmanlı müziğini Bizans müziği
Mahmut Ragıp Gazimihal’e ait bu yazılar için: Bk. Bahattin Kahraman ve Cansevil Tebiş tarafından 2014 yılında hazırlanan, Mahmut
Ragıp Gazimihal’den Seçme Müzik Makaleleri-II, Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları.
3
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olarak tanıtması veya Arap veya İran kaynaklı olduğu yönündeki açıklamalar da bu müziğin
Türk kimliğine yabancı olduğu görüşü” Klasik Türk müziğinden vazgeçmenin bir gerekçesi
olarak öne sürülür (Eğribel, 2012: 243). Kaldı ki, hiçbir bilimselliği olmadığı iddia edilen
Gökalp’in Farabi ile açıklamaya çalıştığı tespitlerinden hareketle, bu müziğin Türk milliyetine
ait bir müzik olmadığını iddia etmek ve dahası bu görüşten dolayı Klasik Türk müziğini yok
saymak, dönemin önemli alaturkacı müzikologları tarafından kabul edilemeyecek bir hata
olarak görülmektedir. Bu yüzden uygulamaya koyulan müzikte Batılılaşma politikaları
alaturkacılar tarafından dirençle karşılanmıştır. Fakat “Klasik Türk müziği ile uğraşanlar hor
görülmelerine, kimi zaman hakaretlere uğramalarına rağmen bütün bu devrimci/kökten
tepkileri yetkin bir biçimde karşılayabilmişlerdir (Eğribel, 2012: 245).
Alaturkacıların öncüsü olan Rauf Yekta Bey, Servet-i Fünûn’daki4 yazısında, ilk olarak
Farabi’nin Türk müziğinin Yunan’dan alındığı iddiasını yanıtladıktan sonra, birkaç Yunan
müellifinin adını vererek Gökalp’in Türk müziğinin Bizans’tan alınan bir müzik olduğu
tespitinin tamamen asılsız ve manasız olduğu söylemektedir. Gökalp’in bu fikirlerinin yeni
olmadığını ondan daha vukufsuzlarını işittiğini belirterek, bu iddiaları ortaya atanları “bilir
bilmez her meselede malumat-füruşluk eden bilhassa garbperest geçinmekten lezzet alan
salon adamları” olarak tanımlamaktadır (Arslan, 2015: 43). Ayrıca Rauf Yekta, resmi eğitim
kurumlarından (Darülelhan programından) Türk müziği eğitiminin kaldırılmasını da şiddetle
eleştirenlerden birisidir (Eğribel, 2012: 245). 1927’de İstanbul Konservatuarı bir anket açar ve
konservatuarda hangi müzik ideali ile eğitim verilmesi gerektiğini sorgular. Konservatuar
sadece alafranga müzik eğitimi mi? Yoksa alaturka ve alafranga olarak iki şubeye ayrılan bir
eğitim modeli ile mi yola devam etmelidir? Rauf Yekta ve o yıllarda alaturka cephesinde yer
alan Peyami Safa, ankete alaturka ve alafranga birlikte yürütülmeli cevabını verir. Mahmut
Ragıp Gazimihal, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Musa Süreyya Bey, Halil Bedii Yönetken gibi
alafranga müzik taraftarı entelektüeller ise, sadece Batı müziği ideali ile ilerlenmesi
gerektiğini savunurlar (Kösemihal, 1944: 2). Rauf Yekta’nın Gökalp’e getirmiş olduğu
eleştiri, Gökalp’in müzik adamı olmaması ve buna rağmen Klasik Türk müziğini Türk kabul
etmemesiyle alakalıdır. Çünkü Rauf Yekta, Türk müziğinin çok seslendirilmesi, evrensel hale
gelmesi fikrine muhalefet etmez. Hatta “musikimizin tanzim ve ihyası meselesi mevzu-ı bahis
olunca Rusların milli musikileri için sarf ettikleri mesaiyi” hatırlatarak yeni milli Türk müziği
oluşturulurken Ruslardan feyz alınabileceğini söyler (Uymaz, 2005: 48). Onun karşısında
olduğu şey, çok sesli hale gelebilmek için Batının müzik sisteminin tamamen alınmasıdır.
Martin Stokes (2012: 62), “Gökalp’in kırsal bir Anadolu halk müziğinin varlığından ve bu
müziğin kentli sanat müziğinden daha üstün olduğundan söz eden ilk kişi” olmadığını
“Esaslar’ın basımından önceki on yılda Rauf Yekta Bey (1911), Musa Süreyya Bey (1915),
Ahmet Cevdet ve Necip Asım (1916)” gibi yazarların Anadolu müziğini toplamak için, alanı
dolaşmanın gerekliliğine vurgu yaptıklarını ifade ederek her iki yazarın fikirlerinin benzeşen
yönlerine dikkat çekmektedir. Anlaşılacağı üzere Rauf Yekta’nın Gökalp’in fikirlerini
eleştirdiği husus halk müziğinin toplanmasına da değildir. Mesele Klasik Türk müziğini Türk
milliyetinin bir parçası olarak kabul etmemesi ve Batılılaşma politikalarının bu minvalde
işletilmesiyle alakalıdır.
Rauf Yekta’nın yapmış olduğu eleştirinin içerik olarak neredeyse aynısı, Musiki Mecmuasının
447 ve 448. sayılarında “Ziya Gökalp Bey ve Milli Musikimiz Hakkındaki Görüşleri” başlıklı
iki makale kaleme alan İsmail Akçay tarafından da yapılmaktadır. Akçay Gökalp’in Şark
müziğinin Bizans’tan alınmış olduğunu iddia ederek sadece halk müziğini milli Türk müziği
olarak kabul etmesini yanlış bulmakta, Gökalp’in Şark müziğinin Bizans’tan Farabi tarafından
alındığı tezinin hiçbir şekilde aslı olmadığını ifade etmektedir. Devamında ise, tıpkı Rauf
Arslan’ın çalışmasında bu çalışmanın künyesi şöyle geçer: Yekta Bey, R. (1925). Ziya Gökalp Bey ve Milli Musikimiz Hakkındaki
Fikirleri, Servet-i Fünun, No:1480.
4
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Yekta gibi Akçay’da, böyle bir iddianın ortaya çıkmasının nedeni salon adamları olduğunu
düşünür. Ona göre, bu kişiler Garp müelliflerinde her ne görürler ise sorgulamadan kabul
etmeyi adet edinmiş kişilerdir (Akçay, 1994: 20, 1995: 20).
Her iki yazarın görüşlerine benzer içerikteki eleştirilere Cumhuriyet döneminin ilk kadın
müzikologlarından Laika Karabey’in Musiki Mecmuası’nda çıkan “Muhterem Ziya Gökalp
ve Musikimiz” başlıklı yazısında da rastlanmak mümkündür. Karabey’e göre, “insan ne kadar
âlim olursa olsun bilmediği bahse karışınca hataya düşer. Ziya Gökalp’i Türk mütefekkiri
olarak tanıyoruz. Fakat asla bir musiki üstadı olarak değil. Hâlbuki muhterem mütefekkir,
hiçbir kısmını bilmediği muhakkak olan musikiye dair başından sonuna kadar tetkiksiz ve
hatalı bir takım iddialarda bulunuyor. Türk musikisi güya Farabi vasıtasıyla Bizans’tan
alınmış, hakiki Türk musikisi halk melodilerinden ibaret imiş ve saire ve saire” (Karabey,
1954: 170). Anlaşılacağı üzere Rauf Yekta, Karabey ve Akçay gibi Türk müziği müntesipleri,
Gökalp’in fikirlerini bilimsellikten uzak asılsız iddialar olarak kabul ederler. İçerik olarak
baktığımızda eleştirilerin ana merkezi, Gökalp’in Türk müziğinin kökeni hakkında Farabi’den
devşirilen ve Şark müziğinin Yunan, Bizans bağlantılı olduğu iddiaları üzerinde
yoğunlaşmaktadır.
Bu mesele, sonraki yıllarda Atatürk devrimleri ideolojisinin Türk müziğine etkilerinin
tartışıldığı bir açık oturumda, Muammer Sun tarafından net bir şekilde ifade edilmekte ve
Gökalp’in Türk müziği hakkındaki fikirleri eleştirilmektedir. Müzik eğitimi konusunda
önemli çalışmalarıyla tanıdığımız Muammer Sun, Gökalp’in Klasik Türk müziğinin Bizans
kökenli olduğu fikirlerini, bilimsellikten uzak ve tamamıyla yanlış olarak
değerlendirmektedir. Hatta müzik âleminde yaşanan alaturka-alafranga kavgası, Gökalp’in
fikirlerinden sonra ortaya çıkar. Bu tartışmalar Türk müziğinin ilerletilmesi adına “boşa kürek
çekmekten başka bir şey olmadığı gibi, bu süreçte 600 yıllık Osmanlı mehter musikisi güme
gittiği gibi yapılanlar da soytarılık değildir de nedir?” (1980: 64, 65). Oturumun devamında
söz alan Ercüment Berker’de, Ziya Gökalp’in fikirlerini aynı üslupla eleştirir ve Türk
müziğini sadece halk müziğine indirgemenin, Gökalp’in hiçbir şekilde bilimselliği olamayan
milli musiki fikirlerinden kaynaklandığını söyler. Berker’e göre Ziya Gökalp’in tezi
doğrultusunda müzik politikalarının geleneksel sanat müziğini bir kenara bırakıp halk
müziğini değerli göstermesi, müzik devrimi ile yapılmak istenen ilerlemeyi yarım bırakmıştır.
Bu tamamıyla Gökalp’in yanlış yönlendirmesinden kaynaklanmaktadır. Hatta milli müzik
projesi başladığında geleneksel sanat müziği eserlerinden de faydalanılsaydı, belki de gelinen
noktada Atatürk’ün beklentileri ve müzik politikalarının amacına ulaşacağını iddia etmektedir
(Berker, 1980: 80, 81).
Bu ve benzeri eleştirilere müzik politikalarının konu edinildiği kaynaklarda sıklıkla rastlamak
mümkündür. Gökalp’e yöneltilen eleştiriler, onun fikirlerinin yanlış, asılsız ve bilimsellikten
uzak olması gibi ortak argümanlar üzerine temellendirilmektedir. Yanlış olduğu iddia edilen
bu fikirlerinden hareket alarak tasarlanan müzik politikalarının amacına ulaşamamasının en
önemli nedeni, Klasik Türk müziğinin dışlanmasından sonra ortaya çıkan alaturka-alafranga
ikiciliğidir. Bu konuda dönemin ünlü sosyologlarından Nurettin Şazi, Ulus gazetesinde iki
makale kaleme alır ve 1944’e gelindiğinde Cumhuriyet’in Türk müziği alanında hedeflediği
Batılılaşma idealinin alaturka-alafranga ikiciliğinden meydana geldiğini söyler (Kösemihal,
1944a: 2; 1944b: 2). Bu yüzden müzik politikalarının içine düştüğü yanılgı ve hataların
kaynağı olarak Gökalp’in milli musiki hakkındaki fikirlerinde yapmış olduğu yanlış tespitler
gösterilmekte ve bu fikirler eleştirel müzikoloji bağlamında alaturkacılar tarafından müzik
politikalarına yöneltilen öznel eleştirilerin temellendirildiği eleştiri alanını oluşturmaktadır.
Ayrıca Gökalp’e yöneltilen bir diğer eleştiri ise, onun fikirlerinin müzik âleminde yaşanan
alaturka-alafranga kavgasını şiddetlendirmiş olmasıdır.
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Gökalp’in milli musiki fikirleri ve Batılılaşma idealini yeterli görmeyenler arasında, çağdaşı
Türk sosyolog ve sanat adamları da vardır. Bunların başında İsmail Hakkı Baltacıoğlu gelir.
Bilindiği üzere Ziya Gökalp, asıl uzmanlık alanı sosyoloji olan, dünyada Fransa’dan sonra
ikinci sosyoloji kürsüsü olma özelliğine sahip İstanbul Üniversitesi’nde sosyoloji kürsüsünü
kurmuş birisidir. Türkiye’de çağdaşı bütün sosyologlar üzerinde sosyoloji fikir ve
çalışmalarının etkisi tartışılamaz. Fakat durum milli musiki konusunda böyle değildir. Dönem
sosyologlarının Gökalp’in Batı müziği tekniği ve halk müziği melodileri ile sentezlediği milli
musiki fikirlerinden uzaklaştıkları ve müzikte milliyet ve Batılılaşma tartışmalarını farklı bir
bakış açısıyla ele aldıkları görülür. Biraz öncede bahsettiğimiz gibi Baltacıoğlu bu
sosyologlardan sadece biridir. “Baltacıoğlu’nun Türkiye’deki üstadı Ziya Gökalp’tir. Çünkü
Ziya Gökalp hem Durkheim ekolünden gelmekte, hem de Türkiye’nin o dönemdeki en önemli
ideoloğu olma gibi çift yönlü bir özelliğe sahiptir” (Kaçmazoğlu, 2010: 192). Fakat
Baltacıoğlu, her ne kadar sosyoloji konu ve yöntemleri açısından Gökalp sosyolojisinden
etkilenmiş olsa da, milli musiki konusunda onun gibi düşünmez. Gökalp’in idealini,
Cumhuriyet’in Batılılaşma ideali açısından yeterli bulmamaktadır. Çünkü onun fikirleri eski
ile yeniyi sentezleyen bir görüştür. Gökalp’in milli musiki fikirlerini doğru bulmadığını
dolaylı olarak 1926’da ifade etmiş olan Baltacıoğlu, 1933’ten sonra yazdığı müzik
makalelerinde Gökalp gibi düşünmediğini dorudan belirtir. Hatta Gökalp’in sosyoloji
fikirlerinin en büyük mimarı Durkheim’in milliyet konusunda yaptığı çözümlemeleri de milli
musikinin tarifi açısından yeterli görmez. Baltacıoğlu, 1933’de Falih Rıfkı’ya atfederek
yazdığı “Kariktür” adlı makalesinde, Durkheim ve Gökalp’in ismini anarak onlardan farklı
düşündüğünü net bir biçimde ifade eder (Baltacıoğlu, 1934: 170-172).
Baltacıoğlu gibi Gökalp’in milli musiki fikirlerini Cumhuriyet’in müzikte Batılılaşma ideali
açısından yeterli bulmayan dönemin diğer bir sosyoloğu Nurettin Şazi Kösemihal’dir.
Nurettin Şazi, 1950’lere gelindiğinde Gökalp’in milli musiki fikirlerini yeterli bulmayıp
reddeden ikinci Türk sosyoloğudur. Ona göre, “nasıl Orta Asya geleneklerine bağlı
dedelerimiz İslam medeniyeti tesiri altında fasıl musikisi dediğimiz -Gökalp’in iddiasının
tersine olarak- tamamıyla Türk ve milli bir musiki meydana getirmişse; aynı şekilde bugün
batı medeniyetine yönelmiş olan milletimiz batı tekniğiyle de tamamen Türk ve milli bir
musiki yaratacaktır” (Kösemihal, 1950: 2).
Görüldüğü gibi Gökalp’in milli musiki fikirleri, kısa zaman içerisinde öncülüğünü yaptığı
Türk sosyolojisi üzerinde de etkisini yitirmeye başlamıştır. Ortaya attığı Batılılaşma projesi,
yenileşme felsefesi olarak, Cumhuriyet’in yenidünya görüşüyle tam olarak uyumlu değildir.
Milli musiki politikalarına karşı en sert eleştirileri yapan kişilerden biriside, asıl mesleği
doktorluk olan, aynı zamanda Konya milletvekili olarak mecliste bulunmuş ve Türk müziği
üzerine araştırmalar yapan neyzen O. Şevki Uludağ’dır. Onun Türk müziği hakkındaki gazete
ve hatıra yazıları yıllar sonra torunu İrem Ela Yıldızeli tarafından derlenerek kitap haline
getirilmiştir. Bu kitaptaki yazılar incelendiğinde, makalelerin yüzde doksanında Uludağ’ın
milli müzik politikalarını farklı sebeplerle eleştirdiği görülmektedir. Uludağ, Gökalp’in milli
musiki görüşünü, sosyal ilişkiler temelinde ele alarak, Klasik Türk müziğinin Yunan, Arap,
Bizans gibi toplumlardan alındığı tezini, toplumlar arasında yaşanan kültürel etkileşim
kavramı üzerinden çürütmeye çalışır. Ona göre, hudutlarımızdaki komşularımızla bu
etkileşimin olması normaldir. Bizim eserlerimizde nasıl ki onların tesiri varsa Türk müziğinin
de onların eserlerinde tesiri vardır. Bu yüzden Klasik Türk musikisi, Arap’ın Fars’ın tesiri
altında yapılmıştır denilebilir. Hatta bunun misallerini de sayabilirler. “Fakat asırlarca yan
yana yaşamış olup ta kültür mübadelesi yapmamış olan milletler var mıdır? Yan yana olan
milletler Çin seddinin arkasında dahi olsa mutlak suretle bir birlerinden müteessir olurlar”
(Yıldızeli: 2009, 70). Görüldüğü üzere Uludağ, Gökalp’in Klasik Türk müziğini Arap, Acem,
Bizans ürünü olarak görüp, bu yüzden milli kabul edilemeyeceği iddiasını sosyolojik bakış

www.uksek.org

218

Ankara,Turkey

2. INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS
May 2-4, 2021

açısıyla ele alarak, toplumlar arası kültürel etkileşim temelinde bir cevap vermeye çalışır.
Bulduğu her fırsatta milli müzik politikalarını eleştiren Uludağ’ın, eleştirilerini
temellendirdiği iddiaların daha çok müzik kültürü, müzik beğenisi, müzik terbiyesi, müzikte
metalaşma gibi kavramlardan oluştuğu görülmektedir. Eleştirilerini dile getirirken bu
kavramları sıklıkla kullanan Uludağ’a göre, Türk müziğinin yükselememesinde radyoda
izlenen yasaklayıcı müzik politikaların kabahati büyüktür. “Musiki beynelmilel bir meta
değil, bir milletin keyfi, terbiyesi, hissi kültürüdür.” Fakat bunu göz ardı eden “radyo bütün
bir milli işleri pek ayıp bir tarzda bütün dünyaya yaymıştır ve musiki bakımından milli
propagandayı menfi bir tarzda yapmıştır” (Yıldızeli, 2009: 37). Uludağ’ın metalaşma kavramı
ile yapmış olduğu eleştirinin, ilk bakışta Batı müziğinin müzikte yarattığı standartlaşma
kavramına yönelik bir eleştiri olduğu görülmektedir. Uludağ, radyoda sadece Batı müziği ve
bu tarza öykünerek bestelenmiş eserlerin, Türk müziğinin ileriliği değil geriliği olduğunu,
radyonun da izlediği politikalarla bu geriliği bütün dünyaya yaymaktan başka bir şey
yapmadığını ifade eder. Onun Türk müziğinin metalaşma süreçleri hakkındaki söylemleri,
eleştirel teori kuramının öncülerinden Karl Marx ve T. W. Adorno’nun kapitalist üretim
mekanizmalarının kültür, sanat alanında ortaya çıkardığı standartlaşma-metalaşama eleştirisi
ile değerlendirilebilecek içeriğe sahiptir.5 Uludağ’a göre, müzik bir meta malzemesi gibi
belirli ölçütlere sahip insan ihtiyaçlarını gideren bir nesne değil, toplumsal ölçütleri olan bir
kavramdır. Dolayısıyla Batı müziğinin taklit edilerek Türk müziğine kazandırılacak olan
standartlaşma, milli öğeleri ortadan kaldırarak müzikte standartlaşmaya yol açacak yani
kullanım biçimleri açısından müzik nesnesi Batı müziği sistemi, standartlaşma ve
metalaşmanın ürünü olacaktır. Uludağ’ın bu eleştirisini nesnel eleştiri kuramı olarak ele
almak mümkün görünmektedir. Onun metalaşma kavramı üzerinden yaptığı eleştirinin, Türk
müziğinin estetik yapısını Marksist eleştiri kuramıyla ele alan nesnel bir değerlendirmeyi
içerisinde taşıdığı söylenebilir. Fakat “nesnel eleştiri her ne kadar belli bir kurama dayanıyor
ise de son aşamada mutlaka bir öznel değerlendirmeyi de içerisinde barındırmaktadır”
(Kömürcü, 2019: 27). Tam bir Türk müziği savunucusu olması sebebiyle Uludağ’ın müzik
politikaları hakkında yapmış olduğu nesnel eleştirinin içerisinde, her zaman ideolojik
bağlamda öznel bir taraf bulmak mümkündür. Örneğin Uludağ, konservatuarlardan Türk
müziğinin yasaklanmasıyla ilgili olan eleştiri yazısında (Yıldızeli: 2009, 60), bir dönem
Ankara Konservatuarı’na Türk müziği derslerini sokabilmek için verdiği mücadelenin boşa
gitmesi ve devlet erkânı içerisinde Türk müziğine önem veren kişilerin çıkması karşısında
duyduğu sevinç ve minnettarlığı ifade ettiği görülmektedir. Onun için, Milli Kalkınma
Partisi’nin reisi Nuri Demirağ’ın, Beşiktaş’taki binasının bir köşesine İleri Türk Müziği
Konservatuarı derneğini açmış olması “hırpalayıcı, deliştirici ve tahrip edici politika işleri
yerine milli bir davanın yardımcısı olmak her halde milletin kalbini fetheden doğru yoldur.
Uludağ’ın müzik politikaları hakkındaki eleştiri yazılarını çoğaltmak mümkündür. Musiki
Mecmuası’nda Cemal Reşit Rey’i eleştirdiği “Cüretin Derecesi” (Uludağ, 1951: 8-9, 22), adlı
yazısı, yukarıda da bahsettiğimiz öznel ve nesnel eleştiri ikilemini net bir şekilde açıklayan,
alaturka-alafranga bağlamındaki eleştiri yazılarından bir diğeridir.
Cumhuriyet’in milli musiki politikalarına yöneltilen eleştirilerin, kendinden öncekilere göre
pekte farklı olamayan içeriklerde günümüz müzikologları arasında da devam ettiği
söylenebilir. Eleştirilen konular diğerlerinde olduğu gibi milli müzik politikalarının sadece
halk müziği ile Batı müziği tekniğinin birleşiminden doğacağına inanan yeni-modern Türk
müziği ideolojisinin yanlışlığı, Klasik Türk müziğinin kimliksel olarak siyasi tahakküm
aracılığıyla dışlaması ve alaturka-alafranga ikileminin yarattığı münakaşalar etrafında
geçmektedir. Örneğin O. Murat Öztürk’e göre, resmi siyaset tarafından Gökalp’in milli
musiki fikirlerine göre tasarlanan milli müzik politikaları, rasyonellikten uzak hayalî bir
Metalaşma kavramı ve kültür, sanat-müzikte metalaşma süreçleri hakkında detaylı bilgi için, Bk. Marx, K. (2015). Kapital: Ekonomi
Politiğinin Eleştirisi, I. cilt. Sermayenin Üretim Süreci, (çev. Mehmet Selik ve Nail Satlıgan), İstanbul: Yordam Kitap.
5
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kurgusallığın ürünüdür. Ona göre, Gökalpçılar tarafından Batılılaşma arzusu ile kurgulanan
bu milli musiki ütopyasıyla, Türk müziğinin milli ve beynelmilel bir vasıf kazanması
hayalden başka bir şey değildir. Bu suretle baskıcı, kısıtlayıcı ve aceleci uygulamalarla Klasik
Türk müziğinin dışlanması ve bestecilerin bu minvalde mecburi-kısıtlayıcı bir program
dahilinde hareket etmeye zorlanmaları, müzik politikalarının en temel problemidir.
Dolayısıyla “insanı, sanatçıyı, besteciyi açıkça dışlayan onları meşrulaştıran ve buyuran,
arzularının bir an önce yerine getirilmesini isteyen Gökalpçı ütopyacıların, gerçek hayatta
bestecinin sanatçı kişiliğiyle, sanat anlayışıyla karşı karşıya kaldıklarında hayal kırıklığına”
uğramaları kaçınılmazdır (Öztürk, 2016: 3-57). Öztürk’e ait olan yazının bulunduğu güncel
kaynakta, müzik politikaları hakkında başka eleştirel yazılarla da karşılaşmak mümkündür. 6
Gökalp’in milli musiki fikirleri yukarıda sunulduğu gibi sadece milli müzik politikalarına
karşı olup politikaları eleştiren alaturkacılar için değil, aynı zamanda politikaları ve
uygulamalarını yerinde bulan müzikologların, alaturkacı kesime karşı yürüttükleri eleştiriler
için de savunma alanı yaratmıştır. Örneğin Halil Bedii Yönetken, Batı müziğinin karşısında
olup memleketteki milli ve yeni Türk müziği hakkında görüş bildirenleri, müzik konusundaki
eğitimsizlikleri üzerinden eleştirmektedir. Ona göre, “eline her saz alan kimse kendinde
musiki hakkında söz söylemek salâhiyetini görür. Fakat “şark ve garp musikileri hakkında söz
söyleyebilmek için o musikilerin ayrı ayrı tekniklerine vakıf olmak gerekir.” Dolayısıyla
“milli ve asri musikinin nasıl olması icap ettiğini mevzu bahis edebilmek için” öncelikle
gerekli sayfalar karıştırılarak yeterli bilgiye sahip olunmalıdır. Aksi takdirde, Türk müziği
adına milli müzik politikalarına hizmet edenleri tarih minnetle anacağı gibi, “bunu yıkmaya
çalışanları ise lanetle kaydedecektir” (Tebiş ve Kahraman, 2012: 23). “Milli musiki hangi
musikidir?” başlıklı başka bir eleştiri yazısına ise Yönetken, cümlelerine Gökalp’in milli
musikinin halk müziğinde aranması gerektiğinin bunun dışındaki müziklerin milli kabul
edilemeyeceği görüşünü savunarak, Gökalp’in fikirleri ile ideolojik olarak aynı çizgide
olduğunu net bir şeklide ortaya koyarak başlar. Devamında eleştirilerini daha ileri boyuta
taşıyan Yönetken, Gökalp’in tarif ettiği formül doğrultusunda “milli eserleri yaratmaya hiçbir
şeyin mani olamayacağı” sözleri, adeta Batılılaşma politikalarına muhalefet edenlere aba
altından sopa göstermekten başka bir şey değildir. Fakat Yönetken, Gökalp’in fikirlerini
değerlendirirken alaturkacılarla aynı eleştirel ölçütlere başvurur. Hatta ona göre “evvela
Gökalp merhum, milli musikiyi yanlış veya noksan tarif etmiştir. Gaye doğru fakat yol musiki
lisanıyla tarif edilmemiştir” (Tebiş ve Kahraman, 2012: 63, 67). Devletin Batı müziği tercihini
meşrulaştıran Gökalp’in musiki fikirleri, Batı müziğinin önde gelen savunucularından
Yönetken, tarafından da yetersiz görülmüş ve yeni Türk müziği için tarif ettiği yöntemdeki
hatalar onun müzik konusundaki bilgisizliğinin bir sonucu olarak sunulmuştur. Alaturka
musiki konusunu içtimai-toplumsal kavramlar aracılığıyla açıklamaya çalışan Yönetken,
alaturka musiki hakkında “eski medeniyetin ürünü” ve “bugünkü ihtiyacımızı tatmin
etmeyen” gibi ifadeler kullanmaktadır. Türk müziğinde inkılap yapmayı bugünün
toplumsallığının bir gerekliliği olarak sosyoloji temelinde açıklamaya çalışır ve muasır
medeniyetler bu kudrete sahiplerdir. Dolayısıyla inkılap yolunda bizi kurtaracak olan ve Türk
müziğini evrenselleştirebilecek sistem yine Batıdadır. Alafranga müzik taraftarı olup, gene de
Gökalp’in fikirlerini eleştiren müzikologlarda bu kadar değildir. Bunlardan en dikkat çekeni
Mahmut Ragıp Gazimihal’dir. Gazimihal, 1924’de Milli Mecmua’da çıkan “İlimde Sathiliğin
Mahzurları” adlı makalesinde Gökalp’in fikirlerini şu sözlerle eleştirir:
“Geçen sene Ziya Gökalp Beğ’in “Bedii Türkçülük” serlevhalı bir makalesini okumuştum.
Sabık Yeni Mecmua nüshalarından birinde münderiç idi ki, el’ân saklarım (30 Ağustos 1923).
Makalenin milli musiki hakkındaki satırları üzerinde zihnim saplanıp kalmıştı. Çünkü,
Güray, C. (2016). Cumhuriyet’in İlk Yıllarından Günümüze Hükümet Programlarında Müzik: Eleştirel Bir Bakış, İllüzyon: Cumhuriyet’in
Klasik Müzik Serüveni, (ed. Fırat Kutluk), İstanbul: h2o Kitap.
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şehadetine müracaat olunan tarihi deliler ile indi faraziyelerin maalesef cümlesi yanlışdı!”
(Kahraman ve Tebiş, 2014: 27). Gazimihal, eleştirilerini Milli Mecmua’daki “Musiki ve Ziya
Gökalp” adlı başka makalesinde biraz daha yumuşatır ve şöyle der: “Ziya Beğ bir musiki
mütefekkiri ve alimi olmadığı için hatadan tamamen kurtulmuş olmasını esasen talep
edemezdik. Musikinin ilim ve felsefesinin derinliğini, vüs’atini bilenlerce, üstadın nazariyeler
tertibinde maruz kaldığı müşkillerin mazur görülmesi tabiidir” (Kahraman ve Tebiş, 2014:
96).
Gökalp’in milli musiki fikirlerindeki hatalar hakkında yapılan eleştirilerin, öncelikle onun
müzik konusunda yeterli bilgiye sahip olmamasıyla ilişkili olduğu görülmektedir. Her iki
tarafında yapmış oldukları eleştirilerin kesiştiği noktalar, Gökalp’in müzik konusundaki bilgi
ve eğitim yetersizliğidir. Fakat her ne kadar Cumhuriyet’in milli musiki politikalarının Türk
müziği açısından olumsuz etkileri eleştirilse de, politikaların Türk müziğine katkı sağladığı
olumlu yönlerinin de olduğunu düşünen yazarlarda vardır. Örneğin milli müzik politikalarını
besteciler özelinde geleneksellik ve çağdaşlık ikilemi üzerinden ele alan Nurcan ve Canbey
(2016: 75-108), uygulamaya koyulan milli musiki politikaları ile istenilen ilerlemenin tam
manasıyla sağlandığını söylemek pek gerçekçi olmasa da, gelinen nokta da Türkiye
Cumhuriyeti’nde dünya standartlarının gerisinde kalmayacak birçok kurum yapılandırılmıştır.
Hatta geleceğin Türk bestecileri ve müzisyenleri bu kurumlarda yetişmektedirler.
Görüldüğü üzere her iki kesim tarafından yapılan eleştirilerin nerdeyse tamamı nesnellikten
uzak ideolojik bağlamlı hissi eleştirilerdir. Bir başka deyişle “günümüze değin yazılmış 100
eleştiriden 98’i Cumhuriyet dönemi müzik politikaları doğrultusunda kaleme alınmış ve
nesnellikten uzaktır (Kutluk: 2018: 73).
3. ELEŞTİRİLERİN ARKA PLANI VE KULLANILAN STRATEJİK SÖYLEMLER
Tanzimat’tan beri Türkiye’de etkisini gösteren pozitivist modernleşme süreci, bu döneme
kadar basit bir etnisizmin ürünü olarak tartışılan Türkçülük ve ulus kültürü kavramlarının,
Cumhuriyet’le birlikte artık pozitivist felsefe ile değerlendirilmeye başlanmasında etkili olur.
Bu süreç Osmanlıyla taşınan bazı ideolojileri arka planda bırakarak “Türk aydınıyla
pozitivizm arasındaki geçmişi olmayan bazı burhanlara ve değer yitimlerine neden olmuştur”
(Demir, 2009: 62).
Hebermas’ın sanat eleştirisi hakkındaki yorumundan hareketle, Cumhuriyet’in müzik
politikalarının ideolojik olarak temellendirildiği pozitivist felsefe ve Klasik Türk müziğinin
ulusal kültürün dışarısına itilmesinin altında yatan ideolojik sebeplerin daha da anlam
kazandığı söylenebilir. Hebermas’a göre, bir toplumdaki pozitivist anlayışa yakınlaşma ve
laikleşme süreçleri “sanat eleştirisini tekelinde tutan (saray-devlet-kilise) otoritelerinin
tekelini kırdığı gibi bu alanda seküler bir gelişmeye de yol açmaktadır (Timur, 2008: 49).
Nitekim Klasik Türk müziğinin merkezleri olan saray ve tekkelerin-Mevlevihanelerin Türk
müziği üzerindeki otoritesinin kırılmasında, en başta Cumhuriyet’in laikleşme ve sekülerzim
ideolojisi ve bu doğrultuda alınan kararların oldukça önemli role sahip olduğu bir gerçektir.
Cumhuriyet rejimiyle birlikte anlam kazanan pozitivist ve laikleşme ideolojisinin saltanat ve
hilafeti ortadan kaldırması, beraberinde saray, tekke ve Mevlevihane’lerin tekelinde ilerleyen
Osmanlı musikisinin de yaşam alanının daraltılmasında ve bu müziğin yeni toplum düzenine
uyumlu olmadığı öngörüsüyle, geri-iptidai, Orta Çağ kalıntısı bir müzik eleştirisine maruz
kalmasında büyük ölçüde etkili olur. Çünkü “tekkelerin kapatılmasından sonra dini musiki ile
din dışı musiki ister istemez birbirlerinden ayrı müzikler olarak görülmeye başlanır. Bu
süreçte Gökalp’in “August Comte’un teolojik, metafizik, pozitif bilim evrelerini
sınıflandırarak Türk düşünce hayatı” hakkında yaptığı yorumlar, Türk müziği üzerinde etkili
olan saray ve tekke himayesini kıran Cumhuriyet’in laikleşme ideolojisi açısından oldukça
değerli hale gelir. Hatta öncesinde etnisizm temelinde tartışılan ulus kültür kavramı,
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Cumhuriyet döneminde Gökalp’in sahip olduğu pozitivist bilim felsefesinin desteğiyle
tartışılmaya başlanır. Fakat yeni Türk müziği için Gökalp tarafından ulus kültürünün
yansıtıcısı ve din dışı müzik olarak görülen halk müziği de tamamıyla laik bir kültür değildir.
“Nitekim Osmanlı musikisinde din kökenli musiki kültürünün halka tam anlamıyla mal olmuş
pek çok örneği vardır.” (Aksoy, 2008: 145-146).
Cumhuriyet rejiminin pozitivist aydınlanma felsefesi, demokratikleşme, laiklik ve
çağdaşlaşma ilkeleriyle uyumlu görülmemesinden ötürü, ortadan kaldırılmaya çalışılan
Osmanlı hilafeti aynı zamanda Osmanlı’ya ait olan Klasik Türk müziğini de, Cumhuriyet’in
Batılılaşma ideolojisinin dışarısına sürüklemiştir. Bu yüzden yeni toplum düzeniyle uyumlu
görülmeyen Osmanlı imparatorluğuna ait bu müzik, Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra
hayata geçirilecek olan Türk müziği politikaları için geri-iptidai bir müzik anlamı kazanmış
ve Türk müziğinin modernleşme sürecini engelleyeceği düşünülen ilk sorunlardan biri olarak
görülmüştür. Bu yüzden resmi siyaset tarafından ihtiyaç duyulan tek şey, Cumhuriyet
ideolojisi ile uyumlu bir biçimde bu müziği ortadan kaldırmayı meşrulaştırmanın yolunu
bulmaktır. Bu noktada Gökalp’in pozitivist ilkelere dayandırdığı milli musiki fikirlerinin bu
ihtiyacı karşılayan bir görüş olması, onun fikirlerinin Türk müziği politikalarının fikirsel
dayanağı olarak görülmesinde ve Osmanlı müziğinin kimliksel olarak ötekileştirilmesinde
oldukça etkili olmuştur. Çünkü devletin Batı müziği tercihinin, sadece bilimin ve aklın gereği
olan pozitivist argümanlarla ifade edilmesi yeterli değildir. Bu argümanlara ek olarak
milliyetçi bir söylemle de müzik politikalarının formüle edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla
Türk müziği dünyasında Osmanlı hilafetinin ortadan kaldırmasına meşruluk
kazandırmasından ötürü, Gökalp’in milli musiki fikirleri siyasi otoritenin müzik
politikalarının fikirsel olarak formüle edildiği bir aracı konumundadır.
Gökalp’in fikirlerinin müzik politikalarını eleştiren gelenekçilere yarattığı eleştirel alan, ilk
başta Klasik Türk müziğine yöneltilen Farabi, Bizans, Arap gibi kimliksel tanımlamalar
üzerinden gerçekleştirilmektedir. Cumhuriyet’in müzik politikalarının hilafeti ve saltanatın
müziğini ortadan kaldıran pozitivist ideolojisiyle uyumlu olması ve bu ideolojiye meşruluk
kazandırmasından ötürü referans aldığı Gökalp’in musiki fikirleri, bu yüzden alaturkacılar
tarafından müthiş bir şekilde eleştirilmektedir. Türk müziği devriminin gerçekleşebilmesi için,
geride çöken bir uygarlığın müzik mirasının Gökalp’in kimliksel tarifleriyle yok edilmeye
çalışılarak, yerine Batı müziğinin topluma entegre edilmeye çalışılması, alaturkacılar arasında
dirençle karşılandığı gibi müzik politikalarına karşı eleştirilerin sertleşmesinde de önemli bir
rol oynamaktadır. Cumhuriyet’in Batıyı her anlamda ileriliğin-evrenselliğin ürünü olarak
tercih etmesi, Doğulu bütün kavramlara otomatikman yeni toplum düzenini yansıtmayan eskigeri imajı kazandırmaktadır. Bu durum müzik politikaları ekseninde ilerleyen eleştirilerin
daha çok ileri-geri, iptidai-modern, Doğu-Batı gibi ikilemler üzerine temellendirilmesine
neden olur. Resmi siyasetin benimsediği pozitivist yeni dünya görüşüne göre, Doğu geriliğiiptidailiği, Batı ise ileriliği-bilimselliği-evrenselliği temsil etmektedir. Bu gibi
sınıflandırmalar yapılarak siyasi otoritenin Batı müziğini ön plana çıkarmaya çalışması,
alaturkacıların söz konusu eleştirilerini ifade ettikleri argümanlardan en önemlisini
oluşturmaktadır. Alaturkacılar tarafından yapılan eleştirilere göre, Gökalp’in milli olanı
sadece halk müziğine atfedip Osmanlı müziğini ulusal kültürün dışarısına iterek
ötekileştirmesi, yukarıda da bahsedildiği gibi bilimsel dayanağı olmayan yanlış bir tespittir.
Bu yüzden Klasik Türk müziğinin milliyet kavramının dışarısına itilmesi, Cumhuriyet’in
içselleştirilmiş Batı müziği politikalarının en net eleştirildiği ve gelenekçiler tarafından
yapılan eleştirilerin meşrulaştırıldığı alanlardan en önemlisidir.
Müzikte milliyetçilik kavramı üzerinden yürütülen eleştireler, tam tersi bir şekilde müzik
politikalarının meşruluğunu sağlamaya çalıştığı eleştirel toplum teorisi için de geçerlidir.
Çünkü Batı medeniyetinin ileriliği karşısında Doğu medeniyetinin savunulmasının,
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çağdaşlıkla veya evrensellikle hiçbir izahı yoktur. Klasik Türk müziği savunuculuğunu
yapmak, Cumhuriyet’in müzikte Batılılaşma ilkelerinden uzak ve maddi yeniliklere düşman
yobaz zihniyetle özdeşleştirilmektedir. Örneğin alafranga müzik taraftarlarına göre, Gökalp’in
milli musiki fikirleri ve paralelinde müzik politikalarını eleştiren Rauf Yekta gibi
gelenekçilerin fikirleri kabul edilirse, hariçten gelen yeni ve faydalı hiçbir şeyin kabul
edilmemesi lazımdır. Otomobiller geldikleri yere gitmeli, mekteplilerin yerini alaylılar almalı
veya Garp’tan ve Garp eserlerinden alınan ilhamlar bir tarafa bırakılmalı bütün Türkiye halkı
ellerini dizlerine vura vura, ağızlarını yaya yaya dedelerin kârlarını söylemelidir” (Ayas,
2014: 174). Benzer söylemin, Doğu karşısında Batının üstünlüğünü sahip olduğu uluslararası
işlevselliğe dayandırarak, alaturkacı kesim tarafından yürütülen milliyet temelli eleştirilere
karşı mücadele gerçekleştiren dönemin siyasi otoritelerinden Maarif vekili Hasan Ali Yücel
tarafından da kullanıldığı görülmektedir. Yücel’in T. B. M. M. 1940 konservatuar kanunu
görüşmeleri esnasında ortaya çıkan milliyet bahsi hakkındaki eleştirilere karşı, Batının
ileriliğini ön plana çıkaran söylemlerinin Cumhuriyet’in ilkesel ve işlevsel ilerlemeci
ideolojisine dayandırıldığı fark edilmektedir. Ona göre Batı müziği tercihi, bu müziğin
evrensel geçerliliği ve ileri tekniğe sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Yücel’in “bizim
musiki anlayışımıza gelince biz ilimde ve sanatta daima en ileri tekniği ve en müterakki olan
metodu kendimize mesned almışızdır” cümlelerine bakıldığında, resmi söylem tarafından Batı
müziğinin ileri kavramıyla özdeşleştirilerek sunulması bu yüzden şaşırtıcı değildir. Aslında
Yücel’in kullandığı ilericilik ve evrensel içeriğe dayanan milliyetçilik söyleminin, Batılılaşma
politikalarını eleştiren alaturkacı kesime karşı yöneltilen eleştirilerin merkezinde yer alır.
Alafranga müzik taraftarları için Batılılaşma tercihi, bilimin, aklın, medenileşmenin bir
gereğidir. Batı müziğinin benimsenmesi Cumhuriyet’in müzikte Batılılaşma idealinin başarıya
ulaşması için mecburi tercihtir. Böylelikle bir taraftan da bu ideale muhalefet eden alaturkacı
kesim de, gericilik dairesinin içerisine itilmektedir. Çünkü Türk müziği alanında sadece Batı
müziğini tercih etmek, Cumhuriyet ideolojisiyle tek ve en uyumlu olan idealdir. Bu ideal
alaturkacıların değil, sadece inkılap ruhu taşıyan “hakiki münevverlerin” tercihidir
(Kösemihal, 1944a: 2; 1944b: 2). Çünkü Cumhuriyet dönemi müzik ideali, ileri ve
evrensellikle birlikte tarif edilmektedir. Dolayısıyla Yücel’in konservatuarda milli kelimesinin
kullanılmasını eleştiren Uludağ’a, öncesinde Rauf Yekta’ya yöneltilen eleştirilere benzer
ifadelerle cevap vermesi tesadüf değildir. Yücel’in konservatuarda milli kelimesinin
kullanılmamasının sebebini, otomobil veya telefon gibi konservatuar kelimesinin de
beynelmilel bir sözcük olmasıyla açıklaması (Yıldızeli, 2009: 79), resmi söyleme hâkim olan
bu ideolojik anlayış ve evrenselleşme idealinden kaynaklanmaktadır. İlerleme, evrensellik,
muasırlaşma kavramları siyasi otorite ve alafranga müzik taraftarlarının stratejik olarak
kullandığı en temel meşrulaştırma ve aynı zamanda itibarsızlaştırma dayanağıdır. Böylelikle
Batı müziğinin Türk müziğine göre ileri-üstün bir müzik olarak görülmesi ve Osmanlı
kimliğinin modernleşme politikalarının dışarısına itilebilmesi, ilerleme-evrensellik temelinde
kolaylıkla çözümlenebilmektedir. Ayrıca alaturkacı kesiminin eleştirileri de gericilik söylemi
ile baskılanmaktadır. Cumhuriyet’in siyasal ve kültürel bakış açısına göre, Batının üstün-ileri
bir uygarlığı temsil etmesi, dolayısıyla müzik politikalarının bu bakış açısıyla uyumlu bir
açıklamasının yapılmasını zorunlu kılar. Çünkü pozitivist felsefeye göre her hangi bir maddimantıki bir açıklaması ve bilimsel desteği olmayan hiçbir düşünce doğru kabul edilemez
(Demir, 2009: 62). Bu doğrultuda düşünüldüğünde Gökalp’in milli musiki fikirleri müzik
politikalarının yasaklayıcı uygulamalarını, pozitivist-ilerlemeci ideoloji bağlamında
meşrulaştırmakta ve Batı müziğini mantıki olarak değerli göstermektedir. Dolayısıyla müzik
politikaları kendi felsefesinin teorisini oluşturacak kavramları, eski-yeni, ileri-geri, Doğu-Batı
gibi karşılaştırmalar yaparak meşrulaştırır.
Frankfurt Okulu temsilcilerinin eleştirel teori geleneğinde yer alan ve bu kuram aracılığıyla
yapmış olduğu toplum ve bilim eleştirisi, modernleşme sürecinde uygulamaya konulan müzik
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politikaları ile yaşanan kriz hakkında önemli çözümleme olanakları ve bakış açıları sunar.
Okulun temsilcileri, felsefenin toplumsal işlevini kendinden önceki düşünürlere göre eleştireldiyalektik bir bakış açısı ile yeniden ele alırlar. Örneğin, Horkheimer’ın görüşlerinden
hareketle mantıksal bir çözümleme yapılacak olursa, bir felsefenin, bir akımın ya da “bir
okulun görüşlerinin bir başka okul tarafından çürütülmesi genellikle onun tümüyle
reddedilmesini, belli başlı öğretilerinin temelden yanlış kabul edilip olumsuzlanmasını içerir
(Horkheimer, 2005: 468’den akt: Gülenç, 2016: 14). Dolayısıyla müzik politikaları ve
uygulama alanlarının alaturkacı kesim tarafından çürütülmesi -ya da tam tersi bir şekilde
müzik politikalarını uygulayan resmi siyaset ve kadroların kendilerine karşı olan fikirleri
mantıklı olarak reddedebilmesi- için gerekli olan teori ve eleştirel alan, Gökalp’in milli musiki
fikirlerinin olumsuzlanmasını içeren ifadeler üzerine temellendirilmektedir. Çünkü eleştirmek
başka bir kavramla ya da “gerçeklikle çatışma içinde olmak, onu olumsuzlamaktır” (Gülenç,
2016: 15). Bu yüzden yukarıda sunduğumuz birçok müzikoloğun neredeyse aynı cümlelerle
ifade ettiği eleştiriler, her şeyden önce Gökalp’in fikirleri üzerinden müzik politikalarına bir
tepki olarak politikaların olumsuzlanmasına dayanmaktadır. Başka bir deyişle Cumhuriyet’in
müzikte Batılılaşma idealinin eleştirisi, Gökalp’in milli musiki fikirleri ile daha mümkün hale
gelmektedir. Şayet bu eleştiri ile Gökalp’in fikirlerinin yanlışlığı resmi siyasete kabul
ettirilebilirse, müzik politikalarına karşı gösterilen direnç amacına ulaşacak ve Türk müziği
eski itibarını yeniden kazanacaktır. Diğer bir taraftan mantıklı bir eleştiri yapılabilmesi için
ihtiyaç duyulan kavramların, Gökalp’in fikirlerindeki kimlik eleştirisi üzerinden yürütülmesi,
müzik politikalarına karşı yükselen tepkinin dairesini milli duygularla genişletmeye daha
uygundur. Arap’tan, Yunan’dan, Bizans’tan kalma bir müzik olarak gayri milli görülen
Osmanlı mirası için, toplumda kendi milli değerine, kültürüne ve kimliğine sahip çıkma
hissiyle oluşturulan atmosfer, müzik politikalarına karşı yürütülen tepkinin dairesini
genişleteceği gibi Klasik Türk müziğinin kendi medeniyet dünyasından kopmasını ve Batı
müziğinin galibiyetini de engelleyecektir. Bu konuda Arel’den sonra Türk müziği
müntesiplerinin lideri konumuna erişen Laika Karabey’in 1957’de yazdığı dikkat çeken
makaleler vardır. 1956 yılı Aralık ayında Devrim Ocakları Beyoğlu Şubesinin düzenlediği
Türk müziği-Türk devrimi temalı müzik toplantılarından sonra, vakit kaybetmeden karşı
konferanslar düzenleyerek Türk müziğini müdafaa eden Karabey, tartışma konularının şahsi
değil “memleket meselesi” olduğu ifade eder. Ona göre, Türk memleketinde Türk’e karşı
Türk müziğini müdafaa etmek şaşılacak şeydir (Karabey, 1957a: 12-14; 1957b: 25).
Milliyet ve kimlik üzerinden yürütülen tartışmaların sertleşmesiyle birlikte müzik
politikalarına karşı yöneltilen eleştirilerin, farklı başlıklara indirgenerek daha da genişletildiği
görülür. Batı müziği karşısında Türk müziğini savunmak için eleştirilerin sadece kimlik ve
milliyet meselesi üzerinden yürütülmesi yeterli gelmediğinden, eleştirel alanın
genişletilebilmesi için kültürel alanın içerisinde kalmak ve yürütülen mücadelenin bilimsel
dayanağı olan bir toplum teorisi olması gereklidir. Bu aşamada alaturkacılar tarafından Batı
müziğini kültürel olarak reddetmek için ihtiyaç duyulan toplumsal teori, toplumun müzik
kültürü, müzik beğenisi veya müzik tercihleri gibi kavramlardan destek alınarak inşa
edilmektedir. Ortaya çıkan kimlik savunuculuğunun bizzat toplumun müzik beğenisi ve
müzik tercihi üzerinden yapılması, aslında yeniden inşa edilmeye çalışılan müzik geleneğinin
toplum kültürü ile uyum içerisinde olmadığının ispatı için kullanılmaktadır. Böylelikle resmi
otoritelere, Batı müziği geleneğinin toplumdaki kültürel sürekliliğinin sağlanamayacağı ve
toplumun Batı müzik geleneğinin sosyal tabana yayılmasının mümkün olmayacağı kabul
ettirilmek istenir. Gelenekle yaşanan çeşitli uyum sorunları yüzünden, Batı müziğinin
sürekliliğini sağlaması ve Türk müziğinin milli kimliğe sadık kalarak Batılılaşması imkânsız
görülür. Nitekim müzik politikalarına karşı gösterilen direnç alanını kültürel bağlamda
genişletmek ve politikaların pratik ilişkilerini olumsuzlamak, bu kavramlarla daha mümkün
hale gelmektedir. Örneğin Rauf Yekta, 1926’da İstanbul Konservatuarı’nda Klasik Türk
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müziği derslerinin yasaklanması kararını, toplumda alaturka müziğe karşı artan rağbete dikkat
çekerek eleştirir. Alınan kararla toplumun müzik tercihi arasında derin bir kopukluk vardır.
Çünkü devletin sadece Batı müziğini idealini toplumsal alana yaymak için aldığı yasaklayıcı
kararlara rağmen gelişen Batı müziği değil, Klasik Türk müziğidir. Rauf Yekta’nın eleştirisi
kısaca şöyledir:
“Daru-l Elhan’dan Türk musikisi tedrisatının kaldırılması halk arasında milli musikimize
karşı o kadar teveccühkar bir fikir cereyanı hasıl etmiştir ki, bundan istifade fırsatı kaçırmak
istemeyen gramofon kumpanyaları Alaturka parçaları plaklara almak için İstanbul’a
mühendisler göndermekte birbirleriyle şiddetli rekabete başlamışlardır” (Duran, 2001: 43).
Devlet tarafından alınan bu tedbir kararları, düzenlenen Batılı müziği konser faaliyetleri,
radyo yayınları, saz heyetleri yerine Batılı anlamda dönüştürülen orkestralar ve Batı
çalgılarının kullanılması, insanların sahip olduğu müzik kültürleri, beğenileri ve müzik
kulaklarını Batı müziği ezgileri ile kodlamak için uğraş verilir. Bunlar Batı müziği
geleneğinin yaygınlaştırılarak topluma tutunabilmesi için geliştirilen Batılılaşma stratejileri
olarak görülebilir. Alaturkacı kesimin eleştirel yaklaşımları bu pratiklerle doğrudan
bağlantılıdır. Kaldı ki her eleştiri, savunulan görüşe uygun olarak tasarladığı pratik ve
toplumsal uygulama alanları ile ifade edilir. Genellikle alaturkacılar tarafından ortaya koyulan
eleştiriler, alaturka müziğin toplumsal alandaki yaygınlığı ve tercihi üzerine temellendirilir.
Devletin sadece Batı müziği tercihinin eleştirilmesinin altında yatan diğer bir sebep, Batı
müziği karşısında Klasik Türk müziği ile haşir neşir olan, eğitimini bu müzik üzerine almış
kesimin modernleşme sürecinde itibarsızlaştırarak, pasif hale getirilmeleriyle yakından
alakalıdır. Devletin Batı müziğini benimseyerek bu kapsamda yapılan çalışmaları
desteklemesi “alaturkacıların iktidarın organik müzisyenlerini fırsatçılıkla suçlamasına yol
açarken, devlet desteği bulamayan ve devlet politikalarında yeri olmayan geleneksel Türk
müziğinin de resmi politikalar karşısında hızla itibar kaybetmesine neden olmuştur. Nitekim
yapılan adlandırmalarla geleneksel Türk müziği Kemalist intelijensiya tarafından Bizans
aksiyonu, meyhane müziği, divan müziği, Enderun müziği gibi adlandırmalarla küçümsenmiş,
sert eleştirilere tâbi tutulmuştur” (Durgun, 2010: 92). Resmi kurumlarda uygulanan
yasaklayıcı politikalara ek olarak resmi çevreler ve alafranga taraftarlarınca kullanılan
“meyhane müziği, adi müzik” gibi söylemlerin neticesinde, Klasik Türk müziğinin değer
kaybı yaşadığı bir gerçektir. Örneğin devletin İstanbul Konservatuarı’ndan sonra 1934’de
radyoda aldığı alaturka müzik yasağının, yarattığı değer kaybı karardan birkaç gün sonra
Akşam gazetesine şöyle yansımıştır:
“Ut, kanun, tef, tanbur gibi alaturka çalgıların fiyatları çok düştü. Kemana rağbet, arttı. Şimdi
utların fiyatı iki buçuk liradan başlıyor. (…) Yakında camekanlarda utların, kanunların,
tanburların, deflerin yerinde, saksafonlar, viyolonseller, kitaralar, göreceksiniz” (Feridun,
1934: 7).
Fakat Batılılaşma süreciyle ortaya çıkan ortadan kaldırma siyasetinin bir aksiyonu olan bu
itibarsızlaştırma politikalarıyla, Klasik Türk müziğinin eğitim kurumlarında ve toplumda
sürekliliğini yitirmesi amaçlanırken, bu müzik sürekliliğini sanatsal değerinden uzaklaşıp
popülerleşerek ve kendisine eğlence-fasıl mekânlarında yer bulan piyasa ürünü haline
dönüşerek sürdürmüştür. Mahmut Ragıp, 1932’de Milli Mecmua’da yayınladığı
“Memleketimizde Musiki Nevileri” adlı makalesinde İstanbul’da yer alan müzik türleri
içerisinde en gelişmiş olanının “Fantezi Alaturka” olduğunu söyler. “Bunların nevi şahsına
münhasır –şark ile garp sazlarını birleştiren- garip orkestraları da vardır! İstiklal caddesinde
en lüks eğlence yerlerinde ahenk icra ettiklerini görüp te şaşmamak mümkün değildir!
Çalanları, bestekârları adedi ve zümresi hepsinden geniştir” (Duran, 2001: 169). Bir başka
alafranga taraftarı sosyolog Nurettin Şazi Kösemihal ise, 1944’de yazdığı “Musikimizde
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Tanzimat İkiciliği” adlı makalelerinde toplum içerisinde alaturka ve alafranga müziğin at başı
bir gelişim gösterdiğinden bahseder. Her ne kadar devlet mekteplerinde veya
konservatuarında yirmi yıldan fazla bir zamandır sadece Batı müziği ideali ile çalışmaktaysa
da, kurumlardan kovulan ve sadece radyoda tutunabilmeyi başarabilmiş alaturka müzik gene
de alafrangayla aynı derecede gelişim göstermektedir. Hatta Nurettin Şazi, bu yüzden 19341936 yılları arasında alınan radyo da alaturka müzik yayın yasağını tekrar daha radikal
uygulamalarla hayata geçirilmesi ve bu müziğin tekrar filizlenmeyecek şekilde kökünden
sökülüp atılmasını devlete telkin eder (Kösemihal, 1944b: 2; 1949: 2-4).
Görüldüğü gibi alaturka müziğin piyasa müziği haline dönüşerek gelişmesi aynı şekilde
alafranga müzik taraftarları tarafından da şikâyet edilen bir hal almıştır. Ayas’a göre,
“yüzlerce yıllık bir müzik geleneğinin eğitimini yasaklayanların ondaki seviye düşmesinden
şikâyet etmelerini, hatta bu şikâyeti en yüksek perdeden hakaretlerle ifade etmeleri, samimi ve
iyi niyetli bir eleştiriyle açıklanabilecek bir durum değildir” (Ayas, 2014: 193).
Alaturkacıların eleştirilerinin kaynağı, müzik politikalarıyla kurumlardan dışlanan Klasik
Türk müziğinin eğlence mekânlarında piyasa müziğine dönüşerek yaşadığı sanatsal değer
kaybıdır. Bu süreç alaturkacılar için müzik politikaları ve alafranga müzik taraftarlarına
yöneltilen diğer bir eleştiri konusudur. Ne olursa olsun bu müziğin alafranga taraftarı çevreler
tarafından milli tanımının dışarısına itilmesinin yanı sıra kullanılan söylemlerle,
itibarsızlaştırılmasının şiddetli eleştirileri beraberinde getirdiği bir gerçektir. Türk müziğinin
kurumlardan dışlanması ve radyo yayınlarının yasaklanma stratejisi paralelinde bu müziği icra
eden kesim, uygulanan Batıcı müzik politikaları karşısında değer kaybı yaşamıştır.
Konservatuarlarda Türk müziği derslerinin kaldırılması, orkestraların dönüştürülmesi ve
radyolarda Türk müziği yayınlarının yasaklanarak bu müziğin icra edildiği alanların
kısıtlanması gibi birçok sebep, Klasik Türk müziğiyle iç içe olan sanatkârları boşa çıkarmıştır.
Ayrıca sanat eserlerini giderek pazara yönelik herkesin ulaşabileceği mallar haline getiren
gramofon kumpanyaları, plak şirketleri gibi kapitalist gelişmelerde, bu sürecin başlıca mimarı
olmaktadır. Böylelikle “sanat ve kültür ilk defa olarak kendi kendilerini yeniden üretme süreci
dışında modern anlamda ayrı bir alan olarak ortaya çıkmaktadırlar” (Timur, 2008: 49).
Dolayısıyla Batı müziği ile terbiye edilmek istenen toplum, kullanılan söylem ve kapitalist
üretim mekanizmalarının da etkisiyle, bilhassa geçmişten taşınan müzik kültürüne karşı
yabancılaşma süreçleriyle karşı karşıya bırakılmıştır.
Eleştirel teori kuramlarından yabancılaşma kavramını ilk kullanan düşünür Jean-Jacques
Rousseau’dur. Sonrasında kavram Hegel ve Marx’la nitelik kazanarak, kavram felsefe ve
sosyoloji açısından geliştirilmiştir. Yabancılaşama kavramı insanın endüstri üretimi ve
ekonomik süreçler yüzünden doğadan ve kültüründen ayrılmasıyla başlar. Ayrıca Fıscher’e
göre yabancılaşma, insanın doğayı veya çevresindeki bütün dünyayı kontrol altına alma ve
değiştirme olanağı karşısında kendini yaptığı işe git gide yabancı olarak görmesi ve kendi
emeğinin ürünü olan nesnelerin artık kendi denetiminden çıkma kendi başına buyruk olma
eğiliminden sonra ortaya çıkar (Fıscher’den akt: Çapan, 2018: 100-101). Dolayısıyla
Cumhuriyet’in mevcut müzik ideolojisinin, Klasik Türk müziğini sanatsal değerinden
uzaklaştırdığı ve hatta ortaya çıkardığı bu değer kaybının Türk müziğinin metalaşma sürecini
desteklediği söylenebilir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, bahsi geçen
yabancılaşma süreci daha da netlik kazanmış olur. Uygulamaların yanı sıra kullanılan bu
söylem, Türk müziğinin toplum nazarındaki beğenisini kırmak, ilgiyi azaltmak, toplum
kulağının bu müziğe yabancılaştırılarak yerine Batı müziğinin yerleştirilmesi için, resmi
siyaseti arkasına alan alafranga müzik taraftarlarının gerçekleştirdiği bir Batılılaşma
mücadelesidir. Bu bağlamda alaturkacı kesim müzik politikalarının genel amacını ve Türk
müziğine kazandıracağı artılarını fazla sorgulamadan eleştirir ve reddederler. Çünkü Klasik
Türk müziği Türkün öz malıdır ve Batı müziğine göre hatta on kat daha zengindir. Elimizin
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altında Musul petrolleri kadar zengin bir müzik vardır. Bu yüzden Batılılaşabilmek adına
böyle bir zenginlikten vazgeçip, yabancı bir müziğin tamamen alınmasını savunmak doğru
değildir. Oysaki Türk müziği Batı müziğine göre on kat daha zengindir (Karabey, 1957a: 1214; 1957b: 25; Berker, 1957: 280).
Cumhuriyet ideolojisinin Türk müziğinin modernleşme sürecinde müzik politikalarına
kazandırdığı mutlakiyetçi yaklaşımın, Batılılaşma yönündeki tavizsiz resmi uygulamaları
yaygınlaştırdığı açıktır. Devlet bir yandan Batı müziğinin yaygınlaşmasını kontrol altında
tutmaya çalışırken, diğer yandan Gökalp’in Batı müziği tekniği ve halk müziği ezgilerini
birleştiren sentez fikrini uygulama koyarak, Klasik Türk müziğini Cumhuriyet’in müzikte
Batılılaşma idealinin dışarısına itmekte ve yürütülen yasaklayıcı politikalara Gökalp’in
açıklamaları ile meşruiyet kazandırmaktadır. Çünkü Türk müziğinin dünyada muasır milletler
seviyesine erişerek itibar görmesi için, hiyerarşik olarak üstünlüğü kabul edilen Batı müziği
tekniğinin benimsenmesi tartışmasız mutlak bir ihtiyaçtır. Bu bağlamda Batı müziğini
tekniğini ileri-üstün olarak konumlandıran Gökalp’in milli musiki formülü, müzik
politikalarının Batıcı uygulamalarına değer kazandırmakta, Cumhuriyet’in siyasi ve ideolojik
tercihini haklı çıkarmaktadır. Cumhuriyet’in modernleşme tercihi neticesinde teorik olarak
formüle edilen bu yaklaşım, kendine özgü meşruiyet alanlarını kimliksel söylem üzerinden
yaratmaya çalışırken, öte yandan gelenekçi kesim için müzik politikalarına karşı muhalif bir
eleştirel alanın yanı sıra kültür içinde kalarak belirli mücadele ve direnç stratejilerinin
geliştirilmesine neden olmuştur. Milli müziğin sadece halk türkülerinin Batı müziği tekniğiyle
işlendiğinde yaratılabileceği varsayımı, halk türküleri ile Klasik Türk müziği eserleri arasında
milli-milli olmayan şeklindeki kimliksel ayrımları ortaya çıkarmıştır. Halk müziği karşısında
Klasik Türk müziğinin geri, eski, milli olmayan gibi ayrımlar temelinde sınıflandırılmaya tabi
tutulması, müzik politikalarına karşı eleştirel bir tavrın oluşmasına zemin hazırlamıştır.
Alaturkacılar bilhassa modern ve milli Türk müziği yaratma çabalarının sadece halk türküleri
üzerinden yürütülmesini, Cumhuriyet’in Batılılaşma idealinin amacına ulaşması noktasında
yetersiz bulmaktadırlar. Gökalp’in tezi doğrultusunda Osmanlı ait ezgilerin Türk-milli kabul
edilmeyerek ulusal kültürün dışarısına itilmesi, bu müziğin zenginliğinden yararlanılmasını
engellemektedir. Çünkü Gökalp’in fikirleri zengin bir müzik kültürü ve alt yapısından
yararlanmanın önünü kesmiştir. Dolayısıyla Klasik Türk müziğinden yararlanmayan
Batılılaşma idealinin sadece halk türküleri ile başarıya ulaşması mümkün görülmemektedir.
Doğal olarak alaturkacılar, Klasik Türk müziğine karşı sahip oldukları içsel bir eğilimin
yansıması olarak öznelleştirdikleri eleştirilerini, halk müziği ve Klasik Türk müziği arasında
yapılan sınıfsal ayrımlar üzerine kurarlar. Özellikle müzik politikalarının Osmanlı mirasını
ortadan kaldırır bir hale dönüşen ideolojisini yıkacak eleştirel bir bakış açısı ortaya koyarak,
Türk müziğini devletin ve müzik politikalarının tahakkümünden kurtarmaya çalışılar.
Alafranga ve alaturkacılar arasındaki görüş ayrılıkları sadece Türk müziğinin kimlik, milliyet,
kültür ve köken meselesi hakkında değil, Türk müziğinin Batı müziği karşısındaki genel
karakteristik yapısı, içeriği ve icra yöntemleriyle de alakalıdır. Devlet kadroları ve bu
kadrolara yakın olan Türk müziğinin önde gelen müzikologları gibi politikaların karşısında
olan alaturkacı müzikologlarda, Türk müziğinin Batı müziğinin polifoni sisteminden belirli
ölçülerde faydalanmanın Türk müziğini ilerletecek yöntem olduğu konusunda az ya da çok
görüş birliği içindedirler. Fakat buna karşılık ortaya çıkan eleştirilerle tümüyle reddedilmeye
çalışılan şey, başta Türk müziğinin tek sesli yapısı ve çeyrek sesleri barındırmasından ötürü
Batı müziğinin tampere sistemine uyumlu olmaması ve geri-ilkel bir müzik olarak
görülmesidir. Batı müziğinin çok sesli teknik yapısından feyz alarak özgün bir Türk müziği
polifonisi yaratmak yerine, Türk müziğinin doğrudan Batı müziğine taklit yoluyla
öykünülerek benzetilmeye çalışılması tepkiyle karşılanmıştır. Bunların dışında Klasik Türk
müziğin sahip olduğu çeyrek seslerden ötürü armoni çalışmalarının dışarısında tutulması da,
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ayrıca müzik politikaların reddedilmesinin sebepleri arasındadır. Ercüment Berker’in yukarıda
aktardığımız cümlelerinde net bir şekilde ortaya koyulduğu gibi, muhafazakâr alaturkacı
kesim tarafından arzulanan şey, halk müziği karşısında Klasik Türk müziğine de adil
davranan ve Türk müziğinin modernizasyon sürecinde bu müzikten de faydalanan müzik
politikalarının uygulamaya konulmasıdır.
Batı müziğinin çok sesli teknik yapısından yararlanmak gerektiği, Türk müziğinin tek sesli
yapısından kurtulup, çok sesli hale getirilmesi noktasında alaturkacılarında diğer kesimle
görüş birliği içerisinde olduğu söylenebilir. Rauf Yekta’dan sonra dönemin en önemli
alaturkacı müzikologlardan birisi H. S. Arel’dir. “Arel, Türk musikisinin terk edilmesini
savunan alafrangacılara karşıdır. Ancak Türk müziğinin mevcut haliyle muhafaza edilmeye
layık olduğunu da düşünmez” (Ayas, 2014: 368). Türk müziğine olan aşkını sürekli
vurgulayan Arel’e göre Türk müziğinin istikbalinin polifonide aranmasının bugünün zaruri bir
ihtiyacıdır. Bu tavrı ile Arel, Klasik Türk müziğini tek sesli yapısından ötürü tamamen
ortadan kaldırılmasını savunan kesimi eleştirmekle birlikte, çok seslilik konusunda alafranga
müzik taraftarlarıyla görüş birliği içerisinde olduğu gayet açıktır. Fakat tek şartla! O da kendi
çok sesliliğimizi yaratmaktır. Batının polifonisini aynen almak değil. Bu görüş sonradan
öğrencileri tarafından da sürdürülür (Karabey, 1957a: 12-14; 1957b: 25; Berker, 1957: 268270, 280).
Uzun yıllarını Türk müziği ve Batı müziği ilmine harcamış, “Anadolu’da müteaddit defalar
seyahat ederek her defasında mahalli musikiyle alakadar olmuş, yüzlerce halk şarkısını
koleksiyonunda toplayıp tetkik etmiş bir fert olarak” Türk müziğinin Bizans, Arap, Acem
malı olduğunu iddia ederek asıl Türk müziğinin halk müziği olduğunu savunan Gökalp’in
tezine halk müziğinin aslında tahkir edilmeye çalışılan Osmanlı müziğinin iptidai, rustai ve
sadediline hali olduğunu söyleyerek karşı çıkmaktadır. Dolayısıyla mevcut Klasik Türk
müziği eserleri çok sesli çalışmalarının içerisine eklenmelidir (Arel, 1968: 22, 1969: 6).
Arel’in Gökalp’in milli musiki fikirleri ve Bu bağlamda ilerletilen Batılılaşma idealine
yönelttiği eleştiri, Batı müziğinin çok sesli teknik yapısından faydalanma noktasında değil,
tamamen bu sistemin alınarak ilerlemeye çalışmasınadır.
Kısası ortaya çıkan eleştirel söylemleri özetlemek gerekirse Edward Said’in müzik
eleştirmenliği hakkındaki şu sözleri durumu açıklar niteliktedir:
“Eğer sürgünle ilgili bir tenkit veya deneme yazıyorsanız ve eğer sürgünseniz daima içinde
geride bıraktıklarına ve hatırlayabildiklerine ilişkin bir bellek taşırsın ve bunu mevcut
deneyimine karşı kullanırsın” (Said, 2004: 132).
SONUÇ
Çalışmamızın ilk bölümünden başlayarak buraya kadar yaptığımız açıklamaları toparlayacak
olursak, Gökalp’in “Bedii Türkçülük” makalesi ve Türkçülüğün Esasları adlı kaynağında yer
verdiği milli musiki fikirlerinin, alaturka-alafranga ikilemi bağlamında Cumhuriyet dönemi
eleştirel müzikoloji ve müzik eleştirisi başlıklarının ana merkezini oluşturduğu görülmektedir.
Onun yeni-modern milli Türk musikisi hakkındaki fikir ve önerilerinin, özellikle eleştirel
müzikoloji kapsamında yazılarının yazılmasına öncülük ettiği ve Türkiye’de bu başlık altında
ilgili ilk mevcut metinlerin oluşmasına büyük oranda katkı sağladığı bir gerçektir. Yapılan
eleştireler daha çok nesnellikten uzak ideolojik bağlamlı öznel-hislerle yapılmış eleştirilerden
oluşmaktadır. Dolayısıyla Gökalp’in milli musiki fikirleri ve bu doğrultuda gerçekleştirilen
eleştirilerin neredeyse tamamı ideolojiktir. Bu durum aynı şekilde alafrangacı kesim
tarafından ortaya koyulan eleştiriler için de geçerlidir.
Gökalp’in fikirlerini eleştirilerin odak noktası haline getiren şeyin, başta fikirlerin Atatürk
tarafından benimsenmesi sonrasında ise fikirlerin Cumhuriyet’in pozitivist Batılılaşma
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ideolojisiyle tam uyumluluk içerisinde olmasından kaynakladığı görülmektedir. Ayrıca
Gökalp’in fikirlerinin dönemin otoriter milli musiki politikalarını eleştirmek için, alaturkacılar
tarafından ihtiyaç duyulan eleştiri alanını yarattığı gayet açıktır. Bunun nedeni Batılılaşma
politika veya uygulamaların doğasını eleştirmek ve bilhassa milliyet söylemiyle Türk
müziğinin ortadan kaldırılmasıyla mücadele etmek içindir. Bu yüzden Cumhuriyet döneminde
ortaya çıkan yeni toplum düzeni ve beraberinde müzik dünyasına sirayet eden Batıcılığın aşırı
uygulamalarını eleştirmek için muhalif alaturkacılar tarafından ihtiyaç duyulan argümanlar,
daha çok Gökalp’in milli musiki fikirleri üzerine temellendirilmiştir. Çünkü Gökalp’in
fikirleri müzik politikalarını eleştiren muhalif alaturkacı kesim için özgür bir eleştiri imkânı
sağlamış ve eleştirilerin birinci muhatabı olan devlet monarşisinin dolaylı eleştirisini yapma
kolaylığı sağlamıştır. Atatürk’ün Gökalp’in fikirlerini aynı şekilde zikretmiş olmasına
rağmen, onun fikirlerinden çok Gökalp’in fikirlerinin eleştiri yazılarına konu edinilmesi bu
durumla yakından ilişkilidir. Bu yüzden muhalifler tarafından resmi siyasete yöneltilemeyen
eleştiriler, Gökalp’e yöneltilerek, Gökalp bir nevi Türk müziği devrimi ve milli musiki
politikalarının yasa koyucusuna dönüştürülmüştür. Aslında eleştirilerin odak noktası
Gökalp’in fikirleri üzerinden, devletin Türk müziği karşısında Batı müziğini değerli gösteren
ve ideolojik işlevini yerine getirmeye çalıştığı resmi uygulamalarıdır.
Resmi siyasetin ideolojik ve politik müzik anlayışından en çok rahatsız olunan, Klasik Türk
müziği karşıtlığı ve modernleşmeci ulusallaşma mücadelesinin gereği olarak yabancı bir
kültür olan, Batı müziği karşısında bu müziğin kimliğinin ötekileştirilerek kültürel alanın
dışarısına itilmesidir. Bu durum muhalif kesim için belli mücadele, direnç ve müzik
politikalarını olumsuzlama-reddetmek için eleştirel kavramsallaştırmaların yapılmasına
öncülük etmiştir. Muhalif alaturkacı kesimin yaptığı asıl eleştiri Türk müziğinin teknik, tek
sesli veya makamsal yapısının Batı tekniğinden faydalanarak geliştirilmesi değil, büyük
ölçüde resmi uygulama ve söylemin Türk müziğinin milliyeti ve kimliğine yönelik olan
söylem ve uygulamalarıyla ilgilidir. İşte Gökalp’in milli musiki fikirlerinin eleştirilmesindeki
temel mesele tamda bu noktada ortaya çıkmaktadır. Onun Osmanlı mirasını kimliksel olarak
ulus-kültür alanının dışarısına iterek, sadece halk müziği-türkülerini milli kabul eden
görüşleri, toplumdan Doğulu kimliği tasfiye ederek yerine Batılı tercihi meşrulaştırmak
isteyen Cumhuriyet ilke ve ideolojisine ihtiyaç duyduğu fikirsel desteği sağlamaktadır. Bu
yüzden muhalif alaturkacılar tarafından Gökalp, Osmanlı müziğine karşı izlenen ötekileştirici,
yasaklayıcı, dışlayıcı, itibarsızlaştırıcı, tahrip edici vs. müzik politikalarının asıl suçlusu
olarak görülmekte ve sert bir biçimde eleştirilmektedir. Gökalp’in hars ve medeniyet ayrımı
üzerinden yaptığı milliyet tanımı ile Türklüğün sadece Anadolu’nun köylerindeki halk müziği
ile özdeşleştirilmesi, muhalif eleştirilere kimliksel ve kültürel bağlamda meşruluk alanı
oluşturarak, resmi siyasetin politika ve söylemlerini eleştirmek için muhalif kesimin
kullanabileceği özgür bir alan açmıştır. Bu durum müzik politikaları hakkındaki eleştirel
müzikoloji çalışmalarında, Gökalp’in fikirlerine sıklıkla yer verilmesinin başlıca
nedenlerinden birisidir. Devlet müdahalesinin Türk müziği alanına yoğun olduğu dönemlerde
gösterilen söylemsel mücadele ve direnç, büyük ölçüde gücünü Gökalp’in fikirlerinden
almaktadır. Çünkü kültürel ve kimliksel alanların kullanılarak Batı müziği uygulamalarına
karşı yürütülen eleştirel mücadele daha anlamlı olacak-değer kazanacak, aynı zamanda
toplumsal tabanda mücadele alanının genişlemesi daha kolay olacaktır. Bu nedenle müzik
politikalarını uygulayan kesim ve politikaların ideolojisini oluşturan teori, bu bağlamda yoğun
eleştiri altına alınmış ve eleştirilerin çoğu Gökalp ve Gökalpçılara yöneltilmiştir.
Gökalp, hakkındaki eleştirilerinin meşruluğunu sağlamaya çalıştığı alan, daha çok onun
müzik eğitimi ve ortaya attığı fikirlerin bilimsellikten uzak olması üzerine inşa edildiği
görülmektedir. Devletin bilimsellik ve evrensellik ideali aracılığıyla Batı müziği tercihini
kabul ettirme stratejisi olarak kullandığı söylem, aynı şekilde muhalif kesim tarafından da
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kullanılarak, Gökalp’in fikirleri ve bu doğrultuda izlenen müzik politikalarına karşı yürütülen
mücadele ve eleştirilerin gerekçesi olarak sunulmaktadır. Hatta Atatürk’ün ölümünden
sonraki süreçte alaturka cephesi tarafından sürdürülen eleştirilerde, müzik politikalarının
başarıya ulaşamamasının temel sebebi olarak Gökalp’in fikirleri gösterilmektedir. Gökalp’in
fikirlerindeki bilimsel eksiklik aynı şekilde müzik politikalarını destekleyen alafrangacı kesim
tarafından eleştirilmiş olsa da, fikirlerin Cumhuriyet’in müzikte Batılılaşma ideali ile tam
uyumluluk göstermesi ve müzik politikalarının Doğulu kimliği tasfiye eden uygulamalarını
meşrulaştırmasından ötürü, eleştirilerin boyutu alaturkacıların ki kadar sert olmamıştır.
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METAFOR ÇEVİRİSİ: SHAKESPEARE’İN A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
ADLI ESERİNDEKİ METAFORLARIN TÜRKÇEYE AKTARIMI HAKKINDA BİR
ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
Öğr. Gör. Dr. İlknur BAYTAR
Kastamonu Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu
ORCID: 0000-0003-3995-1420
ÖZET
Kültürel ve dilsel farklılıklar söz konusu olduğu için, söz sanatları çevirisinin oldukça zor
olduğu bilinmektedir. Söz sanatları arasında önemli bir yere sahip olan metaforlar da kültürel
temelli ifadeler olup, içinde var olduğu toplumun kültürünü yansıtmaktadır. Bu sebeple edebi
eserlerde yer alan metaforik ifadelerin hedef dile aktarımı çevirmenler için problem teşkil
etmektedir. Çevirmenler bu ifadeleri hedef dile aktarırken çevrilemezlik sorunuyla karşı
karşıya gelebilirler ya da bu ifadelerin aktarımında problem yaşabilirler. Bütün bunlar dikkate
alındığında, metafor çevirisi kaynak metindeki ifadelerin hedef dildeki yalnızca dilsel
eşdeğerliklerinin bulunması süreci değildir. Bundan ziyade, kültürel faktörler dahil olmak
üzere bir dizi değişkeni de içinde barındıran karmaşık bir süreçtir.
Bu bağlamda, bu çalışmanın iki amacı bulunmaktadır. İlk olarak bu çalışma, incelenmek
üzere seçilen Shakespeare’in A Midsummer Night’s Dream başlıklı oyununda yer alan
metaforların hedef dil olan Türkçeye aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldıysa da ne ölçüde hedef
dile aktarıldığını ortaya koymayı hedeflemektedir. Çalışmanın bir diğer amacı ise; seçilen
edebi metinde tespit edilen metaforları hedef metne aktarırken, çevirmenin tercih ettiği
yöntem ve stratejileri tespit etmektir. Çevirmenin tercih ettiği stratejileri bellirlemek için
kaynak metinde tespit edilen metaforlar, Van den Broeck’in (1981), metafor çevirisi için ileri
sürdüğü stratejiler kapsamında analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler; Söz Sanatları, Metaforlar, Metafor Çevirisi, Çeviri Stratejileri, Metafor
Çevirisi Stratejileri

TRANSLATING METAPHORS: A CASE STUDY ON THE TRANSFER OF
METAPHORS IN SHAKESPEARE'S A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM TO
TURKISH
ABSTRACT
It is known that the translation of figures of speech is quite difficult, as there are cultural and
linguistic differences. Metaphors, which have an important place among figures of speech, are
cultural-based expressions and reflect the culture of the society in which they exist. For this
reason, the transference of metaphorical expressions in literary works to the target language
poses a problem for translators. Translators may face the problem of untranslatability when
translating these expressions into the target language, or they may have problems in
transferring these expressions. Having all these in mind, metaphor translation is not just the
process of finding the linguistic equivalence of the expressions in the source text. Rather, it is
a process that includes a number of variables, including cultural factors.
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In this context, this study has two purposes. First of all, it aims to reveal whether the
metaphors in Shakespeare's A Midsummer Night's Dream, which was chosen to be examined
in the study, were transferred to Turkish or not and if so, to what extent they were transferred
to the target language. Another aim of the study is; to determine the methods and strategies
preferred by the translator while transferring the metaphors specified in the literary text to the
target text. The metaphors determined in the source text to identify the strategies preferred by
the translator were analyzed within the scope of the strategies Van den Broeck (1981) put
forward for metaphor translation.
Keywords: Figures of Speech, Metaphors, Metaphor Translation, Translation Strategies,
Metaphor Translation Strategies
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NOVRUZ'DA AZERBAYCAN FILMLERINDE KEÇEL VE KOSA KARAKTERLERI
GARAYEVA Nurengiz
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Azerbaycan Ulusal Tarih Müzesi`nin Etnografya
Bilimsel Vakfi Departmaninin Genç Araştirmacısı
ÖZET
Nevruz bayramı halkımızın yüzyullardır kutladığı bayramlardan biridir. Nevruz Azerbaycan
halkının kültürünü ve milli menevi degerlərini özündə əks etdirən, dünyayı tanıtan eski bir el
bayramıdır. Antik bir tarihe sahip olan Nevruz babalarımızın bize katkisi, biraktikları
mirasdır.
XI yüzyılda yaşayan Nizamü’l-Mülk, Siyasetnâme adlı eserinde bu bayramdan bahsediyor.
Bu bayramın aynı zamanda yılbaşı olduğunu belirterek Nevruz geleneklerini anlatır. Ayni
dönəm yazarlarından Kâşgarlı Mahmud da Divan-ı Lügati’t-Türk’te Türklerde yıl
başlangıcının Nevruz olduğunu ifade eder. Əbu Reyhan Biruni (XI əsr) Nevruz bayramı
hakkında müxtəlif rəvayətlərdən onun yaranması sebeblerinden, şu bayram münasibətile halk
arasında yayılmış adət-enenelerden bahs etmiş, Nevruz bayramının tebietin oyanması,
ekinçilik teserrüfatının başlanması ilə bağlı asıl dünyəvi bayram olduğunu qeyd etmişdir.
Çeşitli belgesel ve televizyon filmlerinde Nevruz ritüelleri yansıyan sayısız örnek bulunabilir.
Ulusal ve insani değerler kompleks bir şekilde birleştiren bu bayram bakımlı milli filmlerin
ortaya çıkması için önemli bir kaynaktır.
Nevruz bayramı ister adetler, isterse de oyunlarımızla zenginder. Genel olarak, şimdi Nevruz
bayramı otuzdan fazla halk terefinden not edilmesine rağmen gelenekleri en güçlü ve doğru
şekilde Azerbaycan'da yaşıyor. Örnek olarak Nevruz merasimlerinin özelliklerden biri olan
"Kosa-kosa" performansı gösterilebilir. Böylece Nevruz bayramında keçel ve kosa
personajlarının özel bir yeri vardır.
İlginç "Kosa-Kosa merasimi kış ve ilkbahar mevsimlerinin mücadeleyi yansıtan bir halk
oyunudur. Bu icra sadece Azerbaycan Novruz'a aitdir. Azerbaycan filmlerinde bu
karakterlerin Novruz bayramında geçtiği takdire şayandır.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, film, Nevruz, bayram, keçel, kosa

NOVRUZ CHARACTERS IN AZERBAIJANI FILMS
ABSTRACT
One of the holidays that our nation has been celebrating for centuries is Novruz Holiday.
Novruz is the holiday reflecting culture, national and spiritual values of Azerbaijani peoples
and making them be recognized all over the world. Novruz which has ancient histroy is also
our ancestors’ contribution and heritage left for us.
Nizam al-Mulk who lived in the 11th century spoke of this holiday in his work
“Siyasatnama”. At the same time, he mentioned Novruz traditions, pointing out this holiday a
new year. The writer of the same century Mahmud al-Kashgari stated in his work “Diwan
Lughat al-Turk” that Novruz was the beginning of the year for the Turks. Abu Rayhan Biruni
(11th century) talked about various narratives on Novruz Holiday, reasons of its emergence,

www.uksek.org

234

Ankara,Turkey

2. INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS
May 2-4, 2021

its customs and traditions spreading among the nation, and noted the Novruz holiday as a real
secular holiday relating to the awakening of nature, the beginning of farming.
In different documentaries and television films, there are numerous examples reflecting
Novruz rituals. This holiday in which national and human values unite in a complex way is a
necessary source for making watchable feature films.
The Novruz Holiday is rich with both customs and games. In general, though the Novruz
Holiday is celebrated by more than thirty nations, its traditions are perfomed properly only in
Azerbaijan. The spectacle “Kosa-kosa” (Goat beard) that is one of the main attributes of
Novruz ceremonies is an example to this. Thus, the characters of kechel (the bald) and kosa
(goat beard) hold a special place in Novruz holiday. The interesting “Kosa-kosa” (Goat beard)
ceremony is a folk spectacle reflecting fight between winter and spring. This spectacle
belongs to only Azerbaijani Novruz. Taking part these characters during Novruz Holiday in
Azerbaijani films is praiseworthy.
Key words: Azerbaijan, film, Novruz, holiday, kechel (bald), kosa (goat beard).
Azərbaycanda ilin başlanmasının-yazın gəlməsinin bayram kimi qeyd edilməsi qədim bir
tarixə malikdir. Yaz bayramının Novruz adlanması ilk orta əsrlərdən məlumdur. Novruz
bayramı qədim məlumatlardan “çeşn-bahar” bayramı adlandırılmışdı. Ömər Xəyyamın
"Novruznamə" əsərində Novruz bayramının tarixinden söhbət gedərkən deyilir: "Novruzun
yaranmasının birinci səbəbi odur ki, həmin gündə Günəş dövrə vurub 365 gün altı saatdan
sonra öz yerinə qayıdır.
Novruz bayramı bütün şimal yanmkürəsində başverən astronomik dəyişliklik ilə bağlı olub,
qışın getməsi, yazın gəlməsi, təbiətin oyanması, ilin bar, çiçək verməsi bayarmıdır. Bu
bayram dünyanın bir sıra xalqlarında, xüsusən Orta Asiya və Qafqaz xalqlarında təntənə ilə
qeyd edilir (Hacı Qadir Qədirzadə, 1,16 ).
Azərbaycanın ən qədim mədəniyyət dövrünə aid olan Novruz ulu babalarımızın yaşadığı
zamanlardan başlayaraq, xalqımızın həyatında unudulmaz bir yer tutmuşdur. Azərbaycan bu
bayramı həmişə digər bayramlardan üstün tutmuşdur. Novruz bayramı münasibəti ilə bir sıra
rəvayət və əfsanələr uydurulmuşdur.
Novruz bayramında müxtəlif oyun və tamaşalar icra edilir. Oyun xalq arasında aktyor
yaradıcılığı, tamaşa, rəqs, idman və pantomima kimi sənətləri əhatə edib birləşdirən sinkretik
anlayışdır. Zəngin mənəvi mədəniyyət irsi nümunələrindən olan oyun xalqımızın həyat və
məişətində (xüsusilə Novruz bayramında, toy və el şənliklərində) mühüm yer tutur. Oyunbaz
Novruz bayramı günlərində də öz oyunu, çevikliyi, hazırcavablığı, məzəli hərəkətləri, himcimlə danışmaq qabiliyyəti, rəqs etməyi, mahnı oxumağı, yüksək aktyorluq məharəti ilə
ətrafdakıları məşğul edib əyləndirən məzhəkəçilərə verilən addır (T. Babayev, B.Abdulla, 2,
150-151).
Novruz bayramında keçirilən mərasimlərdən ən maraqlısı Kosa və Keçəl oyunudur. Belə ki,
adından göründüyü kimi, bu oyunda əsas personajlar kosa və keçəldir. H.Sarabski “Kosakosa” oyunu haqqında olduqca maraqlı məlumatlar vermişdir. Məlumata görə, bayrama bir
neçə gün qalmış məhəllə uşaqları həyətləri gəzməklə “Kosa-Kosa” adlanan xüsusi bir oyun
oynar, tamaşaçılardan xuşgəbar, pul toplayardılar (H. Sarabski, 3,20 ). Bu oyun ilk dəfə 1917ci ildə Bakıda teatr səhnəsində oynanılmışdır. Onun digər adı “Koskosa”, “Kosaöldü” və
“Kosagəzdirmə”dir. Kosa-Kosa oyunu uzun əsrlər boyunca xalq arasında davam etdirilmiş,
Sovet rejiminin ideoloji siyasəti onu aradan qaldıra bilməmişdi. M.Kazımoğlunun yazdığı
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kimi, qışın nəticəsində yaranmış qıtlıq və məhrumiyyətdən söz açmaq “Kosa-Kosa”
tamaşasının əsas motivlərindəndir ( M.Kazımoğlu , 4, 84)
Nəzərə almaq lazımdır ki, bu personajlar ibtidai mədəniyyətin yadigarı, bəşəriyyətin uşaqlıq
dövrünün məhsuludur. Hər bir xalq öz mədəniyyətinin başlanğıcına hörmətlə yanaşmalıdır,
onu keçmişinin yadigarı kimi qorumalıdır. Bizim mərasim folklorunda olan personajlara da
bu cür yanaşmaq lazımdır. Folklorşünas A. Xəlil Kosa və Keçəl obrazının mahiyyətini belə
izah edir ki, çox qədim dövrdə insanlar qışı yola salarkən onu obrazlaşdırıblar. Sonrakı
dövrlərdə bu səhnələşdirilib və onu aktyorlar oynayıblar. Burada inanc ondan ibarətdir ki, qış
tez yola salınsın, gələn il - bahar daha bol məhsulla qarşılansın. Belə ki, Kosa və Keçəl
oyunun sonunda kosa ölür və əvvəllər insanlar ölümdən sonrakı həyata inandıqları üçün o
dünyaya yola salınan ritual personaja müxtəlif hədiyyələr verirlər ki, o dünyadan qayıdanda
bu nemətlər daha da bollaşsın. Bu özündə ölüb-dirilmə arxaik ritualını simvolizə edir.
Bununla gələcək mövsümə məhsuldarlıq dəstəyi qazandırılmış olur. Biz qışı ölən Kosanın
simasında yola salırıq. Kosa bütün görkəmi və geyimi ilə qışın simvoludur (Azərbaycan xalq
ədəbiyyatından seçmələr, 5, 17-19). Keçəl hiyləgər, kələkbaz obrazdır. Fiziki cəhətdən zəif
olsa da, özünün ağlı ilə qəhrəmanın arzularına çatmasında yardım edən ironik obrazdır.
Mərasimdə gülüş əsas rol oynayır. Kosa və Keçəlin atmacalar deməsi, məzəli əhvalatlar
danışması, rəqs etməsində hamı iştirak edir. Keçəlin zahiri çirkinliyinin arxasında daxili
gözəllik durur.
Tarixi zərdüştlük dini ilə bağlanılan Novruz bayramında Kosa-Kosa oyunu da xeyirlə-şərin
mübarizəsinə həsr olunmuşdur. Kosa xeyirin, Keçəl isə şərin təmsilçisi idi. Qədimdə keçirilən
tamaşalarda Keçəl Kosanı öldürmək istəyir, əlinə qara bayraq alaraq qorxuc hərəkətlər edir.
Bu hərəkətləri ilə sanki hökmranlığını göstərmək niyyəti güdür. Soyuqdan donan Kosa isə
odun parçalarından tonqal qalamaq istəyir. Şərin təmsilçisi- Keçəl ona manə olmağa çalışır.
Nəhayət, Kosa tonqalı alovlandırmağa nail olur. Şər qüvvələr oddan qorxduğuna görə Keçəl
qaçıb gizlənir, Kosa onu vurub öldürür, qara bayrağını tonqala atır. Şər qüvvə məhv olduqdan
sonra insanlar əylənməyə başlayardılar.
Hazırda keçirlən Kosa və Keçəl oyunu zamanı cavanlar bir yerə toplaşırlar. Bir nəfər zirək və
hazırcavab oğlana tərsinə kürk geyindirirlər, üzünü möhkəm- möhkəm unlayır, başına bir
uzun motal papaq qoyur, ayaqlarının altına ayaq formasında ağac sarıyırlar. Boynuna zınqırov
salır, paltarın altından qarnına yastıq bağlayır, bir çömçəni qırmızı bəzəyib əlinə verir və qapıqapı gəzdirib oynadaraq pay toplayırlar. Kosanı gəzdirənlər bu mahnını oxuyurlar:
Ay kos-kosa,gəlsənə,
Gəlib salam versənə,
Çömçəni doldursana,
Kosanı yola salsana.
Ay uyruğu-uyruğu,
Saqqalı it quyruğu,
Kosam bir oyun eylər,
Quzunu qoyun eylər,
Yığar bayram xonçasın,
Hər yerdə düyün eylər.
Novruz-novruz bahara,
Güllər-güllər nubara,
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Bağçanızda gül olsun,
Gül olsun, bülbül olsun,
Bal olmasın, yağ olsun,
Evdəkiler sağ olsun,
Xanım dursun ayağa,
Kosaya pay versin ağa.
Novruz bayramının, eləcə də ona bu və ya digər dərəcədə aid olan adətlərin, oyunların və
mərasimlərin öyrənilməsi tədqiqatçıların daim diqqat mərkəzində olmuşdur.
Azərbaycan xalqının tarixindən, mədəniyyətindən, etnoqrafiyasından,
bayramlar ənənəsindən elementlər filmlərdə də mövcuddur.

folklorundan,

Novruz bayramının mükəmməl ekran həlli aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. Milli və
bəşəri dəyərlərin kompleks şəkildə birləşdiyi bu bayram baxımlı bədii filmlərin yaranması
üçün mühüm mənbədir.
1970-ci ildə Səməd Vurğunun “Komsomol poeması”nın motivləri əsasında rejissor Tofiq
Tağızadə ssenarist Yusif Tağızadənin işıqlandırdığı “Yeddi oğul istərəm” filmində də Novruz
bayramı ilə bağlı bəzi detalları etnoqrafik səpgidə tədqiq etmək mümkündür. Bayramın gəlişi
münasibətilə məzhəkəli oyun-tamaşaların göstərilməsi filmdə özünəməxsus şəkildə yer
almışdır. Yazın gəlişi münasibətilə insanlar sevinir, şadlıq edir, bayrama məxsus oyuntamaşalar, mərasimlər göstərilir. Kadrlarda kəndin küçələrində keçirilən Novruz şənliyində
Kosa, Keçəl personajları və onların oyunbazlığı görünür. Qeyd olunmalıdır ki, Kosa və
Keçəl rolunda oynayan artistlər personajlara uyğun, özünəməxsus geyimlərdədirlər. Filmdə
səhnədə oyunbazlar da görünür. Kosa-Kosa oyunu uzun əsrlər boyunca xalq arasında davam
etdirilmiş, Sovet rejiminin ideoloji siyasəti onu aradan qaldıra bilməmişdi. Qeyd etmək
lazımdır ki, “Yeddi oğul istərəm” filminin əsas motivi Novruz bayramını önə çəkməkdən
ibarət olmasa da, bayram mərasimlərinin, ənənlərinin bəzi detallarını özündə eks
etdirmişdir. Filmdə Novruz bayramı, bayramla bağlı yerli özünəməxsusluq bədii şəkildə,
həm də bir qədər geniş təsvir edilə bilərdi. Lakin dövrün tələbi buna imkan vermirdi. Kosa,
Keçəl personajlarına 2011-ci ildə rejissor Musa Eyyubov ekranlaşdırdığı “Baharın sorağında”
bədii filmində də rast gəlirik.
Kosa və Keçəl obrazları arxaik ritual personajlardır. Sonrakı inkişaf etmiş dünyagörüşlərdə
mənasını və əhəmiyyətini itirib və bu funksiyalar arxaikləşib, müəyyən qədər komik obraz
səciyyəsi daşıyır. Biz bunları qorumalı, yaşatmalı və müasir mədəniyyətimizdə davam
etdirməliyik. Novruz personajlarını müasirləşdirmək, ideya baxımından uşaqların dünya
görüşünə, davranışına müsbət təsir edəcək bir hala gətirmək lazımdır.
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ÖZET
Felsefe ve edebiyat -özelde dramatik edebiyat- varlığa, bilgiye, değere ve güzele ilişkin
düşünsel etkinliklerde bulunurken insana ve onun varoluş alanı olarak yaşama yönelme
noktasında kesişirler. Tüm düşünce ve dramatik edebiyat tarihinin bu süreçte ilişkili olduğunu
söylemek mümkündür. Bu çalışma, sözü edilen ilişkileri temel alan bir yönelişle, Samuel
Beckett’in “Godot’yu Beklerken” ve Memet Baydur’un “Yangın Yerinde Orkideler” adlı
eserlerini Fransız varoluşçularından Maurice Merleau-Ponty’nin çağdaş felsefeye getirdiği
yeni açılımlardan hareketle çözümlenmesi amacını taşır.
Batı felsefe geleneğinin 20. yüzyıla gelinceye kadar ontolojik-epistemolojik problemleri
birçok farklı felsefi kavramsallaştırma temelinde tartışılabilir. Fakat iki başat düşünce
sistematiği çerçevesinde değerlendirilecek olursa: Maddeden ve hareketten başka hiçbir şeyin
olmadığını kabul eden, metafizik alana ait olanı yadsıyan materyalizm ve tini (us/bilinç/ruh)
ya da bilinci önceleyen, maddeye ancak düşünce ile varlık kazandırılabileceğini savlayan
idealizmle karşı karşıya kalınır. Gelinen noktada insan-insan, insan-toplum, insan-doğa
ilişkilerinde açığa çıkan tartışmalarda bu iki asal öğretinin çatışması kaçınılmaz bir hal
almıştır. Tam da bu noktada bu çalışmaya temel oluşturan, çağdaş felsefi düşünceyi anlama ve
yenileme çabasında olan bir düşünür olarak Fransız post-fenomenolog Maurice MerleauPonty, tüm bir felsefe tarihinde keskin bir ayrım gösteren bu iki öğretinin uzlaştırılabilme
olasılığı üzerine yoğunlaşmıştır. Onun felsefesi, materyalist ve idealist çözüm yollarına
sapmadan geliştirilebilecek olası bir birlikte işleyiş üzerinedir.
“Godot’yu Beklerken” ve “Yangın Yerinde Orkideler” adlı dramatik metinlere ilişkin okuma
biçimleri ağırlıklı olarak absürt tiyatro düşüncesi ile ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada ise
belirtilen eserlerde, yeni bir okuma denemesi ile Merleau-Ponty’nin “egzistansiyal
fenomenoloji” adını alan ontolojisinin yansıları tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: “Godot’yu Beklerken”, “Yangın Yerinde Orkideler”, Maurice MerleauPonty, Egzistansiyal Fenomenoloji, Fenomenolojik Ontoloji.
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AN ANALYSIS WITH MERLEAU-PONTY’S PHENOMENOLOGIC ONTOLOGY:
“WAITING FOR GODOT” AND “ORCHIDS IN THE RUINS OF A FIRE”
ABSTRACT
The paths of philosophy and literature -especially dramatic literature- cross at addressing to
humans and, as humans’ space of being, to life, while going through intellectual activities on
existence, knowledge, value and beauty. It is possible to suggest that, within this process, the
entire history of thought and dramatic literature is interrelated.
This study aims to analyze Samuel Beckett’s “Waiting for Godot” and Memet Baydur’s
“Orchids in the Ruins of a Fire (Yangın Yerinde Orkideler)”, with an approach based on the
aforementioned relationships, on the basis of the new introductions of Maurice MerleauPonty, a French existentialist, to the contemporary philosophy.
Until the 20th century, the ontological-epistemological problems of the Western philosophical
tradition can be discussed on the basis of many different philosophical conceptualizations.
However, if evaluated within the framework of two dominant thinking systematics,
materialism that admits that there is nothing but matter and motion, and denies what belongs
to the metaphysical field and idealism that prioritizes spirit (mind/consciousness/spirit) or
consciousness, arguing that matter can only come into being through thought are faced. At
this point, the conflict of these two principal teachings has become inevitable in the debates
that arise in the relations between human-human, human-society, and human-nature. Precisely
at this point, the French post-phenomenologist Maurice Merleau-Ponty, as a thinker who is
the basis for this work and who is trying to understand and renew contemporary philosophical
thought, has focused on the possibility of reconciling these two teachings, which show a sharp
distinction in the entire history of philosophy. His philosophy is on a possible coexistence that
can be developed without deviating from materialist and idealistic solutions.
The reading styles of the dramatic texts “Waiting for Godot” and “Orchids in the Ruins of a
Fire” are predominantly associated with absurd theatrical thinking. In this study, the
reflections of Merleau-Ponty's ontology, which is named "existential phenomenology", will
be discussed with a new reading attempt in the mentioned works.
Keywords: “Waiting For Godot”, “Orchids In The Ruins Of A Fire”, Maurice MerleauPonty, Existential Phenomenology, Phenomenological Ontology.
Modern felsefe, özne merkezli bilgi kuramı yaratmış olmasına ve tüm özlemlerine karşın özne
felsefesi çerçevesinde umut ettiği gibi eşitlikçi ve yatay bir “ben ve öteki” düzlemi
oluşturamamıştır. Aydınlanma ile birlikte, doğa karşısında bir özne olarak konumlandırılmış
olan insanın, nesnesi ile olan epistemolojik ilişkisinde etkinliği daha da öne çıkmış hatta
yöneldiği bilgi nesnesine sahip olma, onu yönetme eğilimi göstermiştir. Ancak öznenin,
kendisiyle aynı ontolojik niteliklere sahip olan “öteki” ile ilişkisinin benzer bir epistemolojik
düzlemde gelişmesi toplumsal ve giderek evrensel bir kaosun dinamiti olmuştur. Modern
dünya tam da bu noktadaki tehlikeyi öngörememiş ve hiyerarşik insan tasarımının önüne
geçememiş, benin karşısına çeşitli şekillerde ayrımlaştırdığı bir “yabancı” çıkarmış, bununla
da kalmayıp bu yabancıyı kendi düzeninin devamlılığı için kullanırken bir yandan da onu doğa karşısında yaptığı gibi- üzerinde tahakküm kurabileceği bir bilgi nesnesine
dönüştürmeye çalışmıştır.
Alain Touraine, Modernliğin Eleştirisi’nde “benin yok olması” diye tarif ettiği bu durumu ya
da başka bir ifadeyle akılcı modernlik imgesini, nesnel aklın parçalanması, günümüz
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toplumunu tanımlayan cinsellik, tecimsel gereksinmeler, işletme ve ulus bağlamında ele alır
ve parçalanan benin, cinsellik tarafından katledildiğini, pazar ve toplumsal hiyerarşi
tarafından biçimlendirildiğini, işletmeyle bütünleştiğini ve ulusla özdeşleştiğini söyler
(Touraine, 1992: 298). Artık ben, ben-olmayan’dır; iradi yaşamanın ve eylemenin olanaklı
olmadığı bir kültür durumu söz konusudur. Akıl duygu dengesini kuramamış, bir anlamda
parçalanmış insanın kendisinde başlayan yabancılaşma, merkezden çevreye yayılır. Özne
olma halinden uzak kalmış insanın kendisi dışında olanlarla ilişkisi simetriden uzak, ahenksiz,
dengesiz ve patolojik bir hal alır. O halde, Hobbes’un “insan insanın kurdudur” önermesini
doğrularcasına ben ve öteki ayrımını meşrulaştırma ve bu kurgu üzerinden insan-toplum-doğa
yanlış bilinci dolayımında algılama ve eyleme kaçınılmaz olacaktır.
Özneyi, öz ve beden ilişkisi üzerinden okuyan Merleau-Ponty’nun felsefeye getirdiği
yaklaşım katılaşmış, mekanikleşmiş, düşüncesizleşmiş, zamansızlaşmış, saydamlaşmış,
kendisinin müsveddesi olmuş bir yaşamın gerisinde, dünya ile bedenin ilişkisine ait organik
bir arka planın insana sunduklarını görebilmeyi vadeder (Direk, 2003: 10). Merleau-Ponty’nin
fenomenoloji anlayışı, varoluşu temele alan bir fenomenolojidir. Varoluş kavramı, doğrudan
zamana bağlı şartlar içinde yaşanmakta olan bir yaşam deneyimine götürür. Böylesi bir
deneyimde insanı, dünya içindeki somut varlığından yani “beden”i çevresinden ayrı
düşünmek mümkün değildir. Bu nedenle, Merleau-Ponty’de transendental (aşkın) bir bilince
ait olmayan; öz-bedenin yönelimselliği ön plana çıkar ve felsefesi “egzistansiyal
fenomenoloji” adını alır (Gürsoy, 2007: 15-16). Kenan Gürsoy, bu düşünce sisteminde ele
alınan ana problemi şu biçimde ifade eder:
Beden dünya içinde yer aldığı şekliyle maddeden ibarettir. Acaba o,
etrafındaki “neden-sonuç ilişkisine dayalı” bir determinizm zinciri içerisinde
bulunan bütün dış varlıklar gibi, herhangi bir nesne haline dönüştürülebilir
mi? Maddi, fizik, fizyolojik herhangi bir determinasyon tipi onu
belirlememize imkan verebilecek midir? Bu durumda insan şeyler arasında
herhangi bir şey, herhangi bir nesne olmaya zorlanmış ve insan olarak kendi
kendisine yabancılaştırılmış olmuyor mu? Bu onun sorumlu bir kişi olarak
sahip olduğu özgürlüğünü elinden almak ve yine onu dondurmak ve bir
kendinde şey haline getirmek değil midir? (Gürsoy, 2007: 15-16)
Burada “kendinde şey” (être-en-soi) insan bilinçliliğinin nesnesine vurgu yapar. Varoluşçu
düşünüşe göre ise, insan “kendisi için şey” (être-pour-soi) olarak bilinçli olma imkanına ve
varlığının özünü oluşturma yetisine sahiptir. Varlıktaki insanın amacı, varlığın iki tarzı olan
bu ikilemin üstesinden gelmek olmalıdır. Ancak gelinen nokta itibari ile modern dünyanın
krizi, insanı “kendisi için şey” olmaktan uzaklaştırıp, “kendinde şey” haline getirmiş ve bir
bilinç varlığı-ben olabilme imkanından uzaklaştırmıştır. Gerçekte insanı aşkın ve özgür
kılacak olan, onu “şey”ler arasında herhangi bir şey olmaktan çıkarıp, kendisi ve dünya
hakkında bir bilinçlilik dolayımında kendini gerçekleştirebilme halidir. İnsan hem kendisi,
hem de kendisi dışındakiler hakkındaki bilinçliliği aracılığı ile var olur. Burada ortaya çıkan
problem insanın hem bir bilinç, yani ontolojik bakımdan bağımsız bir varlık, hem de kendisi
olmayan bilinçlerin yöneldiği somut bir varlık olmayı nasıl başaracağıdır. Merleau-Ponty bu
problemi şu biçimde dile getirir:
Söz konusu olan insanın kendi kendisi hakkında refleksiyonuyla veya bilinç
yoluyla elde ettiği görüş ile davranışlarını, onlardan müstakil olmadıkları dış
şartlara bağlamak suretiyle elde ettiği görüş arasındaki uyuşmazlıktır
(Merleau-Ponty, 1945: 3).
Merleau-Ponty’nin savına göre fenomenolojik “beden”, ne bir başkasına göründüğü şekliyle
objektif olarak karşımızda olan beden ne de yine bu bağlamda fizikçilerin, anatomistlerin ya
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da fizyolojistlerin ele aldıkları bedendir. Aksine, o içten kendisi için beden olarak yaşanmış
şekliyle öz-bedendir. Bu durumda bilinç-beden ya da buna paralel olarak ruh-beden
ilişkisinde elde edilecek birlik, yine objektif bir anlam taşıyan bedenle değil, fenomenal bir
biçimde anlaşılan bedenle alakalıdır (Gürsoy, 2007: 21). Merleau-Ponty bu birlik düşüncesini:
“Bir madde parçası içerisine bir anlam yerleştiren, onu oraya oturtan, görüntü haline getiren
ve yine onu varlık kılan bir işlem” biçiminde ifade eder (Merleau-Ponty, 1945: 231).
Çalışmada ele alınan iki esere - “Godot’yu Beklerken” ve “Yangın Yerinde Orkideler” ilişkin okuma biçimleri ağırlıklı ve geleneksel olarak absürd tiyatro ile ilişkilendirilmiştir.
Stanton B. Garner, ““Still Living Flesh”: Beckett, Merleau-Ponty, and Phenomenological
Body” başlıklı çalışmasında, Samuel Beckett’in ölümünün (1969) ardından, eserlerinin 21.
Yüzyıl felsefesi ve estetiği ile ilişkisinin yeniden değerlendirilmeye devam ettiğini söyler.
Beckett’in absürd tiyatro çerçevesindeki geleneksel edebi ve dramatik kanonuna ilişkin
okumalar, Steven Connor’un “Samuel Beckett: Repetition, Theory and Text (1988),
“Rethinking Beckett: A Collection of Critical Essays” (1990) ve Thomas Tresize’in “Into the
Breach: Samuel Beckett and the Ends of Literature” gibi çalışmaları ile birlikte giderek Sartre
ve Heiddeger’den çok Derrida ve Deleuze’e yaklaşır. Oradan da fenomenolojik ontolojik diye
adlandırabilecek bir yaklaşıma uzanır ( Stanton, 1993: 443-460).
Çalışmamız da gelinen bu nokta üzerinden ilerleyerek Samuel Beckett’in “Godot’yu
Beklerken” ve Memet Baydur’un “Yangın Yerinde Orkideler” adlı dramatik metinlerinin
fenomenolojik-ontolojik bir okuma ile Merleau-Ponty’nin “birlik” önermesini, insanın
varlıktaki durumunu tersinleyerek ortaya koyduğu tezini taşımaktadır. Bu tersinlemeye ise
Merleau-Ponty’nin, “senteze ulaşmayan diyalektik” ve “tersine çevirilebirlik” önermeleri
içkindir, denilebilir. Eserlerde, oyun kişilerinin ya da figürlerin parçalanmışlığı yaşadıkları,
öz-varlık bütünlüğüne sahip olamadıkları, anlam üretemedikleri, iletişemedikleri ve giderek
saçmalığı kendi görünümlerinde taşıdıkları vurgulanır.
“Yangın Yerinde Orkideler” nerede olduğu bilinmeyen bir rıhtımda, nereden gelip nereye
gittikleri bilinmeyen, kaybedecek hiçbir şeyi olmayan, daha önce birbirleriyle karşılaşmamış
insanların yan yana gelerek sohbete dalmaları ile başlar. Nuri, Neriman, Nebati, Nezih,
Nurçin ve Adam oyun kişilerinin yaşantıları, dünyanın anlamsızlığına karşı geliştirdikleri
savunma mekanizmalarıdır. Ne kalmak istemektedirler, ne gitmek. Böylesi bir yerde kimi
kurgu ile soluk alıp verirken, kimi kendini alkole vermiş, yalnızlıklarının oyuncaklarıyla
oyalanırken, içlerinden yalnızca biri, adı dahi olmayan -Adam- kendi sürgününde yabancısı
olarak yaşadığı dünyasından gitmeyi kafasına koymuştur. Adam, oyun boyunca gitmeyi
bekler.
“Godot’yu Beklerken”, Estragon ve Vladimir adında iki oyun kişisinin, nerede olduğu
bilinmeyen, kendilerinden başka insanların uğramadığı, yalnızca bir ağacın bulunduğu yol
kenarında, ne ya da kim olduğu bilinmeyen “Godot” adında bir kişi ya da şeyi beklemelerini
konu edinir. Oyunda zaman, Godot’yu beklemekle biçimlenir. Oyun boyunca beklemenin
durağanlığına dışarıdan eklemlenen tek hareket, sahip Pozzo ve köle Lucky’nin iki defa
yoldan geçmeleridir. Oyun bittiğinde ise “Godot” hala gelmemiş, oyun kişileri de hala
beklemektedir.
Godot’nun kim ya da ne olduğu üzerine çokça düşünülen ve tartışılan bir konu olmuştur.
Selçuk Altun, Godot’nun bilinmeyen sırrına dair bir önermede bulunmuş ve “Samuel Beckett
Society”nin yayın organı olan “The Beckett Circle”, Altun’un iddiasını kabul etmiş ve
yayımlamıştır. Altun, okuduğu “Beckett Remembering, Remembering Beckett” adlı kitapta,
Beckett’in, Godot’ya ilişkin belirttiği her şeyin bir symbiosis’ten ibaret olduğu ifadesi üzerine
Godot’nun, “God” ve “idiot” kelimelerinin birleşimi olduğunu dile getirir:
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Bir biyolojik terim olan symbiosis aynı ortamda buluşan iki değişik
organizmanın birbirinden etkilenmesi anlamına geliyordu. Aklıma birden;
buyurgan bir fizolof ve traji-komikleşme arasında gelgitler yapan Estragon
ve Vladimir nam karakterler geldi. Godot’yu çözmüştüm; o God(Tanrı) ile
idiot (budala) sözcüğünün son iki harfinin birleşmesiydi.. Evet, Godot’un
gelmesine gerek yoktu; o zaten sahnedeydi (Altun, 2012)
Bu çalışmada önerilen fenemolojik okuma ile, oyun kişilerinden Estragon, Merleau Ponty’nin
birleştirmeye çalıştığı varlık tarzlarından “beden”i simgelerken, Vladimir ise “bilinç”e vurgu
yapmaktadır, denilebilir.
Estragon, oyun süresince bedensel durumundan şikâyetçidir. Ayakları ayakkabısının
içerisinde rahat değildir, sürekli olarak ayakları ve ayakkabılarıyla uğraşıp durur, havucu
bittiğinde açlığa ilişkin söylenmeye başlar, Pozzo’nun attığı tavuk kemiğini kemirir, cinsel
birliktelik fikri onu heyecanlandırır, pantolonunu düzgün giyemez:
Estragon büyük güçlüklerden sonra potinini çıkarmayı başarmıştır. İçine bakar,
elini içinde dolaştırır, çevirir, sallar, yerde içinden bir şey düşmüş mü diye arar.
Hiçbir şey bulamaz. Yeniden elini potininin içine sokar. Boş bakışlar (Beckett,
1969: 12).
Estragon oturur, potinlerini çıkarmaya uğraşır. Çok geçmeden cayar. Bir av
köpeği gibi, başı bacaklarının arasında, elleri başının önünde bir durum alır
(Beckett, 1969: 122).
Estragon, oyun içindeki her haliyle “kendinde şey”in temsilcisidir. Ontolojik bakımdan bir
bilinç varlığı değildir. Vladimir ise Estragon’un tersine oyunun başından sonuna değin
bilinçliliğin temsilcisi olarak felsefi problemlerle ilgilenir, varoluş üzerine sorgulamalar
yapar:
VLADİMİR: Mutlak olan bir şey var, o da saatlerin bu koşullar içinde uzun
olması, vaktimizi geçirmek için bizi birtakım hareketlere itelemesi… Nasıl
demeli… Öyle hareketlere iteliyor ki bunlar alışkanlık edinene değin akla yakın
görünüyor. Şimdi bana, usumuzun kararmasını önlemek için bu, diyeceksin. Bu
nokta açık, anlaşılıyor. Ama usumuz zaten dipsiz derinliklerin sonsuz gecesinde
oradan oraya dolaşmıyor mu diye soruyorum kendi kendime. Usa vurmamı
izleyebiliyor musun? (Beckett, 1969: 110)
Oyunda Estragon bilincine, Vladimir bedenine yabancılaşmıştır. Modern düşünceyi başlatan,
Descartes’ın cogitosu (düşünüyorum öyleyse varım) yerini, modernizmin geldiği kriz
ortamında Merleau- Ponty’nin “düşünüyorum öyleyse var mıyım? tartışmasına bırakmıştır:
ESTRAGON: Her zaman bize var olduğumuz duygusunu verecek bir şey
buluyoruz değil mi Didi?
VLADİMİR: Tabii tabii, bu da bizim sihirbazlığımız (Beckett, 1969: 93).
Descartes, varoluşu düşünme yetisi ile temellendirerek bedensel varlığı göz ardı etmiştir.
Burada Estragon’un bedenin temsilcisi olarak sorduğu soruya, bilincin temsilcisi Vladimir’in
verdiği yanıt, bizi bir kez daha Merlaeu-Ponty’ye götürür; varoluşu bilinçsel yetiye
indirgemek yine bilincin kendisinin illüzyonudur (ya da Vladimir’in ifadesi ile sihirbazlığı).
“Yangın Yerinde Orkideler”in oyun kişileri yalnızlaşmayı, insansızlaşmayı ve yabancılaşmayı
en son sınırlarında yaşayan, görünenin gerisinde kendini ve yaşamı, umutsuzca anlamlı
kılmaya çalışan, bir anlamda varlıktaki çaresizliğine, yok-varlık oluşuna kendilerince
çözümler üretmeye çalışan insanın, varoluşsal trajikomik durumunu gözler önüne serer.
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Oyunda, Nuri, Neriman, Nebati, Nezih, Nurçin adlı kişilerinin isimlerinin hepsinin “Ne?”
sorusunu imlediği dikkati çeker. Tüm bu isimlerin yanı sıra, protogonist diyebileceğimiz
ADAM kişisinin bir ismi yoktur. Öyle ki Adam, oyunda nereden geldiği, nereye gittiği belli
olmayan, elinde bir silah ile dolaşan, gitmek istediğini tekrarlayıp duran aslında bir bakıma
varoluş sorununu en derinden yaşayan oyun kişisidir:
NEBATİ: Gidelim diyorum..
NURÇİN: Gelmeyecek misin?
ADAM: Hayır
NEZİH: İletişim kuramadınız aranızda.
ADAM: İletişim kuramadığım tek durum vardır: Kendimle kendim arasında…
NURİ: Yihhuuuu!
NEZİH: Ne demek “kendimle kendim arasında”?
ADAM: Geriye kalan herkesle şu ya da bu şekilde anlaşırım ben… Bu demek…
(Baydur, 1961: 43)
Burada Adam’ın ifade ettiği ve Nezih’in de bir kez daha altını çizdiği “kendimle kendim
arasında” ifadesinde yer alan iki “kendim” varlığın iki tarzına vurgu yapmaktadır. Kendi
kendisiyle iletişim kuramama hali, Merleau-Ponty’nin sorunsallaştırdığı insanın kendi
kendisini anlamaması durumundan başka bir şey değildir. Birinci kendim, “beden” olarak
“ben” iken, ikinci kendim “bilinç” olarak “ben”dir. Tinsel kendi olma hali ile maddesel kendi
olma hali birbirinden kopuktur. Kendisi-için-şey olma potansiyeline sahipken kendinde-şey
olan insanın, salt nesneleşen insanın yaşamda olma hali de giderek anlamsızlaşır. Varoluş
anlamındaki insan-olma haline ulaşamayan Adamın sürekli gitmek istemesi kendisi dışında
başka bir bilincin de sorgulaması haline gelir:
Neriman: (…) Gitmek istiyormuş! Bir türlü gidemiyor… Gideceği bir yer yok,
çünkü geldiği yer de belirsiz. Köksüz bir çiçek! Kendini öldüreceğini söylüyor
durmadan… İntihar edecekmiş! Canımı sıkan bir şeyi ortadan kaldıracağım,
diyor… Ölmek istiyor ama korkuyor bir yandan… Anlaşılır bir durum di mi?
Gitmek istiyor ama... bir türlü gidemiyor.. Kendi ölümüyle oynuyor.. (Baydur,
1961: 68)
Neriman’ın bilinci, Adam’a yöneldiğinde (fenomenolojik yönelimsellik) yine MerlauPonty’nin insanın kendi kendisini anlamama problemini açığa çıkarır. Adam Neriman’ın
bilincinde nesneleştiğinde nüfuz edilemez, kavranılamaz bir hale dönüşür. Bu aynı zamanda
Neriman’ın da nesneleşmesi, yabancılaşması anlamına gelir. Bu kere Neriman bir bilinç
varlığı olmaktan uzaklaşır nesne-insan durumuna düşer.
“Godot’yu Beklerken” ve “Yangın Yerinde Orkideler” adlı eserlerde beden-bilinç
ayrıksılığından hareketle asıl olması gereken ontik-bütünlüğe vurgu satır aralarında
işlenmiştir. Bu bütünlükten uzaklaşmanın insanı, ne gibi trajik sonuçla karşı karşıya bıraktığı
vurgulanmıştır. Estragon ve Vladimir, oyunun başından sonuna değin Godot’yu beklerler.
Oysa bekledikleri “şey” kendi potansiyellerinden başka bir şey değildir:
VLADİMİR: Bir düşünce… Biliyor musun… Yıllardan beri… Kendi kendime
soruyorum… Ben olmasaydım şimdi ne olmuştun? (kararlı) bir kemik yığınından
başka bir şey değildin şimdi, hiç şüphe yok (Beckett, 1969: 10).
Burada bilincin bedene yönelimselliğini gözlemlemek mümkündür. Vladimir ile Estragon’un
bekledikleri şey bizatihi kendilerinin senteze ulaşan bir birleşme değil ancak birlikte
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işlemesidir. Kendi potansiyellerinin farkına vardıklarında, öz-beden ve bilinç bütünlüğünü
sağladıklarında Godot gelmiş olacaktır. Bu anlamda Godot tek tek her insanın kendinde
içkindir denilebilir.
“Yangın Yerinde Orkideler”de Adam, Neriman ve Nuri arasında geçen orkide çiçeğine ilişkin
konuşmalar ilginçtir:
ADAM: İşte iki orkide… senin için… Seni sevdiğimi söylemek için.. Hayatım!
Senin tarafında yaşadığımı söylemek için… (…)
NURİ: Hiç abicim…hiç… orkide görmediğimin farkına vardım birden..
ADAM: Ne?
NURİ: hayatımda… güzel hayatım boyunca.. bir kere olsun, orkide görmedim
ben..
NERİMAN: Ben de.. ne komik, ben de bilmiyorum nasıldır bir “orkide”
NURİ: Güzel bir şey olmalı..bir “çiçek” di mi abicim?(…)
ADAM: (…) Ben de bilmiyorum.. nasıl olur bir orkide! (Baydur, 1961: 54-55)
“Yangın Yerinde Orkideler”in oyun kişileri verili yaşamın ve o yaşamın dayattığı
kanıksamaları, koşullanmaları aşamadıklarından tüm bir insan olma hali olanağından uzak
düşmüşlerdir. Akıl-duygu, ruh-beden, gerçek-idealite çatışmalarının traji-komik taşıyıcıları
konumundadırlar. Bu sürekli yinelenen parçalanmışlık durumu insanın varlıktaki
anlamsızlığına, kendinde-şey olma haline işaret eder. Adı dillendirilen fakat hiç bilinmeyen
orkideye methiye düzme oyununu aşamamanın sıkıntısı tümünde belirir.
Her iki oyunun sonu da eylemsizlikle biter. “Godot’yu Beklerken”de Estragon ve Vladimir
Godot’nun gelmeyeceğini söylerler ve gitmeye karar verirler; ancak kımıldamazlar. “Yangın
Yerinde Orkideler”de Adam intihar ettikten sonra üzerinden çıkan parayla Neriman ve Nuri
bir sürü orkide almaya karar verirler; onlar da kımıldamazlar. Anlamsızlık ve mutlak
yabancılaşma düzleminde insanlar kendilerini yok-varlık kılarlar. Bu kendi kendini
hiçleştirmedir. Özün varlıktan, varlığın da özden uzaklaşması halidir.
Sonuç
Çalışmaya konu olan “Godot’yu Beklerken” ve “Yangın Yerinde Orkideler” adlı yapıtlar kriz
ortamında ancak yazarlarının içerisinde yaşamlarını sürdürdükleri toplumun genel algı ve
alımlamalarına uzak açı koyarak kaleme aldıkları eserlerdir. Eserlerin, görünürün gerisinde
taşıdıkları önermelerin, Merleau-Ponty’nin çağdaş felsefeye getirdiği ve felsefi terminolojide
“egzistansiyal fenomenoloji” adını alan yeni yaklaşımla da okunabileceği görülmüştür.
Köklerinden kopmuş, kopartılmış insanın kurgusal araçlarla yine kurgusal uyum içinde
yaşama çabası, eserlerin başından sonuna değin karşımıza çıkan, sıklıkla yinelenen bir
temadır. Yaşam anlamlı kılamamanın, çaresizliği içinde oyun kişileri kendi aralarında sürekli
oynayarak, oyunlar üreterek ya da ürettikleri kurguları mutlaklaştırarak bir anlamda eylem
içinde eylemsizdirler. Hakikat olmayan bir oyunlar dünyasının içinde kendilerini de bir oyun
figürü kılmışlardır. Özünde akıl ve duygu evreni parçalanmış grotesk figürlerdir. Eylemde
eylemsizliğin, bilinçte bilinçsizliğin, varlıkta hiçliğin taşıyıcısıdırlar. Varlıktan yoksun özün,
özden yoksun varlığın taşıyıcılarıdır. Merleu-Ponty’nin önerdiği biçimiyle tüm bir insan olma
hali ancak varlığı özden, özü varlıktan ayırmadan ve insanın kendisi-için-şey olabilme
imkânında içkindir.
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SANATLARARASILIK KAVRAMI DOĞRULTUSUNDA RESİM- ŞİİR
İLİŞKİSİNDE İLHAN BERK “ŞEKER AHMET PAŞA/ TALİM YAPAN ERLER”
Dr. Yasemin KURTLU
Milli Eğitim Bakanlığı, Erzurum İl Milli eğitim Müdürlüğü, Ar-Ge Birimi
ORCID: 0000-0002-1896-3767
Dr. Öğr. Üyesi Kübra ŞAHİN ÇEKEN
Iğdır Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü
ORCID: 0000-0003-1602-3920
ÖZET
Bu çalışmada; Şeker Ahmet Paşa’nın “Talim Yapan Erler” tablosu ve aynı ismi taşıyan İlhan
Berk İmzalı “Şeker Ahmet Paşa/Talim Yapan Erler” isimli şiiri konu olarak seçilmiş
sanatlararasılık yöntemiyle resim-şiir ilişkisi incelenmiştir. Postmodern şiir yapısı ve içeriği
ile resim arasındaki bağ bu çalışmanın omurgasını oluşturmuştur. Bu bağlamda ele alınan
modern ve postmodern sanatın beslediği kaynakları, bu iki sanatın kendi özel alanlarının
dışına çıkmadan incelemek amaçlanmış ve özel alanlarına dikkat ederken ortak kavramları ve
imgeleri bir araya getirilmiştir. Araştırma nitel yaklaşım temelinde içerik analizi yöntemiyle
yürütülmüştür. Ayrıca araştırmada “Talim Yapan Erler” tablosu görsel okuma yöntemiyle
okunmuş ve “Şeker Ahmet Paşa/Talim Yapan Erler” başlıklı şiiri içerik analizi tekniğiyle
incelenmiştir. Sanat tarihi boyunca içli dışlı olan resim-şiir ilişkisinde ekfrasis ele alınmış ve
bu doğrultuda iki eserin araştırması yapılmıştır. Çalışmada ekfrasis açıklanmış ve
sanatlararasılıkta kendine nasıl bir yer bulduğu açıklanmıştır. Berk, şiirde biçimsellik
sayesinde eseri görünür kılan aynı zamanda da harflerle yapılan bir replika sunmuştur. Şeker
Ahmet Paşa’nın tablosuna bakarak resmin kontörlerini belirlemiş ve bu hat doğrultusunda
şiirini yazmıştır. Böylelikle şiirin içeriği resmi anlatmasının dışında eser şekil bakımından da
kompozisyona dahil edilmiştir. Ayrıca Berk bu eseri kendine mal ederken şiirin isminde
ressamın ismine yer vererek Şeker Ahmet Paşa’yı vurgulamıştır. Şair, şiirin resme çerçeve
olduğu bu sanatlararası eserde, sanki resme hizmet etmeyi ve onun reklamını yapmayı misyon
edinmiştir. Literatüre katkı sağlayacağı düşünülen bu çalışma ile ekfrasis ve kendine mal etme
yöntemlerinin bir arada kullanıldığı farklı bir örnek teşkil edeceği ön görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Resim-Şiir İlişkisi, İlhan Berk, Şeker Ahmet Paşa, Ekfrasis,
Sanatlararasılık.

ILHAN BERK IN THE RELATIONSHIP OF PAINTING AND POET IN LINE WITH
THE CONCEPT OF INTER-ARTISTS "SEKER AHMET PASA / PRIVATE
PROMISES"
ABSTRACT
In this study; The painting-poetry relation by Şeker Ahmet Paşa's "Education Men" painting
and the poem "Şeker Ahmet Paşa / Talim Making Erler" with the same name, named İlhan
Berk, were examined with the inter-art method chosen as a subject. The link between the
structure and content of postmodern poetry and painting has formed the backbone of this
study. In this context, it is aimed to examine the sources of modern and postmodern art,
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without leaving their own special fields, and while paying attention to their special fields,
common concepts and images have been brought together. The research was conducted with
the content analysis method on the basis of qualitative approach. In addition, in the study, the
table of "Education Performers" was read with the method of visual reading and the poem
titled "Şeker Ahmet Paşa / Talim Making Erler" was examined by content analysis technique.
Ecfrasis has been handled in the relationship between painting and poetry, which has been
intimate throughout the history of art, and two works have been researched in this direction.
In the study, ecfrasis was explained and it was explained how it found a place in inter-arts.
Berk presented a replica made with letters, which makes the work visible thanks to the
formality of the poem. By looking at Şeker Ahmet Pasha's painting, he determined the credits
of the painting and wrote his poem in line with this line. Thus, the content of the poem was
included in the composition in terms of form, as well as the picture. In addition, while Berk
attributes this work to himself, he emphasized Şeker Ahmet Pasha by placing the name of the
painter in the name of the poem. The poet has made it a mission to serve and advertise the
painting in this inter-art work in which poetry is the framework for the painting. With this
study, which is thought to contribute to the literature, it is predicted that it will constitute a
different example where ecfrasis and self-appropriation methods are used together.
Keywords: Picture-Poetry Relation, Ilhan Berk, Seker Ahmet Pasa, Ekfrasis, Inter-Artistic.
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MOBİL OYUNLARDA FUTBOL OYUNLARININ ANALİZİ, FLICK GOAL ÖRNEĞİ
Öğretim Görevlisi Burak DERVİŞOĞLU
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato Meslek Yüksek Okulu, Bilgisayar Destekli Tasarım
ve Animasyon Programı
ORCID: 0000-0002-5638-1848
ÖZET
Oyun insanların ve hayvanların çocukluk döneminde eğlence veya eğitim amaçlı uygulanan
faaliyetlerdir. Oyun insanlık tarihi boyunca tanımlansa da, hayvanlarında kendi içlerinde oyun
oynadığı görülmektedir. Antik çağlardan beri toplumlar ise oyunu spor, zeka ve eğlence gibi
belli başlar kavramlar adı altına toplamaktadır. Dini ritüellerden tiyatroya oyun kavramı geniş
bir bütünü kapsamaktadır. Spor ve zeka gibi geleneksel oyunların 1950’li yıllarda bilgisayar
donanımlarının gelişmesiyle dijital versiyonlarının çıkarılmasıyla, dijital oyunlar üretimi hızla
başlamıştır.
İlk dijital oyun örnekleri bilgisayar donanımlarının kapasitesi oranında iki boyutlu olarak
üretilmiştir. Spor oyunlarını referans alarak futbol ve tenis gibi birçok oyununun dijital
versiyonu üretilmeye başlanmıştır. Donanım sistemlerinin küçülmesi ve güçlenmesiyle, dijital
oyunlar küresel sektör haline gelmiştir. Bilgisayarların hemen hemen herkes tarafından satın
alınabilir olması, oyun geliştiricilerine daha fazla kitleye ulaşma imkanı vermiştir. Bu
bağlamda futbol oyunları çeşitli küresel şirketler tarafından dijital oyun serileri haline
getirilmiştir.
Günümüzde ise akıllı telefonlarla mobil oyunlar, oyun sektörü içerisinde önemli bir yere
sahiptir. Bu bağlamda futbol oyunları da mobil cihazlarda oynanabilir hale getirilmiştir. Bu
çalışmanın amacı mobil oyun sektöründe futbol oyunlarının yeri aktarılarak, geniş oyuncu
kitlesine sahip GameGuru şirketinin Flick Goal oyununun verilerini çözümleyerek, mobil
futbol oyunlarının oyuncu kitlesi, tasarım aşamaları, analiz edilerek literatüre eklenecektir.
Anahtar Kelimeler: Dijital Oyun, Mobil Oyun, Futbol, Oyun Tasarımı

ANALYSIS OF FOOTBALL GAMES IN MOBILE GAMES, FLICK GOAL
EXAMPLE
ABSTRACT
Games are activities that are used for entertainment or educational purposes in childhood of
humans and animals. Although the game has been defined throughout human history, it is
seen that its animals play games within themselves. Since ancient times, societies have
grouped games under certain basic concepts such as sports, intelligence and entertainment.
From religious rituals to theater, the concept of play covers a wide range. With the
development of computer hardware in the 1950s, digital versions of traditional games such as
sports and intelligence started to produce digital games. The first examples of digital games
were produced in two dimensions in proportion to the capacity of computer hardware. With
reference to sports games, digital versions of many games such as football and tennis have
started to be produced. With the shrinkage and strengthening of hardware systems, digital
games have become a global industry. The fact that computers can be purchased by almost
everyone has given game developers the opportunity to reach more audiences. In this context,
football games have been turned into digital game series by various global companies. Today,
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mobile games with smart phones have an important place in the gaming industry. In this
context, football games have also been made playable on mobile devices. The aim of this
study is to transfer the place of football games in the mobile game industry, analyze the data
of the Flick Goal game of the GameGuru company, which has a large player base, and the
player mass and design stages of mobile football games will be analyzed and added to the
literature.
Keywords: Digital Game, Mobile Game, Football, Game Design

1. GİRİŞ
Oyun kavramı zamana ve kişilere göre değişim göstermektedir. Çocukluğumuz da
oynadığımız oyunlar, zeka, spor ve eğitim amaçlı birçok oyun türü bulunmaktadır. Türler
kendi aralarında dallara ayrılırken oyunun anlamı da değişmektedir. Anlamlar ise, eğlenme,
kendini geliştirme, rekabet gibi çeşitli değişkenlikler göstermektedir.
Spor ve geleneksel oyunlar, dijitalleşme ile bilgisayarlarda oynanır hale gelmiştir. Bilgisayar
donanımlarının gelişmesi ve herkes tarafından erişilebilir olması hemen hemen her sektör de
olduğu gibi oyun sektörünü de büyütmüştür.
Günümüzde oyun kavramı akıllı telefonlar dahil olmak üzere pek çok farklı platformda
oynanabilen dijital oyunları çağrıştırabilmektedir. Özellikle hemen hemen herkesin akıllı
telefon sahibi olduğu günümüzde, milyarca kişiye hitap eden mobil oyun sektörü gelişim
göstermektedir.
Bu bağlamda ülkemiz de de çeşitli oyun stüdyoları açılarak küresel pazarda yerlerini almaya
çalışmaktadırlar. Ülkemiz özellikle mobil oyun sektörü için oyunlar üreten pek çok oyun
firmasına sahiptir. Genellikle ultra basit olarak tanımlanan hyper-casual oyunlar yapan
oyunların yansıra spor oyunları da üretilmektedir.
Bu çalışma kapsamında Türkiye’deki mobil oyun sektöründe futbol oyunlarının yeri
araştırılacaktır. Futbol oyunlarında game guru şirketinin Flick Goal oyunu incelenerek analizi
yapılacaktır.
2. OYUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ
Oyun insanların ve hayvanların kendilerini eğlendirme veya çeşitli yeteneklerini geliştirme
amacı ile yaptıkları unsurlarıdır. Canlıların özellikle bebeklik dönemlerinde çeşitli
hareketlerle oyun oynadığı görmekteyiz. Bu bağlamda oyunlar insanlıktan daha eski bir
kavram olarak değerlendirebilir. Huizinga ise oyunu tanımlarken,
“Hayvanlar, aynen insanlar gibi oyun oynarlar. İnsan oyununun bütün
temellerinin mutlu mesut sıçrayışlarında bulunduğunu görmek için
sadece yavru köpekleri izlememiz yeterlidir. Birbirlerini belli tavır ve
işaret merasimiyle oyuna davet ederler. Kardeşinin kulağını
ısırmayacaksın, ona zarar vermeyeceksin kuralına bağlı kalırlar. Feci
halde kızgın görünürler. En önemlisi de bütün bu yaptıkları şeylerde
muazzam bir eğlence ve haz yaşadıkları açıktır.” (Huizinga, 2018)
Canlıların küçüklük dönemlerinde oynadıkları oyunlar kendilerini geliştirmek için olduğunu
düşünülebilir. Avcı hayvanların çocukların dönemlerinde sürekli koşup av sahneleriymiş gibi
hareketler yapmaları buna bir örnek olarak tanımlanabilir. Çocukluk döneminin de dışında,
erkeklerin dişileri etkilemek için çeşitli hareketlerle oyun oynayarak kendilerini kanıtlamaya
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çabalamaktadırlar. Bu eksende oyun canlıların kendilerini geliştirme, kanıtlama, eğlenme
aracı olarak tanımlanmaktadır.
İnsanlar olarak tarihsel dönemlerde çeşitli oyunlar düzenleyerek sosyal yapılarını ve
becerilerini genişletmiştir. Ritüellerini çeşitli hareketlerle oyunlaştırmışlardır. Hayatta
kalabilmek için av sahnelerine benzer ortamlar yaparak oyun içinde kendilerini
geliştirmişlerdir. Oyun sadece eğlence amacı için yapılan bir unsur olmaktan çıkıp bir gelişim
unsuru haline gelmiştir.
Çağlara, toplumlara ya da aynı ülke içerisinde de dahil farklı oyun türleri mevcuttur.
Günümüzde dünyasında her yöresel bölgenin kendine has oyunları mevcuttur. Bunlara genel
olarak geleneksel oyun adıyla tanımlanabilir. Küresel anlamda ise spor ve masaüstü oyunları
gibi birçok popüler oyun mevcuttur.
Spor oyunları ilk insanlardan günümüze gelişmekte olan bir oyun türüdür. Roma savaş
arenaların da oynanan dövüş oyunlarından günümüz e-spor’una kadar spor oyunları sürekli
gelişmektedir.
Spor oyunlarının toplumlar üzerinde eğlenceyi körükleyerek büyümesi yeni yeni spor
türlerinin ve turnuvalarının da doğmasına etki etmiştir.
Bu bağlamda bilgisayar donanımlarının gelişmesiyle beraber etkileşimli bilgisayar oyunları
geliştirilmeye başlanmıştır. İlk oyun örnekleri spor oyunlarının dijital versiyonları olsa da
dijital oyunlar zaman içerisinde çeşitli türlere ayrılarak kapsamlı hale gelmiştir.
Günümüzde, bilgisayar, konsollar, mobil cihazlar gibi çeşitli donanım sistemlerinde dahil
oyun oynama imkanı mevcuttur. Oyun sektörü ise teknolojinin hızlı gelişimi, cihazların
ucuzlaması gibi etkenlerle büyümektedir. Daha fazla kullanıcı sayısıyla beraber yeni şirketler
kurulmaya devam etmektedir. Özellikle günümüz bebeklerinin ellerinde telefon ve tablet gibi
akıllı cihazların olduğu, sürekli oyun oynadıkları bir dönemde, oyun şirketleri de sürekli
olarak üretim haline girmişlerdir.
3. MOBİL OYUN SEKTÖRÜ
Yukarıdaki görselde oyun sektöründe cihazlara göre büyüme oranı tablo haline getirilmiştir.
Tablo da önemli olan mobil sektörün gelişimidir.

Şekil 1. 2016-2020 Küresel Oyun Pazarı
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Kaynak: mobile-games-booming-as-global-games-market-hits-USD108-9b-in-2017-newzoo149272091869.png (4000×2250) (eurogamer.net) (01.05.2021)
Mobil oyun sektörü, özellikle akıllı telefonların ucuzlamasıyla herkes tarafından alınabilir
olmasıyla beraber büyüme gösterdiği öngörülmektedir. Oyunculara daha hızlı ve çoğunlukla
ücretsiz bir şekilde oyun oynama imkanı sunulmaktadır. Bu bağlamda, çocuk yaştaki
bireylerin kendi çok daha fazla oyun oynadığı görülmektedir. Mobil oyunlar genel olarak
oynanış odaklı olan Ludoloji oyunlarıdır.
Bu bağlamda dijital oyunlarda temel olarak iki oyun akımı bulunmaktadır, oynanış odaklı
ludoloji oyunları ve hikaye odaklı narratoloji oyunları. Ludoloji oyunları genel olarak
oyunların bir eğlence unsuru olarak zaman geçirmek için oynanan daha basit oyunlardır.
Örnek olarak, tetris ve flapybird oyunları gösterilmektedir. Oyunlar genel olarak kısa
zamanda oyunu tamamlama, ölmeme, daha fazla puan gibi oyun ile oyuncu arasındaki bağı
güçlendirerek, oyuncuların daha fazla oyunda kalmasına neden olmaktadır. Narratoloji ise,
oyunları bir anlatı bilimi unsuru olarak baz alır ve oyunların kendi içerisinde hikayelerinin
olduğu, olay örgüsü etrafında bir karakteri canlandırdığımız oyunlardır. Örnek olarak ise,
süper mario ve fallout oyun serileri gösterilebilir. Oyun içerisinde karakterimizin sorunu ve
hedefini benimseyerek sonuca oluşma yolunda çeşitli görev ve seçim yaparak oyunu
tamamlarız. Anlatı bilimine daya oyunlar genel anlamda daha kapsamlıdır ve günümüzde
konsol, bilgisayar gibi cihazlarda çıkmaktadır. Bunun nedenin anlatı bilimine dayalı oyunların
daha çok yer kapladığı, grafiklerinin daha detaylı olduğundan kaynaklı olarak görünmektedir.
Fakat oyuncu kitleleri de hangi cihazda hangi oyunların geliştirilmesine etki etmektedir.
Örneğin mobil oyunlar genellikle çocuk yaşta oyuncu kitlesinin olduğu bilinmekte ve oynanış
odaklı oyunlar geliştirilmektedir. Bilgisayar ve konsol oyunları ise daha bilinçli oyuncu
kitlesine hitap etmektedir.
4. TÜRKİYE’DE OYUN SEKTÖRÜ
Ülkemizde oyun sektörü her geçen gün büyüyen önemli bir Pazar galine gelmiştir. Aşağıdaki
tabloda ülkemizde yeni kurulan mobil oyun firmaları görülmektedir.

Şekil 2. Yıllara göre Türkiye’de açılan mobil oyun şirketleri.
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Kaynak: https://i4.hurimg.com/i/hurriyet/75/770x0/5f3cb3a37af50715080e9688 (02.05.2021)
2020 yılının pandemi etkisi haricinde şirketlerin hızlı bir şekilde açıldığı görülmektedir.
Ülkemizin genç nüfusunun olması ve gençlerin de yeni bir alan olarak dijital oyun tasarımına
yoğunlaşmasıyla sektör gelişim göstermektedir. Türk oyun şirketleri genel olarak mobil oyun
sektörüne oyun üretmekte ve küresel anlamda daha büyük şirketler tarafından satın
alınmaktadır. Örneğin Peak Games 1.8 milyar dolara yurtdışı kaynaklı bir şirkete satılarak
ülkemize önemli döviz kazandırmıştır. Mobil oyun alanında üretim yapan şirketlerin
başarısıyla pek çok yatırımcı oyun sektörüne dahil olmakta ve istihdam yaratmaktadır.
Ayrıca Türkiye’de dijital oyun tasarım lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının
açılmasıyla sektöre meraklı adayların eğitim imkanları da genişlemiştir. Kendi aralarında
kurdukları ekiplerle bağımsız oyun geliştiren öğrenciler, mobil ve masaüstü platformlarda da
yayın yapabilme imkanına sahiptirler.
5. FLICK GOAL
Türk mobil oyun sektöründe çoğunluklu ultra basit olarak tanımlanabilen ludoloji tabanlı
üretimler mevcuttur. Özellikle ultra basit oyunlar üreten şirketler oyuncuyu oyunda daha fazla
tutup reklam geliri elde etmemektedir.
Bu bağlamda spor oyunlarının mobil cihazlar için adapte ederek yeni oyunlarda
üretilmektedir. Türk oyun şirketlerinden olan Game Guru ise Flick Goal adını verdiği mobil
futbol oyunu ile önemli oyuncu kitlesine ulaşmaktadır. Oyuncuların her zaman daha fazla ve
daha değişik oyunlar isteğine yanıt veren Flick Goal, kendi içerisinde birçok farklı karakter ile
oyuncuları çekmektedir. Oyunun oynanışı penaltı şeklinde kaleye gol atak bölümleri
geçmektir. Her bölümünde kendine has engelleri olmakta beraber, hemen hemen her bölümde
yeni bir vuruş tekniği denemek gerekmektedir. Bu durum yetişme çağındaki bebeklerin el göz
koordinasyonuna destek olarak, oyunların sadece eğlence amaçlı değil, gelişim amaçlıda
kullanabildiğine bir örnek taşımaktadır.
Oyun android ve ios işletim sistemlerinde yani mobil cihazlar da kullanılmaktadır. Android
işletim sisteminde beş milyon indirilme ile önemli bir kullanıcı kitlesine sahiptir. Oyun
verileri ise bizlere oyunu hangi yaş aralığının oynadığını, cinsiyet, oynama süreleri gibi
bulgular vermektedir. Ayrıca ülkelere göre oyunun oyuncu kitlesinin değişmekte olduğu
gözlemlenmiştir. Oyun verileri ise;

Şekil 3. Dünya çapında oyuncu kitlesi
Kaynak: Game Guru

www.uksek.org

252

Ankara,Turkey

2. INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS
May 2-4, 2021

Şekil 4. Türkiye Çapında Oyuncu Kitlesi
Kaynak: Game Guru

Şekil 5. Amerika Çapında Oyuncu Kitlesi
Kaynak: Game Guru

Şekil 6 Birleşik Krallık Çapında Oyuncu Kitlesi
Kaynak: Game Guru
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Şekil 7. Fransa Çapında Oyuncu Kitlesi
Kaynak: Game Guru

Şekil 8. Brazil Çapında Oyuncu Kitlesi
Kaynak: Game Guru
Game Guru’nun verilerine göre, ülkelere göre ve gelişmişlik düzeylerine göre oyun oynama
cinsiyetleri ve yaş grupları değişmektedir. Türkiye ve Brezilya gibi gelişmekte olan
ülkelerdeki oyuncu kitlelerinin erkeklerin ve 18-34 yaş aralığının yoğun olduğu
gözlemlenmektedir. İngiltere ve Fransa gibi ülkelerdeki kullanıcılar yoğunluğu ise 44 yaşına
kadar çıkmaktadır. Aynı şekilde Türkiye ve Brezilya gibi ülkeler de ortalama olarak
erkeklerin daha fazla oyun oynadığı görülmekteyken, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde ise
kadın oyuncu sayısının diğer ülkelere göre daha fazla olduğu görünmektedir.
6. SONUÇ
Oyun canlılarla varlığını sürdüren oluşumlar bütünüdür. Toplumlar yıllardır oyun kültürünü
oluştururken oyunları da çeşitlendirmişlerdir. Spor oyunları da ilk olimpiyatlardan günümüze
küresel bir değer haline gelmiştir. Bilgisayar sistemlerinin getirdiği dijitalleşme oyunların da
dijital versiyonlarının çıkmasına olanak sağlamıştır. Futbol oyunlarının dijitalleşmesiyle
birçok kullanıcı sanal ortamda futbol deneyimi elde edebilir hale gelmiştir.
Telefonların gelişmesine takiben, futbol oyunları mobil akıllı telefonlarda oynanır hale
gelmiştir. Bu bağlamda, Türk oyun firmalarından Game Guru’nun Flick Goal oyunu örneklem
alınarak kullanıcı kitlesinin analizi yapılmıştır. Kullanıcıların, ülkelerin gelişmişlik düzeyine
göre değişmesi dikkat çeken unsur olmuştur. Erkek ve kadın oyuncu oranın ülkelerin
gelişmişlik sevilerine göre değişmesi gelir düzeylerine göre oyuncu kitlesini gösterdiği ön
görülmektedir. Yaş gruplarının ise refah seviyesi daha yüksek ülkelerde ileride olması ise
bireylerin boş zamanlarının daha fazla olduğunu gösterdiği tahmin edilmektedir.
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Bu unsurlar üzerinde, flick goal oyuncu kitlesi üzerinden mobil platformalar da futbol oyunu
oynayan kullanıcıların, refah seviyesine göre değişkenlik göstererek, bir durum analizi
yapılabilirliğini göstermiştir.
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KONYA TANTAVİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİNDE SERGİLENEN İKİ
AHŞAP KAPININ ANALİZİ
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Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü,
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ÖZET
Günlük hayatta en çok kullanılan malzemelerden olan ahşap, Türk süsleme sanatlarının en
önemli konularından birini teşkil etmektedir. Kullanım alanı oldukça geniş olan ahşap
malzemenin birbirinden farklı fonksiyonlara sahip pek çok eserde karşımıza çıktığı görülür.
Bu eserlerden biri kapılardır. Kapıların Türk kültüründe ve geleneklerinde ailenin
mahremiyetinin korunması bakımından son derece önemli olduğu ve bu sebeple üzerlerinde
tokmaklar bulunduğu bilinmektedir. Ahşap kapılar kimi zaman mimariye bağlı olarak mevcut
hallerini korurken, kimi zaman çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale gelen ya da yıkılarak yok
olan yapılardan sökülerek işlevlerini kaybederler. Bu kapıların bir kısmı müzelerde ve çeşitli
mekânlarda korunarak sergilenmektedir. Konya’da bulunan ve günümüzde Tantavi Kültür ve
Sanat Merkezi adıyla hizmet veren binada sergilenen iki adet ahşap kapı bu çalışmanın
konusunu oluşturmaktadır. Amacımız her iki ahşap kapıyı üzerinde kullanılan teknikleri ve
bezeme kompozisyonları bakımından başka eserlerle de kıyaslayarak detaylı bir biçimde
analiz etmektir. Hangi şehirden ve ne tür bir yapıdan geldiği kesin olarak bilinmeyen ve
üzerinde kitabesi bulunmayan bu iki ahşap kapı tarihsel, kültürel, sanatsal ve estetik
boyutlarıyla değerlendirilerek tarihlendirilmeye çalışılmıştır. Kapıların her ikisi de simetrik
iki kanatlıdır. Üzerlerinde geometrik ve bitkisel motiflere yer verilen ahşap kapılarda, oyma,
kazıma ve çakma teknikleri görülmektedir. Ayrıca kabara çivilerle süslenen kapılar son
derece özenli bir işçilik sergilemektedir. İncelenen kapıların üzerindeki kompozisyonların
ahşap tavanlar, minber korkulukları, çeyiz sandıkları ve kitap kapaklarının üzerindeki
kompozisyonlarla olan benzerliği de dikkat çekmektedir. Henüz literatüre girmeyen bu iki
kapının 19. yüzyılda evlerin giriş kapısı olarak yapıldıkları ileri sürülebilir.
Anahtar Kelimeler: Konya Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi, Ahşap Kapı, Çakma Tekniği,
Oyma Tekniği, Kabara Çivi

ANALYSIS OF TWO WOODEN DOORS EXHIBITED IN KONYA TANTAVI
CULTURE AND ART CENTER
ABSTRACT
Wood, which is one of the most used materials in daily life, is one of the important subjects of
Turkish decorative art. Wood material, which has a wide usage area, can be found in many
works with different functions. One of the mentioned works using wooden materials is the
doors. It is known that the doors are important in Turkish culture and traditions in terms of
protecting the privacy of the family and for this reason, they have knockers on them. While
wooden doors sometimes preserve their current state depending on the architecture,
sometimes they lose their functions by being dismantled from buildings that have become
unusable for various reasons or from structures that have collapsed. Some of these doors are
preserved and exhibited in museums and various places. The two wooden doors exhibited in
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the building in Konya, which is today called the Tantavi Culture and Art Center, constitute the
subject of this research. Our aim is to analyze both wooden doors in detail by comparing them
with other works in terms of the techniques and decoration compositions used on them. These
two wooden gates, which are not known exactly from which city and building they come from
and which do not have an inscription on them, have been evaluated and tried to be dated from
a historical, cultural, artistic and aesthetic perspective. Both doors have two symmetrical
wings. There are carving, scraping and hammering techniques on wooden doors with
geometric and floral motifs. In addition, the doors decorated with hob nails exhibit an
elaborate workmanship. The similarity of the compositions on the examined doors with the
compositions on wooden ceilings, pulpit handrails, trousseau chests and book covers draws
attention. It can be said that these two doors, which have not yet entered the literature, were
built as entrance doors to homes in the 19th century.
Keywords: Konya Tantavi Culture and Art Center, wooden door, hammering technique,
carving technique, Hobnail
1. GİRİŞ
Türk sanatında mimariye bağlı ya da mimariden bağımsız sanatlar içinde ahşap malzeme
önemli bir yer tutar. Kapılar, pencereler, tavanlar, taşıyıcı sütunlar, mihraplar, minberler, vaaz
kürsüleri, mahfiller, dolaplar, sehpalar, çeyiz sandıkları, kutular, çekmeceler vb. birçok eserde
ahşap kullanılmıştır. Ahşap kapılar bu eserler arasında oldukça önemlidir.
Konya’da günümüzde Meram Belediyesine bağlı olarak hizmet veren Tantavi Kültür ve Sanat
Merkezi, Meram İlçesi, Mamuriye Mahallesinde bulunan Berraksu Sokak No:13’te yer
almaktadır (Fotoğraf 1). Yapı, R. 1319/M. 1903 tarihinde bir ambar olarak Tantavi Hafız
Ragıp Efendi tarafından inşa ettirilmiştir1. 1990 yılında tescillenen ve bir süre atıl vaziyette
bekleyen yapı, 2018 yılında onarılmaya başlanmış ve 2019 yılında onarımı tamamlanarak
günümüzde kültür ve sanat merkezi olarak kullanıma sunulmuştur2.
Bu çalışmanın konusu Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde bulunan iki adet ahşap kapıdır.
Kapılar Tantavi Kültür ve Sanat Merkezine girdikten sonra sergi salonunun sağ ve sol tarafına
yerleştirilmiştir3. Edindiğimiz bilgiye göre bu kapılar kültür merkezine satın alma yoluyla ve
sürekli olarak sergilenmek üzere getirilmiştir4. Bu konuyu seçmekteki en önemli amacımız
sanatsal ve estetik açıdan son derece özenli bir işçilikle yapılmış ve günümüzde oldukça
sağlam durumda olan bu iki ahşap kapıyı analiz ederek bilim dünyasına tanıtmaktır. Bu
bakımdan ilk olarak fotoğrafları çekilip, ölçüleri alınan kapıların çizimleri yapılmış5, ardından
tarihi bilinmeyen bu kapılar ayrıntılı bir şekilde tanımlanarak bezeme kompozisyonlarından
ve başka eserlerde bulunan benzer süslemelerden yola çıkılarak tarihlendirilmeye çalışılmıştır.

1

Tantavi ambarı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Tolga Bozkurt, “Tantavi Ambarı”, Konya Ansiklopedisi, C:8,
Konya, 2015, s.271.
2
Elif Tuğba Yalaz-Esra Yaldız, “Yeniden Kullanım Sonrası Yapısal Müdahalelerin Değerlendirilmesi: Tantavi
Ambarı Örneği”, Artium, C:8, Sayı:2, 2020, s.110-111.
3
Bu sebeple eserleri tanıtırken “Giriş Kapısının Sağındaki Kapı” ve “Giriş Kapısının Solundaki Kapı” olarak
isimlendirdik.
4
01.04.2021 tarihinde, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde görevli olan Bedir Köseoğlu ile yüz yüze yapılan
mülakattan. Bu mülakatta Beyşehir’deki “Zamana Yolculuk” adlı hurdalıktan satın alınan eserlerin hangi
şehirden, ne tür bir yapıdan getirildiği ve hangi tarihte yapıldıklarının bilinmediğini öğrendik. Bunun üzerine
bahsi geçen dükkânın sahiplerinden Mustafa Erdoğan’a 11.04.2021 tarihinde telefonla ulaşıp bilgi edinmeye
çalıştığımızda, yine kapılar hakkında mevcut bir bilginin olmadığı kendisi tarafından ifade edilmiştir.
5
Kapıların çizimlerini yapan Sanat Tarihi Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Zehra İpteş’e teşekkür ederim.
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Kapı kaynaklarda; “Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan, duvar ya
da bölme boşluğu.”6 şeklinde tanımlanmaktadır. Dini, sivil, askeri, ticari vd. bütün yapılarda
bulunan ve önemli bir yapı elemanı olan kapılar, genel olarak kanat ve kasa olmak üzere iki
ana ögeden oluşmaktadır7. Ahşap kapıların bulundukları yere göre tek ya da çift kanatlı
örnekleri mevcuttur. Kapılar bulundukları medeniyete, yapıya veya yapıda bulunduğu yere
göre biçim, boyut, renk ve estetik açıdan farklılıklar gösterebilir. Ayrıca kapının, Türk
sanatında, edebiyatında, tasavvufta, Kur’ân-ı Kerîm’de, hadislerde, deyimlerde ve
atasözlerinde de geçtiği bilinmektedir. Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerde cehennemin ve cennetin
kapılarından bahsedilmektedir8.
Ahşap kapılar üzerine yapılan çalışmalar genellikle bir mimari esere bağlı olan kapıları,
müzelerde bulunan kapıları ya da antikacı dükkânlarında bulunan kapıları içermektedir.
Araştırmamız kapsamında incelenen iki ahşap kapı bugüne kadar herhangi bir çalışmaya konu
olmamıştır.

Fotoğraf 1: Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi (Fotoğraf: H. Kara)
2. ESERLERİN TANITIMI
2.1. Giriş Kapısının Sağındaki Kapı
Boyu 242,5 cm, eni ise 158 cm ölçülerindeki kapı ceviz ağacından, simetrik biçimde, iki
kanatlı olarak yapılmıştır. Kapı kanatları madeni menteşelerle söveye tutturulmuştur.
Üzerinde anahtar deliği ve tutma halkası bulunmayan kapı, sağ kanadın alt kısmına
yerleştirilen bir zincirle eşik kısmına kilitlenmektedir (Fotoğraf 2, Çizim 1).
Kapının etrafı, üzerinde dıştan içe doğru beş bordür bulunan pervazla çevrelenmiştir. Pervaz
kapı kanatlarının her iki yanında, alt kısımda dikdörtgen bir alana yerleştirilen ve yapraklı
kökten çıkarak kıvrılan dallar üzerindeki biri beş yapraklı, diğeri dört yapraklı iki çiçekle
bezenmiştir. Bunun üzerinde ise vazodan çıkan akantus yaprakları, volütler ve kıvrım dalların
yer aldığı barok tarzı bir süsleme görülmektedir. Yaprakların bitiminden itibaren görülen
bordürlerin en dışında kazıma tekniğinde “S” şeklinde burmalar mevcuttur. İkinci bordürde
oyma tekniğinde yaprak motifleri görülürken, üçüncü bordürde kazıma tekniğiyle enine
6

Doğan Hasol, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, İstanbul, YEM Yayınları, 2012, s.237.
Doğan Hasol, agmd, s.237.
8
Yunus Aslan-Remzi Duran, “Türk Sanatında “Cennet” Damgası ve Türk Kültüründe Sekize “8” Yüklenen
Anlamlar”, Selçuk Türkiyat, Nisan 2021 (51): 389-390.
7
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çizgiler atılmıştır. Dördüncü bordürde oyma tekniğiyle kıvrım dallar arasında bir sağa bir sola
bakar vaziyette yaprak motifleri ve beşinci bordürde yine “S” biçimli burmalar yer almaktadır
(Fotoğraf 4, Çizim 3).
Kapı kanatlarının etrafını üç yönde çeviren ve duvara oturan kasa bölümünün en alt kısmında
yine dikdörtgen bir alanda yapraklı kökten çıkan dallar, çiçekler ve yapraklar bulunmaktadır.
Hemen üzerinde iri bir volüt, volütün orasından çıkan çiçek ve yapraklar ile onun üzerinde
vazodan çıkan akantus yaprakları yer almaktadır. Bunların üzerinde bulunan dört sıra
bordürün en dışında enine çizgilerle süslenen ince bordür, ikinci sırada barok tarzı yapraklarla
süslenen bordür, üçüncü sırada kenarlarına kazıma tekniğiyle çizikler atılan balıksırtı motifi
ve dördüncü sırada kıvrım dalların taşıdığı yapraklar ve çiçekler görülmektedir (Fotoğraf 5,
Çizim 4).
Kapının alınlık kısmında farklı genişliklerde altı sıra bordür dikkat çeker. Yukarıdan ilk
bordür ikiye bölünerek dış kısmı oyma tekniğinde barok tarzı yapraklarla, iç kısmı kazıma
tekniğinde enine çizgilerle süslenmiştir. İkinci bordür biraz daha kalın olup iç içe yarım daire
motifleri görülmektedir. Üçüncü bordür yine ikiye bölünerek dışa bakan kısmı burmalı ve içe
bakan kısmı enine çizgiler biçiminde bir süslemeye sahiptir. Dördüncü bordür oldukça geniş
bir biçimde ele alınmıştır. Burada oyma tekniğinde kıvrım dallar arasında hatayiler ve
yapraklar yer almaktadır. Bu bordürün iki kenarında konsol motifleri bulunmaktadır. Beşinci
bordürde oyma tekniğinde damla motifleri, kazıma tekniğinde enine çizgiler görülmektedir.
Altıncı bordürde ise oyma tekniğinde küçük kornişlere yer verilmiştir (Fotoğraf 3, Çizim 2).
Simetrik olarak düzenlenen kapı kanatlarının ortasında 18x144 cm ölçülerindeki alan eğrisel
çizgilerle oluşturulmuş yan yana ve üst üste dizilmiş küçük dilimli kartuşlarla bezenmiştir.
Oyma tekniğinde yapılan bu kartuşlar yatayda ve dikeyde fiyonk şeklindeki motiflerle
birleştirilmiştir. Her bir kartuşun ortasına yine oyma tekniğiyle sekiz yapraklı birer çiçek
yerleştirilmiş ve çiçeklerin ortasına da kenarları sekiz dilimli iri başlı kabara çiviler
çakılmıştır. Çivilerin ortası konik biçimlidir. Ortadaki çiçeğin dört yönünde üç yapraklı
çiçekler mevcuttur. Çiçeklerin zemini küçük çentiklerle doldurulmuştur. Bu kartuşlu bölümün
etrafını dört yönde çeviren iki yana eğimli çıta, oyma tekniğinde yapraklarla süslenmiş ve
küçük başlı çivilerle zemine tutturulmuştur. Bunun hemen yanındaki ilk bordürde ince kıvrım
dalların taşıdığı beş yapraklı çiçekler ve yapraklar mevcuttur. Dışa doğru ikinci bordür ikiye
bölünmüş, buraya oyma tekniğinde yapraklar ve damla motifleri yapılmıştır. Üçüncü
bordürde kartuşların ortasında yer alan çiçekli ve kabara çivili motiflerin yarısı ve akantus
yaprağı motifi dönüşümlü olarak sıralanmıştır. Dördüncü bordür ikiye bölünerek enine
çizgiler ve oyma tekniğinde yapılmış damla motifleri bulunmaktadır. Kapının sağ kanadında
beşinci bordür olarak oyma tekniğinde balık pulu motifi yapılmıştır. Sol kanatta ise buraya
bini yerleştirilmiştir. Bininin üzerinde kartuşların ortasındaki çiçek motifi ve kabaralar aynen
tekrar edilmiş ve akantus yapraklarıyla dönüşümlü olarak uygulanmıştır. Bininin yanlarında
ise sekiz yapraklı çiçeğin yarım hali kabara çivi çakılmadan yapılmıştır (Fotoğraf 6, Çizim 5).
Dikkatle incelendiğinde bu ahşap kapının ciddi bir onarımdan geçirildiği görülmektedir. Bu
onarımlar sırasında üzerindeki açık mavi renkli boyanın temizlendiği kalan boya izlerinden
anlaşılmaktadır. Ayrıca kapının irili ufaklı yaklaşık 15 parçası aslına uygun olarak yapılan
parçalarla değiştirilmiştir. Onarılan parçalar daha çok pervaz ve alınlık kısımlarındadır.
Ayrıca kapının eşiği de bu onarımlar sırasında tamamen yenilenmiştir.
Hangi yapıdan getirildiği bilinmeyen kapının üzerinde herhangi bir tarih ve usta bilgisi de yer
almamaktadır. Özenli bir tasarım ve ince bir işçilik sergileyen kapının her iki kanadı üzerinde
kitap kapaklarında rastladığımız zilbahar motifinin işlendiği görülmektedir (Fotoğraf 7, 8, 9,
Çizim 6). Bu motif özellikle 18. yüzyıl sonları ile 19. yüzyıl boyunca Osmanlı ciltlerinde, bazı
yapıların ahşap tavanlarında, minber tırabzanlarında ve çeyiz sandıklarında görülmektedir.
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Bütün bu bilgilerden yola çıkılarak eserin 19. yüzyıl civarında yapılmış olduğu ileri
sürülebilir.

Fotoğraf 2: Giriş Kapısının Sağındaki Kapı (Fotoğraf: H. Kara)

Çizim 1: Giriş Kapısının Sağındaki Kapı (Çizim Z. İpteş)
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Fotoğraf 3: Giriş Kapısının Sağındaki Kapı, Alınlık (Fotoğraf: H. Kara)

Çizim 2: Giriş Kapısının Sağındaki Kapı, Alınlık (Çizim Z. İpteş)

Fotoğraf 4: Giriş Kapısının Sağındaki Kapı, Bordür (Fotoğraf: H. Kara)
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Çizim 3: Giriş Kapısının Sağındaki Kapı, Bordür (Çizim Z. İpteş)

Fotoğraf 5: Giriş Kapısının Sağındaki Kapı, Bordür (Fotoğraf: H. Kara)
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Çizim 4: Giriş Kapısının Sağındaki Kapı, Bordür (Çizim Z. İpteş)

Fotoğraf 6: Giriş Kapısının Sağındaki Kapının Kanatları (Fotoğraf: H. Kara)
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Çizim 5: Giriş Kapısının Sağındaki Kapının Kanatları ve Bini (Çizim Z. İpteş)

Fotoğraf 7: Giriş Kapısının Sağındaki Kapıdan Detay (Fotoğraf: H. Kara)
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Fotoğraf 8: Giriş Kapısının Sağındaki Kapıdan Detay (Fotoğraf: H. Kara)

Fotoğraf 9: Giriş Kapısının Sağındaki Kapıdan Detay (Fotoğraf: H. Kara)
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Çizim 6: Giriş Kapısının Sağındaki Kapıdan Detay (Çizim Z. İpteş)
2.2. Giriş Kapısının Solundaki Kapı
Boyu 232 cm, eni ise 145 cm ölçülerindeki diğer kapı da ceviz ağacından yapılmış ve simetrik
biçimde, iki kanatlı olarak düzenlenmiştir. Kapının kanatları söveye madeni menteşelerle
tutturulmuştur. Kapının kanatları üzerinde birer adet bronzdan yapılmış 8 cm çapında daire
biçimli tutma halkası bulunmaktadır. Kapı sağ kanadının alt kısmında bulunan zincirle eşiğe
kilitlenmektedir (Fotoğraf 10, Çizim 7).
Kapının etrafı dıştan içe doğru dört bordürlü pervazla çevrilmiştir. Pervaz kapının her iki
yanında vazodan çıkan iri yapraklı çiçeklerle süslenmiştir. Bu kısımda dıştaki ilk bordürde
oyma tekniğiyle yapılmış yarım daireler ve aralarında damla motifleri görülmektedir. İçeriye
doğru ikinci bordürde oyma tekniğiyle yapılmış sağa ve sola doğru kıvrılan yaprak motifleri,
üçüncü bordürde barok tarzı yapraklar yer almaktadır. Dördüncü bordürde ise kazıma
tekniğinde balıksırtı motifi uygulanmıştır (Fotoğraf 13, Çizim 9). Kapının üst kısmında ikinci
bordürün üzerindeki süslemeyi de kapatacak biçimde kornişlere yer verilmiştir (Fotoğraf 12).
Kapı kanatlarının etrafındaki kasanın üzerinde dört sıra bordürün en dışında düz zemin
üzerinde kazıma tekniğinde burma motifi, ikinci bordürde barok tarzı yapraklar, üçüncü
bordürde kazıma tekniğiyle yapılmış balıksırtı motifi ve dördüncü bordürde kıvrım dalların
taşıdığı bir sağa bir sola bakan yapraklar görülmektedir (Fotoğraf 14).
Kapının alınlık kısmı balıksırtı motifiyle süslenen bordürün arasında kalan dikdörtgen
kısımdır. Burada ince kıvrım dalların arasına bir ters bir düz olacak şekilde yerleştirilen beş
yapraklı iri çiçekler ve dalların arasından geçen iri barok yapraklar görülmektedir (Fotoğraf
11, 12, Çizim 8).
Kapının iki kanadı da simetrik olarak düzenlenmiş, her bir kanadının etrafı iki sıra bordürle
çevrilmiştir. Dıştan ilk bordürde balıksırtı, ikinci bordürde barok tarzı yapraklar
görülmektedir. Kapı kanatlarının ortasında 39x174 cm ölçülerindeki alanlar eşkenar
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dörtgenlere ayrılmıştır. Oyma, çakma ve kazıma tekniklerinin kullanıldığı bu kısım aynı
zamanda sekiz köşeli yıldız motifleriyle süslenmiştir. Eşkenar dörtgenler ve yıldızlar iki farklı
parçanın birleştirilmesiyle oluşmaktadır. Kenarları oymalı yatay ahşap parçalar ve bu yatay
parçaların arasına yerleştirilen kum saati görünümlü dikey parçaların çakılmasıyla
kompozisyon oluşmaktadır (Fotoğraf 17, 18, Çizim 13). Hem eşkenar dörtgenlerin üzerine
hem de yıldızların ortasına iri başlı kabara çiviler çakılmıştır. Bronz malzemeden yapılan
çiviler uçları sivriltilmiş sekiz yapraklı çiçek biçiminde olup, çiçeklerin yaprakları kazıma
tekniğinde çizgilerle birbirinden ayrılmıştır. Çivilerin üst kısmı piramidal biçimli olup, tepe
kısımları pahlanmıştır. Kum saati görünümlü parçaların arasına ise iri kabara çivilerin
tepesindeki piramidal biçimli küçük çiviler çakılmıştır. Kanatların kenarlarında çiviler yarım
olacak biçimde yerleştirilmiştir (Fotoğraf 15, Çizim 10).
Kapı kanatlarının ortasında bulunan bini oldukça süslüdür. Yarım daire formlu bininin iki
ucuna kabara çivili süslemeler gelecek biçimde daire formları oluşturulmuştur. Bu dairelerin
üzerine kabara çiviler çakılmıştır. Bu çiviler kanatlardakilerle aynı olmakla birlikte tepe
kısımları pahlanmadan dairesel formda yapılmıştır. Bininin iki yanında ise yarım daireler
içinde dört yapraklı çiçekler kazıma tekniğiyle oluşturulmuş, buralara çivi çakılmamıştır.
Bininin üzerinde çivili kısımların arasında kalan yerler dönüşümlü olarak farklı boyutlardaki
eşkenar dörtgenler ve zikzaklarla süslenmiştir. Bininin tam ortasında dikey olarak burmalı bir
çıta oyma tekniğiyle yapılmış ve çivilerin yerleştiği dairelerle birleştirilmiştir (Fotoğraf 16,
Çizim 11).
İncelenen bu kapının üzerinde yaklaşık beş parçanın aslına uygun olarak onarıldığı
gözlenmektedir. Üst kısımdaki kornişlerin turuncu boyayla boyandığı ancak bu boyanın
zaman içinde yıpranarak döküldüğü görülmektedir. Kornişlerin bir kısmı da dökülerek yok
olmuş, ancak kapının başka hiçbir yerinde boya izine rastlanmamıştır. Kapı, hafif çatlaklar ve
bordürlerin alt kısımlarındaki hafif yıpranmaların dışında genel olarak sağlam durumdadır.
Üzerinde tarih ve usta bilgisi yer almayan kapının, yine son derece özenli bir tasarım ve ince
bir işçiliğin ürünü olduğu görülmektedir. Bezeme kompozisyonuna bakıldığında bir önceki
eserde olduğu gibi zilbahar kompozisyonu hemen fark edilir (Fotoğraf 17, 18, Çizim 12, 13).
Kenar bordürlerinde yer alan barok tarzı yaprak motifleri ve vazodan çıkan çiçek motifleriyle
birlikte bu kapının da 19. yüzyılda yapıldığı düşünülebilir.

Fotoğraf 10: Giriş Kapısının Solundaki Kapı (Fotoğraf: H. Kara)
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Çizim 7: Giriş Kapısının Solundaki Kapı (Çizim Z. İpteş)

Fotoğraf 11: Giriş Kapısının Solundaki Kapı, Alınlık (Fotoğraf: H. Kara)

Çizim 8: Giriş Kapısının Solundaki Kapı, Alınlık (Çizim Z. İpteş)
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Fotoğraf 12: Giriş Kapısının Solundaki Kapı, Alınlık Detay (Fotoğraf: H. Kara)

Fotoğraf 13: Giriş Kapısının Solundaki Kapı, Bordür (Fotoğraf: H. Kara)
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Çizim 9: Giriş Kapısının Solundaki Kapı, Bordür (Çizim Z. İpteş)

Fotoğraf 14: Giriş Kapısının Solundaki Kapı, Bordür (Fotoğraf: H. Kara)

www.uksek.org

270

Ankara,Turkey

2. INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS
May 2-4, 2021

Fotoğraf 15:Giriş Kapısının Solundaki Kapının Kanatları (Fotoğraf: H. Kara)

Çizim 10:Giriş Kapısının Solundaki Kapının Kanatları ve Bini (Çizim Z. İpteş)
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Fotoğraf 16: Giriş Kapısının Solundaki Kapı, Bini (Fotoğraf: H. Kara)

Çizim 11: Giriş Kapısının Solundaki Kapı Bini (Çizim Z. İpteş)
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Fotoğraf 17: Giriş Kapısının Solundaki Kapıdan Detay (Fotoğraf: H. Kara)

Çizim 12: Giriş Kapısının Solundaki Kapıdan Detay (Çizim Z. İpteş)
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Fotoğraf 18: Giriş Kapısının Solundaki Kapıdan Detay (Fotoğraf: H. Kara)

Çizim 13: Giriş Kapısının Solundaki Kapıdan Detay (Çizim Z. İpteş)

3. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Malzeme ve Teknik
Konumuz kapsamında incelenen her iki kapının ana yapım malzemesi ahşaptır. Ceviz
ağacından yapılan kapıların menteşelerinde maden kullanılmıştır. Ayrıca kapıların her iki
kanadı ve binileri üzerinde süsleme unsuru olarak iri başlı madeni kabara çiviler
görülmektedir (Fotoğraf 8, 17). Kabara çiviler ahşap kapılarda sıkça tercih edilen süsleme
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unsurlarıdır9. Bunun dışında her iki kapının sağ kanatlarının alt kısımlarında kapı eşiğine
kilitlenmek üzere madeni zincirler yapılmıştır.
Araştırmamızda yer alan kapılarda oyma, kazıma, çakma ve dövme teknikleri görülmektedir.
Giriş kapısının sağındaki kapının bordürleri ve kanatlarındaki tüm süslemeler temelde oyma
tekniğinde yapılmıştır. Ancak yer yer kazıma tekniği de kullanılmıştır. Giriş kapısının
solundaki kapıda ise bordürlerde oyma ve yer yer kazıma tekniği görülürken, kapı
kanatlarında oyma, çakma ve kazıma teknikleri ile karşılaşılmaktadır.
Kapılar üzerindeki kabara çiviler, kapı halkası ve kilitlemek üzere kullanılan zincirler dövme
tekniğiyle yapılmıştır. Her iki kapının üzerindeki bronzdan yapılmış kabara çivilerin
yaprakları, kazıma tekniğindedir.
Form ve Fonksiyon
Kapıların her ikisi de form olarak dikdörtgen biçimli ve iki kanatlıdır. Simetrik olarak
düzenlenen kapı kanatlarının orta kısımlarında bini bulunmaktadır. Giriş kapısının sağındaki
kapı 242,5x158 cm, giriş kapısının solundaki kapı 232x145 cm ölçüleriyle oldukça
büyüktürler ve birbirlerine yakın ölçüdedirler. Her ikisinin de kenarlarında pervaz ve kapı
kasası bulunmaktadır. Kapıların boyutlarının büyüklüğü, iki kanatlı olmaları, kenarlarındaki
bordürlerin sayısının çokluğu ve tüm yüzeylerinin neredeyse boş yer kalmayacak biçimde
süslenmiş olmaları bu kapıların ev ya da konak türü sivil bir yapıya ait olabileceklerini
düşündürmektedir.
Giriş kapısının sol tarafındaki kapıda, kapıyı açıp kapatırken kullanılan, 8 cm çapında daire
formlu bir tutma halkası mevcuttur (Fotoğraf 17). Her iki kapının üzerindeki kabara çiviler
çiçek formlu olarak yapılmış, çiçeklerin yaprakları kazıma tekniği ile belirginleştirilerek üç
boyutlu bir görünüm kazanmıştır.
Süsleme
İncelediğimiz kapılar genel olarak geometrik, bitkisel ve nesneli kompozisyonlarla tezyin
edilmiş, üzerlerinde yazı ve figür kullanımına rastlanmamıştır. Kapıların kenar bordürleri
daha çok bitkisel motiflerle süslenmiş, aralarındaki bordürlere ise balıksırtı ve burma motifleri
yerleştirilmiştir. Her ikisinin alınlık kısımlarında ise ortada geniş bir bordürün kıvrım dallar
üzerinde iri yapraklı çiçeklerle bezendiği dikkat çekmektedir. Giriş kapısının solundaki
kapının alınlığının en üst kısmında üç boyutlu bağımsız kornişler görülürken, sağdaki kapıda
alınlığın altında buna benzer kornişlerin yarı kabartma vaziyette yapıldıkları görülür (Fotoğraf
3, 11).
Giriş kapısının sağındaki kapının üzerinde 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl Türk cilt sanatında
sıklıkla kullanılan zilbahar tekniğindeki kartuşlu motiflerin ana kompozisyonu oluşturduğu
görülmektedir. Yine zilbahar tekniğinde kartuşların ortasına konulan noktalar, burada madeni
kabara çivilerle sağlanmıştır. Diğer kapıda ise ana kompozisyon eşkenar dörtgenlerle
oluşturulmuştur. Bu eşkenar dörtgenlerin arasında cennet sembolü olarak sekiz köşeli yıldızlar
görülmektedir (Fotoğraf 17, Çizim 12). Bir önceki kapıda olduğu gibi burada da her bir
eşkenar dörtgenin ve yıldızların ortasına iri başlı kabara çiviler yerleştirilmiştir. Kapıların
üzerindeki kabara çiviler süslemeye bir taraftan zenginlik katarken, diğer yandan derinlik
kazandırmaktadır.
Kapılarda nesneli bezemeye de yer verilmiştir. Kenar bordürlerinin alt kısımlarında volütlerin
üzerinde vazodan çıkan çiçekler ve yapraklar dikkat çeker (Fotoğraf 4, 13). Giriş kapısının
sağındaki kapının alınlığının iki yanında ise konsol motifleri görülmektedir (Fotoğraf 3,
Çizim 2).
9

Yılmaz Önge, “Türk Mimarisinde Çivili Tezyinat,” Arkeoloji Sanat Tarihi Dergisi 4, 1988, 83.

www.uksek.org

275

Ankara,Turkey

2. INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS
May 2-4, 2021

Giriş Kapısının Sağındaki Kapının kanatlarının tam ortasında bulunan kartuşlu bezemenin
farklı türden eserler üzerinde karşımıza çıktığı görülmektedir. Özellikle yazma eserlerin
deriden yapılan ciltleri üzerinde birbirinden farklı biçimlerde yapılmış örnekleri mevcuttur.
Altınla boyanarak elde edilen çizgilerin arasına değişik sayılarda altın noktalar
konulabilmektedir. Zilbahar olarak nitelendirilen bu kompozisyonun ciltlerde daha çok 19.
yüzyılda uygulama alanı bulduğu belirtilmektedir10. Nitekim çeşitli çalışmalarda
karşılaştığımız örneklerin büyük bölümü 18. yüzyılın sonları, 19. yüzyıl boyunca ve 20.
yüzyılın ilk yıllarında yapılmış örneklerdir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde bulunan 177 envanter numaralı 1209/1795 tarihli
vakfiyenin11, 176 envanter numaralı 1211/1797 tarihli vakfiyenin12 ve 48 envanter numaralı
1215/1801 tarihli vakfiyenin13 iç kapakları kartuşlarla ve ortalarına konulan noktalarla
bezenmiştir. Milli Kütüphanede A-3846 envanter numaralı ve 1841 tarihli eserde14 ve Tire
Necip Paşa Kütüphanesi Yazma Eserler Bölümünde bulunan NP/338 envanter numaralı
Tevessül15 adlı eserde zilbahar tekniğinin kartuşlu uygulamaları görülmektedir. Kayseri Raşid
Efendi Kütüphanesinde 26763 envanter numarasına kayıtlı ve 19. yüzyıla tarihlenen Kur’an-ı
Kerîm’in dış kapakları16, Mevlâna Müzesinde 1323 envanter numaralı ve 19. yüzyıla
tarihlenen Kur’ân-ı Kerîm’in dış kapakları17 Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde bulunan
Y.Y. 896 envanter numaralı Kur’ân-ı Kerîm18 ve R. 58 envanter numaralı Kur’ân-ı Kerîm19’in
iç kapakları yine aynı kompozisyonla bezenmiştir. Tüm bu ciltlerde yer alan eğrisel çizgilerle
yapılmış kartuşlu ve noktalı bezeme incelediğimiz kapının kanatlarındaki kompozisyonla çok
büyük benzerlik içindedir.
Kartuşlu bezemenin ahşap üzerindeki kullanımına baktığımızda; dini mimaride özellikle
tavanlarda ve minberlerde karşımıza çıkmaktadır. 1786 yılında yaptırılan Nuri Mehmet Paşa
Camii’nin20 ve 1797 yılında yenilenerek günümüzdeki halini aldığı belirtilen Handan Bey
Camii’nin21 mahfillerinin tavanı kartuşlarla ve kalem işi tekniğinde çiçeklerle bezenmiştir.
1215/1801 tarihinde inşa edilen Zile Elbaşoğlu Camii’nin22 ahşap tavanı oyma tekniğinde

10

Mine, Esiner Özen, Türk Cilt Sanatı, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1998, s.23
Neslihan Yazıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan Mihrişah Sultana Ait Vakfiyelerin Hat, Tezhip
ve Cilt Sanatı Bakımından İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek
Lisans Tezi, Erzurum, 2015, s.63. Fotoğraf No: 4.9.
12
Neslihan Yazıcı, agt, s. 89. Fotoğraf No: 4.23.
13
Neslihan Yazıcı, agt, s. 83. Fotoğraf No: 4.18.
14
Meral, Erkan, Osmanlı Dönemi El Yazması Deri Cilt Kitap Süsleme Örnekleri (Ankara Milli Kütüphane, Türk
Tarih Kurumu ve Etnografya Müzesi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans
Tezi, Ankara, 1994, s.135.
15
Mehmet Küçük, Tire Necip Paşa Kütüphanesindeki, Necip Paşa Vakfına Ait El Yazma Eserlerin Çarkuşe,
Yekşah ve Zilbahar Cilt Kapağı Özelliklerine Göre Kataloglanması, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, 2008, s.83.
16
Yıldıray, Özbek, Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesindeki Kitap Kapakları, Kayseri, 2005, s.243.
17
Hacer Kara, Konya Mevlâna Müzesi Müzelik Eserler Bölümünde Bulunan Osmanlı Dönemi Ciltleri, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Konya, 2015, s.423-424. Fotoğraf No: 426.
18
Ayla Güleç, Topkapı Sarayı Kütüphanesindeki Seçilmiş Klasik Şemse Cilt Kapakları, Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007. s.43, Resim
8.8.
19
Ayla Güleç, agt, s.57. Resim 15.5.
20
Süreyya Eroğlu, “Gaziantep Camilerinin Ahşap Üzerine Kalemişi Süslemeli Müezzin Mahfilleri”, SDÜ Fen
Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan 2016, Sayı: 37, s.185. Fotoğraf No: 23.
21
Süreyya Eroğlu, agm, s.184. Fotoğraf No: 14-15.
22
Çiğdem Özay, Tokat İli Yapılarında Ahşap Üzeri Kalem İşlerinde Görülen Motif ve Kompozisyonlar, Ankara
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2020, s.
s.87. Fotoğraf No: 32.
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kartuşlarla süslenmiştir. Çorum Kubbeli Camii’nin 1784 tarihli minberinin23 korkuluğunda
aynı kartuşların ajur tekniğinde işlenmiş hali görülmektedir.
Kartuşlu bezemenin sivil mimaride bulunan tavanlardaki uygulamalarıyla Sivas ve çevresinde
sıkça karşılaşılmaktadır. 19. yüzyıl başlarına tarihlenen Ahmet Ağagil Konağı’nın kahve
ocağı odasının tavanı24, 1870’li yıllara tarihlendirilen Abdiağa Konağı’nın 1. kat başodasının
tavanı25, 19. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen İnönü Konağı’nın 1. katında bulunan bir
odanın tavanı26 kartuşlarla süslenmiştir. 19. yüzyıl ilk çeyreğinde yapılan Alanlıoğlu Evi,
Selamlık Bölümü, Yazodası tavanı27, 19. yüzyıl ikinci yarısında yapılan Topçugil Evi
Selamlık bölümü Yazodası ve Harem Bölümü, Yazodası tavanı28, yine 19. yüzyıl ikinci
yarısında yapılan Recep Tuhutluoğlu Evi Yazodası tavanı29 kartuşlarla bezenmiştir. 1902
yılında Ömer usta tarafından yapılan Abdullah Paşa Konağı’nın Başoda tavanında30 kartuşlar
görülürken, aynı konağın Yıldız Köşk tavanının31 köşe kısımlarında kartuşlar oluşturulmuş ve
ortalarına yıldız motifleri çakılmıştır. 1904-1905 yıllarında inşa edilen Erçokluzâde Evi
Selamlık Bölümü Yazlık Odası tavanında32, 20. yüzyıl başlarında yapılan Tevrüzlü
Konağı’nın Selamlık Bölümü, Yazodası tavanında33 ve aynı konağın Harem Bölümü Kışodası
tavanında34, 20. yüzyıl başlarında yapılan Muratoğlu Evi, Harem, Yazodası tavanında35, 20.
yüzyıl ilk çeyreğinde yapılan Sancaktar Evi, Yıldız Köşkü, Balkon tavanında36 ve yine 20.
yüzyıl ikinci çeyreğinde inşa edilen Garip Kocaoğlu Evi tavanında37, kartuşlu bezemeler
dikkat çeker.
Zilbahar kompozisyonu aynı zamanda 19. yüzyıl çeyiz sandıklarında da görülmektedir.
İncelenen kapıların satın alındığı Beyşehir’deki “Zamana Yolculuk” dükkânında bunun bir
örneğiyle karşılaşmak mümkündür.
Giriş Kapısının Solundaki Kapının kanatlarının da genel şema olarak zilbahar tekniğinde
gördüğümüz eşkenar dörtgenlere bölünerek oluşturulduğu söylenebilir. Ancak burada eşkenar
dörtgenlerin aralarına sekiz köşeli yıldızların ve ortalarına kabara çivilerin yerleştirildiği
görülmektedir. Türk kültüründe sekiz sayısının cennetle ilişkilendirildiği ve İslam sanatında
cennet damgası olarak kullanıldığı belirtilmektedir38. Hint ve Çin inanışlarında da sekize

23

Hakyemez’in belirttiğine göre, 1697 tarihli Hurufat Defterleri’nde Kubbeli Mescid olarak adı geçen yapı, 1784
yılında içine minber eklenerek camiye çevrilmiştir. Cami 1921-1922 tarihlerinde tamamen yıkılmış, yerine
bugünkü camii inşa edilmiştir. Hanife Nuran Hakyemez, Çorum Camilerinde Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı
Dönemine Ait Ahşap Minberler, Vaaz Kürsüleri ve Kapılar, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2019, s.216. Fotoğraf No: 5.8.1.8.
24
Kübra Karabulut Ay, Sivas’ta Geleneksel Konut Mimarisi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Basılmamış Doktora Tezi, Kayseri, 2020, s.80. Fotoğraf No: 200.
25
Kübra Karabulut Ay, agt, s.186. Fotoğraf No: 758.
26
Kübra Karabulut Ay, agt, s.196. Fotoğraf No: 799.
27
Selma Ünlüdil, Geleneksel Divriği Evlerinde Ahşap Süslemeli Tavanlar, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 2005, s.95. Fotoğraf No: 118.
28
Selma Ünlüdil, agt, s.204. Fotoğraf No: 216, 227.
29
Selma Ünlüdil, agt, s.335. Fotoğraf No: 340.
30
Selma Ünlüdil, agt, s.249. Fotoğraf No: 260.
31
Selma Ünlüdil, agt, s.267. Fotoğraf No: 272.
32
Selma Ünlüdil, agt, s.271. Fotoğraf No: 278.
33
Selma Ünlüdil, agt, s.288. Fotoğraf No: 299.
34
Selma Ünlüdil, agt, s.288. Fotoğraf No: 329.
35
Selma Ünlüdil, agt, s.371. Fotoğraf No: 396.
36
Selma Ünlüdil, agt, s.493. Fotoğraf No: 514.
37
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Yunus Aslan-Remzi Duran, agm, 383.
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sembolik anlamlar yüklenmekte ve Hint geleneğinde sekiz yapraklı lotus sonsuz mutluğu
temsil etmektedir39.
Hindistan’nın Rajasthan eyaleti, Jhunjhunu semtinde bir kasaba olan Mandawa’da bulunan
1859 tarihli Jhunjhunwala Haveli (Konağı)40’nin kapısıyla incelediğimiz eserin kapısındaki
süslemeler çok büyük benzerlik içindedir. Bilhassa kapının kanatlarında bahsettiğimiz
süsleme birebir uymaktadır. Bitkisel bezemeli kenar bordürleri ve alınlık kısmındaki
kornişlerde çok benzemektedir. Bu bölgedeki pek çok konağın benzer motiflerle süslenmiş
kapıları mevcuttur.
Tarihlendirme ve Onarımlar
Kapıların üzerinde kitabe bulunmadığından yapım tarihleri, yapım yerleri, usta bilgileri ve ne
tür bir yapıdan getirildikleri bilinmemektedir. Bu tür bilgilere sahip olmasak ta diğer eserlerle
yapılan mukayeseler neticesinde kapılar üzerine bazı yorumlar getirebiliriz. Yukarıda
verdiğimiz örneklerden anlaşıldığına göre, giriş kapısının sağındaki kapının kanatlarında
bulunan zilbahar kompozisyonu başta cilt sanatı olmak üzere çeşitli türden eserler üzerinde
18. yüzyılın sonlarından başlayarak, 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın ilk yıllarında
görülmektedir. Bu durumda ele aldığımız kapıyı bu motifin yaygın bir şekilde kullanıldığı 19.
yüzyıla tarihlendirmeyi uygun buluyoruz. Ayrıca kapının bordürlerinde görülen barok tarzı
yapraklar, vazodan çıkan çiçekler, volütler, alınlık kısmındaki konsol motifi bu tarihi
güçlendirmektedir. Kapının yapıldığı yer bilinmemektedir ancak benzer örneklerden yola
çıkarak Anadolu coğrafyasında yapıldığı söylenebilir.
Giriş kapısının sağındaki kapının kanatlarında da zilbahar benzeri bir kompozisyon
kurgulanmış, ilaveten burada sekiz kollu yıldızlara yer verilmiştir. Konumuz kapsamında
incelediğimiz bu kapının Hindistan’daki 1859 tarihli Jhunjhunwala Haveli (Konağı)’nin
kapısıyla olan benzerliğinden 19. yüzyıl ortalarında yapıldığı düşünülebilir. Ayrıca diğer
kapıda olduğu gibi burada da barok tarzı yapraklar, vazodan çıkan çiçekler 19. yüzyıla işaret
etmektedir. Elimizdeki örnek Hindistan’daki kapılarla benzer bir süsleme programıyla aynen
yapılmış olabileceği gibi, koleksiyonerler aracılığıyla bu bölgelerdeki kullanılmayan eski
konaklardan sökülerek Konya’ya getirilmişte olabilir.
Kapıların ikisi de onarım görmüştür. Giriş kapısının sağında bulunan kapının farklı yerlerinde
yaklaşık 15 parçası değiştirilerek aslına uygun biçimde onarılmıştır. Giriş kapısının solundaki
kapıda ise beş parçası değiştirilmiş, kapının alınlık kısmındaki pervazda bulunan kornişlerin
bir kısmı dökülmesine rağmen onlar tamamlanmadan bırakılmıştır. Onarım gören parçalarda
ahşabın rengindeki farklılık ve motiflerin ince işçilikten yoksunluğu dikkat çekse de kapıların
bütünlüğünü korumak açısından bu onarımlar oldukça önemlidir. Giriş kapısının sağında yer
alan kapı dikkatle incelendiğinde daha önce üzerinin açık mavi renginde bir boyayla boyalı
olduğu ancak onarım çalışmaları sırasında bu boyanın zeminden temizlendiği anlaşılmaktadır.
Günümüzde kapının özellikle sol kanadında boya izleri halen görülebilmektedir (Fotoğraf 8).
Giriş kapısının solunda bulunan kapıda ise üst kısımdaki kornişlerin turuncuyla boyanmış
olduğu, ancak boyaların bir kısmının döküldüğü görülmektedir (Fotoğraf 11).
Sonuç olarak; Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde sergilenen iki ahşap kapının malzeme,
teknik, form ve süsleme özellikleri bakımından son derece özenli bir işçilik sergiledikleri
gözlenmektedir. Muhtemelen ahşap kapıların daha önce bağlı bulundukları yapının plan ve
süslemelerindeki özenli işçilik kapılara da yansıtılmıştır. Temennimiz mimariye bağlı yapı
39
40

Yunus Aslan-Remzi Duran, agm, 388.
https://www.pinterest.fr/pin/483574078745460941/ (Erişim: 01.05.2021).
https://www.indianholiday.com/tourist-attraction/mandawa/monuments-and-havelis-inmandawa/jhunjhunwala-haveli.html (Erişim: 01.05.2021).
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elemanlarının yerinde muhafaza edilmesidir. Ancak bir sebepten dolayı yerinde muhafaza
edilemeyen yapı elemanları burada olduğu gibi korunarak ve sergilenerek herkesin
istifadesine sunulmalıdır.
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SAVAŞ YILLARINDA ORDU VE AHALİNİN İAŞESİNDE ADAPAZARI PATATESİ
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah LÜLECİ
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
ORCID: 0000-0002-3723-7015
ÖZET
Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan patates, Avrupa’da tüketilmeye başlandığı
tarihten çok sonra 1840’larda Osmanlı sarayıyla buluşur. Hanedan üyelerinin dışındaki
sıradan insanların mutfağına girmesi ise 1870’lerde gerçekleşir. Bu ürünün, Anadolu’da
ziraatına başlandığı ilk yerlerden biri Adapazarı ve havalisidir. Önceleri üretim geleneğine
sahip olunamamasına karşın diğer bitkilerin birçoğuna nazaran kuraklıktan fazla
etkilenmemesi, zor şartlarda kolay yetişme olanağına sahip olması ve öşür muafiyetiyle
desteklenmesi patatesin yaygınlaşmasını hızlandırmıştır. Bilhassa savaş koşullarına bağlı
olarak buğday hasadında yaşanan düşüşler, patatesi ekmeğin yerine kullanılabilen alternatif
bir ürün hâline getirmiştir. Nitekim hem Birinci Dünya Savaşı hem de Kurtuluş Savaşı
dönemlerinde gerek ordu mensuplarının gerekse ahalinin patates ihtiyacının önemli bir kısmı
Adapazarı’ndan karşılanmıştır.
Avrupa’dan getirtilen tohumluklarda zaman zaman hastalıklar teşhis edilmesi, İstanbul’a
sevkiyat sırasında vagon sıkıntısı yaşanması ve Anadolu demiryollarının İngilizlerin elinde
olması gibi hususlar o yıllarda patates yetiştiriciliğinde ve sevkiyatında aksaklıklar
yaşanmasına sebep olmuştur. Buna karşın hem İstanbul’daki asker ailelerinin ve Alman ordu
mensuplarının ihtiyaçları hem de Türk ordusunun gerek tohumluk gerekse yemeklik
patatesleri Adapazarı’ndan karşılanmıştır. Bu kapsamda patates üretim ve ihracının giderek
artması ile Adapazarı, bir nevi patates üssüne dönüşmüştür. Öte yandan ordu haricinde yatılı
mekteplerin ve İzmit Ermişe Darüleytamının patates tahsisi de Adapazarı’ndan yapılmıştır.
Dolayısıyla bir taraftan işgal ve salgınlarla mücadele eden bu şehir, diğer taraftan da
cephelerde savaşan milyonlarca askerin iaşesini karşılama noktasında ciddi katkılar
sağlamıştır. Yapılan bu çalışmanın amacı da 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan savaşlar
sırasında Adapazarı’nın patates iaşesi hususundaki katkılarını belgelerle ortaya koymaya
çalışmaktır.
Anahtar Kelimeler: Savaş, Ordu, Ahali, Patates.
ADAPAZARI POTATOES AS A MEANS OF FOOD PROVISION FOR THE
MILITARY AND COMMON PEOPLE DURING THE WAR
ABSTRACT
Potato which was an indispensable food substance among Turkish cuisine appeared into the
Ottoman Palace in 1840 after it had been used as a beginning date for the usage in Europe so
long time ago. It was in the 1870s that ordinary people other than members of the dynasty has
been entered the kitchen. The agricultural place of this food product was Adapazarı and its
periphery. In the beginning, compared with other major vegetables, potatoes did not have any
sustainable production aspect. But later, it was understood that potatoes are not affected from
the drought so much, that it has ability to grow easily in any harsh environment and that also
at that time it exempted out of öşür tax by government as a subsidiary. All these parameters
accelerated the wide use of potatoes. Particularly, when wheat harvesting decreased
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dramatically related to war condition of that time, that made potato an alternative food
product instead of bread. Hence, both for military members and for ordinary citizens, large
part of potato need was brought from Adapazarı in the period of World War I and the war of
Turkish İndependence.
Issues such as diagnosing diseases from time to time in seeds imported from Europe,
experiencing a shortage of wagons during shipment to Istanbul, and the British control of
Anatolian railways has caused disruptions in that potato cultivation and transportation. In
spite of this, the production in Adapazarı has been increased in order to meet both seed and
edible potatoes of the military families in Istanbul and the German army members. In this
context, Adapazarı has turned into a kind of potato base with the increase in potato and
export. On the other hand, beside the army, boarding schools and Izmit Ermişe Darüleytam's
the allocation of potatoes has been made from Adapazarı. Therefore, this city which struggled
with invasions and epidemics, on the one hand has made serious contributions to meeting the
food provision of millions of soldiers fighting on the fronts. The aim of this study is trying to
reveal the contributions of Adapazarı on potato food provision during the wars in the first
quarter of the 20th century with documents.
Keywords: War, Military, Public, Potato.
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SOSYAL İZOLASYON ÇERÇEVESİNDE YAŞAMAK BAĞLAMINDA
CHIRICO’NUN MEKANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Şenay TÜFEKCİ
Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-6118-5171
ÖZET
Bireyin, kendisini insanlardan ve insanların birleşerek oluşturduğu sistemden soyutlamasına
‘sosyal izolasyon’ denmektedir. Sosyal izolasyon, istemsiz ve içsel bir uzaklaşmanın sonucu
olabileceği gibi, bir tercih sonucu olarak da meydana gelebilmektedir. Modern çağlarda
özgürleşme isteğinin bir yansıması olarak, özgün bir kimlik geliştirme isteği yanında,
toplumun beklentileri yerine kişisel ideallerin önem kazanması sonucu, teknolojinin de
yalıtılmış olan yaşamı elverişli hale getirmesiyle sosyal izolasyon görülme oranı artmaktadır.
İstemsiz olan uzaklaşmanın psikolojik boyutunda kişi, bazen içinde bulunduğu bu yalnızlık
sürecinde yanılsamalar yaşayarak içinden çıkılamaz bir ruh haline evrilebilmekte, bazen de bu
süreçte sorgulayıcı bir kimliğe bürünerek farkındalık kazanabilmektedir. Sosyal izolasyon,
koronavirüs salgın sürecinde olduğu gibi bazı durumlarda da gerekli olan bir olgu halini
almaktadır. Bazı bulaşıcı hastalıklarla mücadelede alınması gereken bireysel tedbirler,
önemsemenin gerekli olduğu toplumsal tedbirlere de olanak sağlamaktadır. Bulaşıcı
hastalıklar nedeniyle gereklilik halinde alınan karantina önlemlerinde, bireyler olumsuz bir
ruh haline bürünebilmektedir. Giorgio de Chirico’nun alışılagelmişin uzağındaki düşsel
mekanlarına baktığımızda; durağanlık, yalıtılmışlık ve boşluk temaları, eserlerine hakim olan
esrarengiz, sıradan görünmesine rağmen sıra dışı ve ürkütücü atmosfer, içinde bulunduğumuz
dönemin yansımaları haline dönüşürken, imgelemelerinde kendi hayatımızdan enstantanelere
ulaşabilmekteyiz. Chirico, izleyeni İtalyan meydanlarında gerçek ve gerçek ötesi olanın
arasında gezdirmekte, zihinde yer eden görsellerde insan algısını derinden kavrayarak, düşsel
ile gerçekçi olan arasında bir bağ kurmaktadır. Bu çalışmada; içinde bulunduğumuz dönemde,
sosyal izolasyon sebebiyle görülen manzaralar karşısında hissedilenler, Chirico’nun
eserlerindeki İtalyan meydanlarının tasvirleri üzerinden, betimsel analiz yöntemi kullanılarak
ele alınacaktır. Bu çalışmanın amacı; bir süre öncesine kadar Chirico’nun eserlerine
bakıldığında hissedilenleri, yaşanılanlardan edinilen izlenimlerin değerlendirilmesi
bağlamında tekrar ele almaktır.
Anahtar Kelimeler: Giorgio de Chirico, Sosyal İzolasyon, İtalyan Meydanları, Koronavirüs,
Düşsel Mekanlar

EVALUATION OF CHIRICO'S LOCATIONS IN THE CONTEXT OF LIVING IN
THE FRAMEWORK OF SOCIAL ISOLATION
ABSTRACT
The isolation of the individual from the system formed by people and people is called "social
isolation". Social isolation can be the result of an involuntary and internal distancing, or it can
occur as a result of preference. As a reflection of the desire for emancipation in modern times,
as a result of the desire to develop a unique identity and the importance of personal ideals
instead of the expectations of the society, the rate of social isolation is increasing with the
technology making the isolated life convenient. In the psychological dimension of involuntary
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detachment, a person can sometimes evolve into an inextricable mood by experiencing
illusions in this loneliness process, and sometimes gain awareness by assuming an
interrogative identity in this process. Social isolation becomes a necessary phenomenon in
some cases, as in the coronavirus epidemic process. Individual measures to be taken in the
fight against some communicable diseases also allow for social measures that require
attention. In quarantine measures taken in case of necessity due to infectious diseases,
individuals may turn into a negative mood. When we look at Giorgio de Chirico's imaginary
spaces far from the usual; While the themes of stasis, isolation and emptiness, and the
mysterious and ordinary atmosphere that dominates his works, the extraordinary and
frightening atmosphere turns into reflections of the period we are in, we can reach snapshots
from our own lives in his imaginations. Chirico takes the viewer through the Italian squares
between the real and the surreal, and by deeply grasping the human perception in the visuals
that take place in the mind, he establishes a link between the imaginary and the real. In this
study; In the period we are in, what is felt in the face of the landscapes seen due to social
isolation will be discussed using the descriptive analysis method, through the descriptions of
the Italian squares in Chirico's works. The aim of this study is; It is to re-examine what was
felt when looking at Chirico's works until a while ago in the context of evaluating the
impressions gained from the experiences.
Keywords: Giorgio de Chirico, Social Isolation, Italian Squares, Coronavirus, Imaginary
Spaces
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NERGİS ÇİÇEĞİ BAĞLAMINDA NARSİSİZM KAVRAMI
Meral KINAYTÜRK
Memur, Süleyman Demirel Üniversitesi, Erasmus Kurum Koordinatörlüğü
ORCID: 0000-0002-6267-8162

ÖZET
Nergis çiçeği hem görünüşü hem de kokusuyla en güzel çiçekler arasında yer almaktadır. Bazı
çiçeklerin hikâyesi olduğu gibi nergis çiçeğinin de kendisine özgü bir hikâyesi vardır.
Psikolojide kişisel bozukluk hastalığı olarak bilinen “Narsisizm” ile anlamca bağlantısı olan
bu çiçek adını Yunan mitolojisinde kendi benliğine önem veren, sudaki hayalini görerek
kendisine âşık olan, kendi güzelliğine ulaşmak için canına kıyan “Narkissos”dan almaktadır.
Nergis genellikle sevgilinin mest olmuş bakışlarıyla alakalı olarak kullanılır. İşte bu bakışlar
âşığın aklını başından alır ve onu bunalıma sokar. Çalışmada nergis çiçeği bağlamında
narsisizm epidemisinin birey üzerindeki etkilerini ortaya koymak hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Narsisizm, Nergis çiçeği, Yunan mitolojisi.
NARCISSISM CONCEPT IN THE CONTEXT OF DAFFODIL

ABSTRACT
Narcissus is among the most beautiful flowers in terms of both its appearance and smell. Just
as there are stories of some flowers, the narcissus flower has its own story.
It has a meaningful connection with "Narcissism", which is known as personal disorder
disease in psychology. The narcissus flower takes its name from the "Narcissus", who in
Greek mythology gives importance to her own self, fell in love with her by seeing her dream
in
water,
and
killed
himsef
to
attain
her
own
beauty.
Narcissus is often used in relation to the beloved's enchanted look. This gaze blows the lover's
mind and puts him in depression. The role of it was aimed to reveal the effects of narcissism
epidemic on the individual in the context of daffodil flower.
Key Words: Narcissism, Daffodil (Narcissus), Greek mythology.
GİRİŞ
Doğanın bizler için sunmuş olduğu güzelliklerden birisi olan çiçekler renk, şekil ve koku
bakımından Divan şiirinde birçok yönüyle ele alınmaktadır. Gül, sümbül, lâle, menekşe,
yasemin, erguvan, nilüfer, nergis vb. benzer güzellikler Divân şiirine en fazla konu olan
çiçekler arasında yer almaktadır. Şairlerin o çiçekleri sevgili için hangi özellikleriyle ve nasıl
bir benzetme unsuru olarak kullandıkları o an ki duygu ve düşünceleri doğrultusunda belirir
ve şiirlerine aksettirirler.
Nergis çiçeği süs için yetiştirilen ve baharda ilk çiçek açan bitkiler arasında yer alıp çiçeği
çıplak bir sapın ucunda biraz eğik duruşu olan bir yapıya sahiptir (Nergis: 292). Alımlı ve hoş
kokuya sahip olması sebebiyle birçok ülkede yetiştirilen nergis çiçeğinin başta Avrupa olmak
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üzere, kuzey ılıman kuşakta kendiliğinden yetişen 40 kadar türü var olup Narcissus cinsini
oluşturan bu bitki adını Yunan mitolojisindeki Narkissos’un adından almaktadır (Nergis: 5657).Yunan mitolojisinin Narkissosu suya yansıyan görüntüsüne âşık, kendini seven ve bu
anlamda kendine mahkûm olan kızları hatta erkekleri dâhil kendisine âşık eden bir delikanlı
motifinde bir delikanlıdır.(Alanka, Cezik, 2016: 551).
Gül kadar olmasa da Divan şairlerinin en çok ilgilendikleri çiçeklerden birisi olan “nergis”,
daha çok beyaz ve sarı renkli taç yaprakları, çiçek kısmının yuvarlak olması, suya ihtiyaç
duyması, taç yapraklarının yere yakın ve eğik olması sebebiyle hassas çiçeklerden birisi
olarak tanımlanır, renk ve hassas olması gibi sebepler dolayısıyla çoğunlukla sevgilinin
gözüne teşbih edilir. Sevgilinin sarhoş ve nergise benzeyen gözleri acımasızdır, âşığa eziyet
eder. Hatta bu bakışlar, âşığın kırk yıl gibi uzun bir sürede elde ettiği faziletini ve ilmini dahi
götürecek bir özelliğe sahiptir (Bayram, 2007: 214). Mestlik, mahmurluk, hastalık ve şehlâlık
gibi özellikleriyle sevgilinin gözü için bir mukayese ve teşbih unsurudur (Ersoylu, 1997: 235).
Nergis çiçeği, ismini mitolojik kahraman Narcissus’tan almış olup “Narsisizm” kelimesi de
bu etimolojik kökenden gelmektedir.
Doğuştan bir kişilik yapısı olarak ortaya çıkan Narsisizm kavramı kendini aşırı derece
beğenme, kişinin kendisini her zaman ön plana çıkarma isteği, her şeyi istedikleri gibi
yönlendirmek için başkalarını kullanma, kendilerine her zaman hayran olunmasını isteme ve
başkalarının haklarını düşünmeden hareket etme gibi özellikleri sebebiyle ele alınmaktadır.
Bireyler başlangıçta iyi yüzünü sergileyen narsistin çekiciliğine kapılırlar fakat çoğu bir süre
sonra kendini ondan geri çekmek ister. Beğenmemek, kötülemek, değersizleştirmek,
yıpratmak ve cesaretini kırma tutumu onun en büyük davranış biçimlerinden bazılarıdır..
Narsist; ulaşılmazlığını, dokunulmazlığını sanki özel camlar arkasında beğeniye sunulan bir
mücevher gibi düşlemektedir. Gerçeküstü dünyasında sözcükleri savunma silahı olarak
kullanır. Daha çok dikkat çekmek için çok farklı etkinliklerle meşgul olur. Başkalarına
göstermek için, her konuda bilgi sahibi olmak ister. Bir narsist, eleştirilebileceğini düşündüğü
durumlarda kibirli ve uzak davranarak oradan uzaklaşmak ister. Bu bağlamda narkissos’un
mitolojik hikâyelerinden bazıları örnekler şu şekildedir (Narsistlerin Atası Narkisos’un
Hikâyesi: 2020).
Dünyanın En Yakışıklı Erkeği
Efsaneye göre bir peri ile tanrının oğlu olan Narkissos,
dünyanın en yakışıklı erkeğiymiş. Onu bir defa gören
dillere destan güzelliği karşısında büyülenip ne
yapacağını bilemezmiş. Onu tanıyan her kız, her peri ona
delilercesine aşıkmış. Hatta tanımalarına bile gerek
kalmadan ilk görüşte umarsızca gönüllerini ona
kaptırıyorlarmış. Fakat Narkissos hiçbirine yüz vermiyor,
hiçbirini kendine layık görmüyormuş. Dağlarda ve
mağaralarda yaşayan güzeller güzeli Ekho da Narkissos’un bu şanından haberdarmış. Fakat
onu bir kere bile görmemiş. Hiç ummadığı anda bir gün Narkissos ile karşılaşmış. O da tıpkı
diğer kızlar gibi ilk görüşte Narkissos’a aşık olmuş. Günlerce ona kendini göstermeden
çevresinde deli divane dolanmış. En sonunda dayanamayarak aşkını ilan etmeye karar vermiş.
Fakat Ekho konuşamıyormuş. O sadece kendisine söylenen sözleri tekrar ederek düşüncelerini
dile getirebiliyormuş. Eğer Narkissos beni gördüğünde bana güzel sözler söylerse ben de
onları tekrar ederek ona olan aşkımı dile getirebilirim diye düşünmüş. Ve cesaretini
toplayarak Narkissos’un karşısına çıkmaya karar vermiş.
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Karşılıksız Aşk
Narkissos bir gün gezerken bir mağaraya gelmiş ve
“Kimse var mı burada?” diye seslenmiş. Bunu duyan
Ekho hemen söylediği son kelimeyi tekrarlayarak
“Burada.” diye cevap vermiş. Narkissos sesin sahibini
merak ederek onu yanına çağırmış. Ekho, gizlendiği
kayalıkların arkasından çıkarak kendini göstermiş.
Narkissos, Ekho’nun güzelliği karşısında tepkisiz kalmış
ve tıpkı diğer kızlara yaptığı gibi ona da yüz vermemiş.
Bunu gören Ekho üzüntüsünden ne yapacağını bilemez
halde oradan uzaklaşmış. Aşkından ne yemek yemiş, ne
bir damla su içmiş. Günleri bu şekilde geçmiş. En sonunda eriyip gitmiş. Kendisinden geriye
sadece sesi kalmış. Ne zaman birisi dağlara, taşlara doğru seslense tekrar etmiş. Acısını
başkalarının sesiyle dile getirmiş. Kendisini bu hale getiren Narkissos için de “O da benim
gibi sevsin ve o da benim gibi kavuşamasın.” diye ah etmiş.
Aşka Dönüşen Narsistlik
Narkissos bir gün ormanda dolaşırken
susamış. Etrafta su aramaya başlamış. Nihayet
suyun sesini takip ederek berrak bir pınarın
yanına gelmiş. Tam suyu içmek üzere pınara
eğildiğinde sudaki yansımasını görmüş. Kendi
güzelliğine o kadar hayran kalmış ki gözlerini
yansımasından ayıramamış. Günlerini kendi
yansımasına hayran hayran bakarak geçirmiş.
Elini uzatmış dokunamamış, seslenmiş cevap
alamamış. Çaresizce kendi yansımasına
ulaşmaya çalışmış. Narsistliğiyle dillere
destan olan Narkissos en sonunda kendisine aşık olmuş. Tıpkı Ekho’nun ah ettiği gibi sevmiş
ama kavuşamamış. Öyle sevmiş ki kalbi en sonunda aşkına dayanamamış. Yansımasını
seyrettiği yerde üzüntüler içinde ölmüş.
Duyguları Sembolleştirme Aracı
Narkissos’u bilen, duyan herkes onu konuşur olmuş. Öldüğünü biliyorlarmış ama cesedini ne
bir gören ne de bir duyan varmış. Merakla yansımasını seyrettiği yere gitmişler. Öldüğü gün
tam da yansımasını seyrettiği yerde sapsarı, mis kokulu bir çiçek açmış. Herkes o çiçeği
Narkissos bilmiş, öyle seslenmiş. Böylece o muhteşem çiçek olan nergis imkansız aşkın, sevip
de kavuşamamanın ve kendi ölümüne yol açabilecek kadar güzel olmanın sembolü olmuş.
Elbette zaman zaman narsistliği ima etmek için alanlar olsa da genellikle derin anlamlar
içeren bir aşkın elçiliğini yapmıştır. Sözlerin ve gözlerin dile getirmekten çekindiği
duyguların bir nebze de olsa tercümanı olmuştur.
SONUÇ
Nergis çiçeği, hem görünüşü hem de kokusuyla en güzel çiçekler arasında yer almaktadır.
Bazı çiçeklerde olduğu gibi nergisin de Divân şiirinde bir öyküsü vardır. Fakat nergisi belki
de diğer çiçeklerden ayıran en önemli özelliği psikolojide bir kişilik bozukluğunun adı olarak
kullanılmasıdır. Nergis çiçeğine adını veren Narcissus mitolojiden daha öte psikoloji
literatüründe önemli bir yere sahiptir. Psikolojide narsisizm kendini aşırı beğenmenin,
kişilerin kendine duyduğu hayranlığın hastalıklı halini, bir çeşit kişilik bozukluğudur. Bu
bozukluğa sahip bireyler kendini aşırı derecede değerli bularak sürekli övülmek, takdir
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edilmek ister. Bu konudaki açlığı sebebiyle de etrafındaki kişilere hayatı adeta zehir
etmektedir. Sürekli onları aşağılayıp kötü imalarda bulunarak maddi, manevi ve psikolojik
açıdan bir bilinmezliğe sürükler. Her ne kadar karşısındaki bireye büyük bir zararı dokunsa
da sonunda bu benseviliği sebebiyle kendisinden vazgeçmesine sebep olmuş kendini ölüme
götürmüştür.
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ABSTRACT
The objective of this paper is to become aware of the challenges going through the
empowerment of women in Bangalore Urban District. This paper is specifically based
completely on the secondary records accrued from the statistics of the Bangalore Urban
District Government programmes viz., Social Fund for Development, Microfinance books,
web sites, reputable reports and other sources related to the studies challenge. The cited look
at covers the period from 2011 to 2020 and the place for the have a have a look at is
Bangalore Urban District. The result of the take a look at said that there are a couple of factors
affecting the empowerment of women in Bangalore Urban District thru microfinance together
with customs and traditions, high hobby charge, financial literacy, wrong religious
perceptions, demanded collaterals. However, irrespective of the problems and demanding
conditions going through Women empowerment in Bangalore Urban District, it is believed
that women who're related to microfinance applications have been definitely affected with
their households in numerous aspects as many research discovered out that.
Keywords: Microfinance, Empowerment, Government Programmes, Bangalore Urban
District.
1. INTRODUCTION
Throughout the years, girl grow to be considered simplest as a housewife whose most
important pastime is to prepare dinner food and care approximately the children and the
husband, because of this perception, she modified into unjustly dealt with and faced with
many difficulties and barriers in maximum societies. This ends in proscribing their
capabilities, restricting their mobility, reducing their freedom and losing their opportunities to
make a contribution to circle of relative’s earnings and its development. Even though there is
unfair treatment, women have proved to be a highly effective element in lots of societies. As
time goes, women, to a point, were able to alternate this terrible thoughts-set about them;
recently, women are competing with men at anywhere and getting jobs. Women play a double
position in each community; they paintings in green and reproductive activities to assist men
and to reap better dwelling famous.
It is assumed that during Asia and Pacific Ocean, there may be a lack of round INR 40,247
Billion each Year because of the obstacles imposed over women participation in work; it
changed into also revealed that an approximate amount of INR 16-30 Billion is lost every 12
months due to the gab available among gender in schooling region (Indian ladies). It became
reported further that in Middle East and North Africa, there may be only 40% of ladies
identified as active in monetary in opposition to a hundred men (Center for Women Policy
Studies, 2003). In another record through the united nation for women, it stated the
followings, 53% of women work invulnerable employment, ladies get 79% of the men’s
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profits in large international locations; women represent 9% in the construction area, 12% in
engineering, 15% in business and eventually 24 percent in manufacturing.
In Bangalore Urban District, the conservative Muslim of a surrounded by means of many
political and economic obstacles because of some internal conflicts that result in big increase
in the poverty fee reaching up to 54% and 60% for unemployment amongst adolescents
(World Bank, 2014). The US has been also labeled as one of the quickest developing
countries in population with annual growth charge of 3.2 (SFD, 2018). Thus, there has been
an attempt through the authorities of Bangalore Urban District in cooperation with some
global donors to alleviate poverty and unemployment in Bangalore Urban District via the
empowerment of disadvantaged ladies by means of offering them with different types of small
and micro loans and different services to help them get rid of poverty and create properly job
opportunities. The idea of microfinance turned into added in 1997 by means of the
establishment of the societal fund for improvement, the SFD created a specialized unit
referred to as Small and Micro Enterprise Development Unit (SMED). This Unit installed
separate entities; the Bangalore Urban District Microfinance Network (YMN) and Small and
Micro Enterprises Promotion Service Agency (SMEPS) for the motive of providing special
varieties of technical education and support to numerous Microfinance Institutions, Small and
Micro companies, entrepreneurs and also promoting of microfinance enterprise in the United
States. Currently there round thirteen MFIs operating in Bangalore Urban District varies from
Microfinance Banks, Programs, foundations, groups and others. The current brilliant portfolio
is INR 9,590 Million and the wide variety of active clients is 99,726 as per the 2013 annual
Report of the social fund for improvement. These institutions provide distinctive sorts of
Microfinance loans and offerings to unbanked human beings in the USA.
This initiative enabled women clients to start their personal organizations or make bigger their
existing businesses, growth the level of self belief and self-esteem in the society. Women felt
more glad, free and proud due to the fact they could notice a change in their household
preferred of dwelling. The SFD (2018) study revealed that the proportion of women in
Microfinance enterprise has reached to 82%, different research said that most effective 3% of
microfinance market place has been penetrated in Bangalore Urban District leaving greater
than 2 million customers un-served (Grameen). The current study is strived to research the
role of microfinance in empowerment of women in Bangalore Urban District.
2. LITERATURE REVIEW
SFD (2015) reported that microfinance has extended the profits and created activity
opportunities for microfinance customers in Bangalore Urban District. Haleem (2017) in a
grasp study said terrible relationship among illiteracy and women empowerment. In another
take a look at carried out by using SFD (2019) there was a sizable boom in the wide variety of
debtors of extra than 87% in view that 2011 and no wonderful difference turned into
discovered in compensation quotes amongst men and women.
3. METHODOLOGY
3.1 Problem Statement
The speedy boom in rate of poverty and unemployment cause the necessity to empower
women through specific means which includes microfinance making it as a powerful vehicle
for women empowerment. Thus, this study attempts to answer the following questions:



What is the role of microfinance in empowerment of women in Bangalore Urban
District?
What are the challenges facing women empowerment in Bangalore Urban District?
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What are the possible suggestions for improving the women’s empowerment in
Bangalore Urban District?

3.2 Objectives of the Study
1. To identify the challenges and difficulties facing women’s empowerment in Bangalore
Urban District.
2. To study the role of microfinance in women’s empowerment in Bangalore Urban
District.
3. To provide some suitable suggestions to improve the status of empowering women in
Bangalore Urban District.
3.3 Importance of the Study
1. The study shall add a new literature to the existing one
2. The study shall benefit the decision makers to form suitable solutions to current issues
4. SOCIO- ECONOMIC PROFILE OF WOMEN IN BANGALORE URBAN
DISTRICT
 Demographic Indicators in general

Year

Total
Population
(Millions)

Percentage of
Female
Population

Percentage of
Urban
Population

Population
Growth
Rate

Total
Fertility
Rate

Life Expectancy

2019-20

24

48%

27%

4%

6.50%

Male
65

Female
60

 Enrollment ratio

Primary Education
Secondary Education
Higher Education
Year Male Female Year Male Female Year Male Female
2019 85% 61% 2019 58% 27% 2019 12% 6%
 Women in decision making

Member
of
Year
Parliamen
t
2019-20 0.80%
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5. CURRENT LANDSCAPE OF WOMEN EMPOWERMENT IN BANGALORE
URBAN DISTRICT
As regular with the law in Bangalore Urban District, women can results easily and freely
check in and personal any type of commercial enterprise. There isn't any restrict in this from
the law factor of view. Women have the entire proper to invest and operate any kind of
business as lengthy because it isn't a criminal offense of the USA. However, this appears to be
visible more on papers than fact due to the complicated troubles related to customs and faith.
In spite of all this, they have a look at performed via the social fund for improvement in 2018
confirmed the increase to eighty two% of overall microfinance customers of women
marketers who personal small and Micro institutions. Microfinance Institutions offer one-ofa-kind types of services and products to their customers which incorporates individual
lending, group lending, village monetary organization, saving, young adults loan product,
micro coverage, cash transfer, money exchange, micro leasing and ultimately the Islamic
micro lending that includes (murabaha, mudarabah and musharakha). These products can also
variety from one MFI to some other. Majority of microfinance establishments provide
combination of effective and services. Both seasonal and consumption loans are presented the
use of each murabaha and cash transaction. Loans are to be had for every begin up and
present enterprise relying on the group. The length of mortgage also varies from one
programme to each different starting from INR 5,000 to 50,000, the mortgage may
additionally attain as a whole lot as INR 500,000 and the repayment duration might be 6.1 yr.
The commonplace mortgage duration is INR104. The microfinance social troubles cannot be
solved without problem; they need outstanding effort to alternate the mentality of humans and
to enhance the need of the women’s empowerment concept in the development of the
livelihood. Islamic Microfinance would possibly play a role in changing this thoughts-set
even though human beings nonetheless observe it with suspension.
The chances for mobility of ladies are still very constrained because of the regulations and
limitations of the society, maximum of their activities are domestic primarily based. Different
research of SFD verified that the majority of poor women clients are engaged in small scale
organizations such as stitching, incense production, hair dressing, animal husbandry, shopping
for and selling of garments, perfumes, and diverse other small corporations. However there
was no unique exceptional training software for women to improve their capabilities despite
the attempt made by using small and micro organization advertising employer(SMEPS) in
undertaking schooling packages such as the commercial enterprise side program
(BE),handicraft export merchandising software (HEPP), value chain improvement programs,
consultation applications, know about enterprise programs (KAB), new commercial enterprise
lines, technical advisory stations (TAS), exhibitions and subsequently the publicity visits.
Concerning to education, handiest few women obtained formal education from specialized
companies, majority learn either through themselves or took assist from their relatives or pals,
for folks who received some schooling guides. It became found that there has been no link
among the attended guides and credit get right of entry to leaving many without the economic
sources essential to exchange their training into a sustainable livelihood.
6. SIGNIFICANCE OF GROUP APPROACH AMONG WOMEN
Group lending is one of the maximum critical strategies employed by way of microfinance
institutions to provide small and micro loans to disadvantaged those who lack access to credit
score and do not have collaterals to guarantee the loans. In Bangalore Urban District, this type
of lending technique was introduced in 2002 when ASA microfinance basis of Bangladesh
began working on the establishment of countrywide microfinance foundation (NMF), given
that that time it's been almost replicated in all MFIs in Bangalore Urban District. The
mortgage is commonly less than INR 50,000.
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However, in a rustic like Bangalore Urban District, for a girl to collect a loan from any
microfinance organization, a permission ought to be granted from her husband or own family
chief plus a assure from any salaried man or woman to be submitted to the credit score issuer,
because of this kind of lending isn't always virtually running correctly in Bangalore Urban
District market due to many rules. The social and cultural barriers are certainly hindering the
improvement of women empowerment, they restriction the probabilities for low earnings
women to collect the loans and save you them from sporting out any enterprise activity that
would participate within the development of the household.
In many instances, women are denied from loans because of their husband’s rejection which
makes it very difficult for MFIs to perform and provide an explanation for the situation to
their husbands. Group formation is carried out normally through own family members or
friends, overall quantity of the group might reach as much as 23 contributors; this type of
organization makes a higher threat for interaction, Supporting and marketing for every other.
When women are added collectively, particularly, those who have restrictions on mobility,
Microfinance Institutions can get a hazard to decorate social development and empowerment
for them. It is certainly very important to locate an alternative solution to this issue so that the
organization technique can play the function of improvement mainly in a USA where human
improvement signs are too negative, in truth, there is no right use for group approach within
the development and advertising of ladies empowerment, hence some immediate corrective
movements must be taken on this regard.
7. IMPACT OF MICRO FINANCE ON WOMEN EMPOWERMENT
Microfinance has been defined by means of CGAP as “The provision of financial services to
low-profits humans”. The time period microfinance does now not only mean the extension of
small loans to deprived human beings, it further includes distinctive kinds of small
merchandise and financial services along with saving, coverage, micro leasing. The time
period microfinance has its root in micro credit which has been advanced in today's decades,
it's miles considered to be one of the new tools used for poverty and unemployment
mitigation in numerous evolved and developing countries which include Bangalore Urban
District. Despite of the fast experience of microfinance establishments in this enterprise, it's
far believed that large social, monetary and political adjustments have been executed to the
women microfinance clients inside the USA.
The previous accomplished look at through the society fund for development (2018)
confirmed the awesome impact of microfinance over bad ladies in choice making, property
buying, self-reliance and taking part within the improvement of the household preferred of
dwelling regardless of the conservative traditional and restrictions imposed over ladies via the
society. Microfinance is a first-rate danger for countries to put off poverty and to create new
project opportunities for unemployed human beings, growth home based totally definitely
organizations. It offers them an easy get entry to budget that make a contribution to higher
dwelling famous for their families. These micro and small loans play an essential
characteristic in helping husbands and children to triumph over the financial problems faced
in existence. Women in many researches stated their blessings from the participation in
microfinance applications, this participation motive extra independence, greater freedom, and
improvement in their business capabilities, better arrogance, and more self-self assurance. The
opportunities to take choice inside the circle of relatives and outdoor improved and their
economic situation progressed, resulting in growing their income and securing their future.
On the opposite facet, a few findings (SFD, 2018) suggested a negative view of women
towards microfinance and being a part of it, they declared that it will increase their livelihood
responsibility, will increase their strain and tension, loses the manage and stability between
the house duties and work activities, increases the concerns about the compensation of the
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mortgage back and in the end the troubles bobbing up out of wearing out business. Still with
these types of difficulties and boundaries, women believe that microfinance is really worth
risking as evidenced by means of their level of participation with eighty two% in social fund
programme stated in advance. The slow increase of Microfinance appears to have some
demanding situations facing women empowerment through microfinance. These challenges
can be illustrated in the next section.
8. CHALLENGES AND OBSTACLES FACING EMPOWERING OF WOMEN IN
BANGALORE URBAN DISTRICT
1. The enterprise of microfinance in Bangalore Urban District faces a variety of
problems and limitations particularly with women clients. Many demanding situations
were said in exceptional research performed through the Social Fund for Development
and other gender research. The researcher similarly adds his own point of view to
these demanding situations. The important demanding situations can be illustrated
inside the following points:
2. The existence of very conservative lending practices which hinders the possibility of
women to acquire loans and make contributions to the development of their family
requirements of dwelling.
3. The call for collaterals and guarantees for loans extension hampers the development of
the home-based traditional activities and restriction the growth of enterprise.
4. Three. Improper use of institution method to assist women empowerment
economically and socially consequences into the loss of the opportunity to greater
social trade over women.
5. The religious mindset in the direction of conventional lending limits the opportunity of
women to apply for loans from microfinance institutions.
6. The negative perceptions of the society’s individuals in particular in northern and
middle
Cities against women who need to start their personal groups restrict and demotivate
them to apply for loans.
7. The lacks of marketing abilities, understanding approximately the market and
advertising sports lead to losing the amount invested inside the enterprise.
8. Absence of proper technical education and aid to women making them rely specially
on their loved ones or professionals inside the area.
9. The extension of very small loans does now not honestly serve the purpose of the
women clients especially if it wishes long time period to graduate from one loan to
another.
10. The very high interest charge creates worry in women concerning the capacity to
repay it back which lead to not making use of for the mortgage.
11. Shortage within the innovation and availability of repetition of products and services
in microfinance establishments result in freezing of the micro finance marketplace.
12. The graduation of loan level from one to other is very sluggish.
13. The worry of women to take duty of commercial enterprise frustrates ladies to get rid
of microfinance concept.
14. No enough understanding or recognition amongst women about aid control, budgeting
control and other industrial capabilities available.
15. Lack of improvements in Islamic Microfinance as no new services and products
developed to meet women’ needs.
9. INDICATORS FOR WOMEN EMPOWERMENT THROUGHMICROFINANCE:
It is very critical to realize the effect of microfinance over women empowerment and for that
it is vital to research this impact with the help of a few economic, social and political
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indicators, those indicators are used typically by researchers to pick out whether or not the
microfinance has actually helped in making a few superb adjustments within the existence of
women households or not. Some of the essential indicators employed whilst impact evaluation
is conducted are said beneath:
9.1 Economic Indicators
Economic empowerment signs attention specifically on the economic fame of the lady, they
investigate whether or not microfinance has brought about additional earnings, created new
employment opportunities, contributed to the financial savings of the family, allowed the
manage over the available resource, gave a hazard to open saving account inside the bank and
eventually participated in choice making within the circle of relatives and out of doors.
9.2 Socio-Cultural Indicators
The socio-cultural signs pay attention more on how some distance has the woman emerge as
freer, assured, self-reliant, won electricity to move out to purchase goods from marketplace,
received a better education level for her and her own family individuals and subsequently
participation in neighborhood issues.
9.3 Political Indicators
These indicators deal with how some distance the lady has been able to exercising her proper
inviting and combating for their right in society, participating in important meetings that
might affect her future.
9.4 Business and Soft Skill Indicators
These signs are related to examining the capacity of female to read and write, literacy level,
capacity to report every day transactions, expertise the primary idea of banking processes,
reading newspapers and sooner or later on and stale activity training.
10. SUGGESTIONS
1.
There is a pressing want to unfold consciousness amongst people of the USA.
Approximately the importance of empowerment of women and their position in helping the
family.
2.
There have to be especial regular training packages to microfinance ladies patron to
provide them with the desired session and technical training required for their activities and
different factors.
3.
There is a need to paintings at the improvement of special products and services for
women which alternate the bad mind-set in the direction of them in the society.
4.
The authorities need to offer a suitable infrastructure and safe ecosystem for women to
marketplace their services and products.
5.
The microfinance establishments have to attention on teaching terrible human’s
especially women approximately the want and significance of microfinance mainly for
unbanked.
6.
The business banks need to downscale their sports to attain to unbanked women
clients so that poverty and unemployment amongst women may be decreased.
7.
There need to be a extreme cooperation between the Islamic microfinance institutions
and the traditional microfinance establishments to work collectively to empower women with
new innovative products and services.
8.
The authorities should take assist from leaders and tribal sheikhs in motivating poor
rural families to take part in microfinance programmes.
9.
Women need to learn as a way to stability among the commercial enterprise activities
and the house duties in order that no problems can arise.
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10.
Microfinance establishments must paintings on decreasing the interest fee, easing the
loan procedure, and get rid of the clause that insists on getting the husband’s permission for
granting loan to lady so that women can be stimulated to apply for loans.
11. CONCLUSION
Empowering of women has become very important these days. It performs a important role in
pushing them and making them cable of wearing out specific styles of small and
microenterprises which assist in improving the usual of dwelling of their negative families.
The essence of the empowerment appears in giving them an opportunity to be self-reliant and
self-assured; it in addition enables them to become an energetic member of the family who
can participate in choice making and different related problems. Women empowerment is
genuinely the process through which women are made capable, financed, knowledge able and
equipped with belongings and funds to begin a brand new small commercial enterprise or to
guide a present one.
Women empowerment via microfinance is an effective device that empowers them to
participate in poverty discount of their family and deliver them a risk to create new job
opportunities. It additionally enables in securing their food and teaching children inside the
own family. On the other aspect, women mentioned some negative reviews approximately
this empowerment, they say, it increases the stress and tension of women about the loans
borrowed from the MFIs, creates a situation wherein family’s duties and business activities
aren't balanced and finally generate issues in which business is operated. Socio-monetary and
political signs can be used for measuring the impact of microfinance programmes over ladies,
they investigate whether ladies have virtually benefited or not. Empowering of women ought
to cause get admission to of fund, new task opportunities, contribution to household income,
gaining freedom on mobility, capability to say their proper, ability to learn and various other
high quality factors.
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ÖZET
1960’lı yıllarda kendini gösteren minimalizm, sanat akımları içerisinde tavır ve üslup olarak
azımsanmayacak şekilde önemli bir yere sahiptir. Birçok alanda etkisini artırarak, 14.
Yüzyıldan bugüne değin varlığını devam ettirmiştir. Teknolojinin önemli ölçüde hayatımızın
vazgeçilmezi olması dolayısıyla geniş bir alana sahip olan dijital ortamlar görsel anlatı
akımlarından etkilenmek zorunda kalmışlardır. Özellikle web 2.0 teknolojisiyle birlikte önem
kazanan görsel tasarımlar ister istemez bir farklılığa ihtiyaç duymuştur. Bu durum dijital
ortamlarda da tasarım şeklinin önemini artırmıştır. Buradan yola çıkarak etrafımızı görsel
içeriklerle kuşatan, uçsuz bucaksız bir içeriğe sahip olan ve dijital mecralardan biri olan web
‘de tasarım dilinin bir ihtiyaç haline geldiği herkes tarafından bilinen bir durumdur. Bu
çalışmada algılamayı ve seçici olmayı destekleyen, Mies Van Der Rohe’un “az çoktur”
anlamına gelen “Less is more” dan yola çıkarak web tasarımlarda kullanılan görsel üslubun
net ve anlaşılır hale getirilmesinde minimalizm sanat akımının etkileri araştırılmaya
çalışılacaktır. Resim, heykel, mimari ve tasarım gibi alanlarda kendini gösteren minimalizm;
görsel tasarımları daha etkili bir şekilde yansıtmak için kullanılmaktadır. Bu çalışmada
minimalizm sanat akımının dijitalleşen dünyada web tasarımlarındaki yansımaları
araştırılmıştır. Çalışma içerik analizi yöntemiyle irdelenmiştir. En az ile en iyiyi anlatan
minimalizm, dijital çağın gereksinimlerini karşılamaktadır. Yapılan incelemelere göre
karmaşık formlara sahip web sitelerin günümüze gelene kadar birçok yalınlaşma sürecinden
geçtiği anlaşılmaktadır. Bulgulara göre, tasarımlar daha sade bir görünüme ulaşmıştır.
Sadelikle ulaşılmak istenen hedef web site kullanıcılarının algılarında yer edinebilmektir.
Milyonlarca web sitesi arasından akılda güçlü bir şekilde kalabilmenin en önemli
etmenlerinden birisi az malzeme kullanarak sonuca ulaşabilmektir. Analizi yapılan web site
tasarımlarının sadeleşme ihtiyacı sonucunda daha net ve akılda kalıcı bir görümüne sahip
oldukları görülmektedir. Minimalist etkilerin web tasarımlara yansıdığı anlaşılmaktadır.
Geçmiş yıllarda oluşturulan ilk örneklerin günümüze sadeleşerek geldiği ve daha anlaşılır bir
üslupla tasarlandıkları görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Minimalizm, Web Tasarım, Dijital Mecra

REFLECTIONS OF MINIMALISM ON WEB DESIGNS IN THE DIGITALIZED
WORLD
ABSTRACT
Minimalism, which manifested itself in the 1960s, has an important place in the art
movements in terms of attitude and style. Increasing its influence in many areas, it has
continued its existence since the 14th century. Because technology is an essential part of our
lives, digital environments, which have a wide area, have been affected by visual narrative
movements. Visual designs, which gain importance especially with web 2.0 technology,
inevitably needed a difference. This situation has increased the importance of design form in
digital environments. Based on this, it is a well-known situation that design language has
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become a necessity in the web, which surrounds us with visual content, has an endless content
and is one of the digital channels. In this study, the effects of the art movement of minimalism
in making the visual style used in web designs clear and understandable, based on "Less is
more", which means "less is more" by Mies Van Der Rohe, which supports perception and
being selective, will be investigated. Minimalism manifested in fields such as painting,
sculpture, architecture and design; It is used to reflect visual designs more effectively. In this
study, the reflections of the art movement of minimalism on web designs in the digitalizing
world were investigated. The study was examined by content analysis method. Minimalism,
which describes the best with the least, meets the needs of the digital age. According to the
examinations made, it is understood that websites with complex forms have gone through
many simplification processes until today. According to the findings, the designs have
reached a simpler appearance. The goal to be achieved with simplicity is to have a place in the
perceptions of the website users. One of the most important factors in staying strong among
millions of websites is to reach the result by using less material. It is seen that the analyzed
web site designs have a clearer and catchy view as a result of the need for simplification. It is
understood that minimalist effects are reflected in web designs. It is seen that the first
examples created in the past years have come to the present day by simplifying and designed
with a more understandable style.
Keywords: Minimalism, Web Design, Digital Media
GİRİŞ
Bilgisayar kullanımının yaygınlaşması akabinde web kullanıcıları için geliştirilen web 1.0
teknolojisi kısa zamanda yerini web 2.0 teknolojisine bırakmıştır. İki yönlü iletişim olanağı
sunan web 2.0, yeni medyaların çoğalmasıyla birlikte insanların vakitlerini daha fazla
geçirdiği bir mecra haline dönüşmüştür. Bu durum ister istemez web mecrasında tasarımcılar
için farkındalık oluşturabilmeleri adına farklı anlatı dillerine ihtiyaç hissi doğurmuştur.
Grafik tasarımcı, sorunlara çözüm yolları üretmek ve iletmek istediği mesajı kitleleri
etkileyici bir şekilde tasarlamalıdır. Minimalizmin grafik tasarımda kullanılma sebebi
verilmek istenen mesajın en sade ve yalın olarak ifade edilmesidir. Burada önemli olan
tasarımın kişileri etkileme gücüdür. Bundan dolayı tasarımda kullanılan yol ve yöntemler
tasarımın amaçlarına uygun seçilmelidir. (Merve Ekiz, 2018). Bununla birlikte, sadece sanal
dünyada bulunmak da başarıyı getirmemektedir. Giderek sayısal olarak artan web sitelerinin
kitlelerini web sitelerine çekmelerine ve ziyaretçileri tüketici durumuna dönüştürmelerini
zorlaştırmakta olduğunu belirtmektedir. (Murat Bayram, 2009). Bu mecranın daha derli toplu
bir ortam haline dönüşmesi için pek çok sebep vardır. En büyük sebepleri olarak geliştirilen
yeni sosyal medya ortamları ve yeni medyalar olarak söylemek mümkündür. Artan web ve
mobil kullanıcı sayıları bu alanda karmaşık anlatı dillerinden sıyrılıp daha net ve anlaşılır bir
dile sahip olmaları gerektiği tezini ortaya çıkarmaktadır. Dijital ortamlarda veriye ulaşmada
hızın çok önemli olduğu günümüzde sade ve anlaşılır bir web ortamının bir ihtiyaç haline
geldiği görülmektedir. Çalışmanın hipotezleri ise;




Web tasarımlar sanal bir çöplük haline gelmiştir. Bu ortamda farkındalığı artırmak için
anlatım dilinin minimize edilmesi gerekmektedir.
Dijital çağın insanı sanal alanlarda veri akışları içerisinde aradığı bilgiye ulaşma
noktasında güçlük yaşamaktadır. Zengin içerikli tasarımlar web ’in karmaşık
dünyasına daha da karmaşık hale getirmektedir.
Hayatın birçok alanında insanların hayatında yer alan web ortamları daha anlaşır bir
tavır ile sunulmaya ihtiyaç duymaktadır.
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MİNİMALİZM SANAT AKIMI
Sözlükteki anlamı incelendiğinde; Fransızcadaki “minimal” (en az) anlamına gelen
sözcüğünden türetilmiştir. Minimal kelimesinin dilimizdeki karşılığı “Bir şey için olması
gereken en az veya en küçük miktar (derece, nicelik)” olarak ifade edilirken; matematikteki
karşılığı “değişken bir niceliğin indirgendiği en alt basamak, asgari” şeklinde ifade
edilmektedir (TDK, 1998).
Minimal sanat kavramı Richard Wollheim tarafından ifadesel olarak anlatımı en aza
indirgenmiş ve genellikle tasarımlar ve heykeller için ifade edilmiştir (Erzen, 1997). Sanatsal
ifadesi yalınlık ve nesnellik üzerine kuruludur. Minimalist akım ABD’nin New York kentinde
ortaya çıkmıştır. Görsel kullanımlarda ise ifadeyi en az sayıda form ve şekillerle ortaya
çıkarmaktır. (Yalur, 2019). Minimalizm bu sebeplerin birleşimi ile meydana gelen bir
akımdır. Çeşitli ihtiyaçların birleşiminden doğan minimalizm anlatım şekli 1960’lara kadar
farklı düşünceleri etkilemiş olsa da kendini bu dönemde tam anlamıyla anlatabilmiştir.
(Özcan, 2018). Yapılan onca tanım ardında minimalizm için az malzeme ile sonuçta meydana
gelecek en yalın işi ortaya çıkarmak olarak gösterebiliriz. Malevich, kareyi formunu soyut bir
şekil olarak anlatmış ve biçimleri matematiksel formlara, renkleri en temel renklere düşürerek
fikirlerini hem biçimsel hem de düşünsel olarak sadeleştirmiştir (Kazmaoğlu, 2020). Sanatçı;
sanatın var oluş sebebini farklı bir pencereden açıklayarak, sanatın geçmişi ile bugünü
arasında bir kalmamasını sağlayarak yeni bir tanımlama içinde kullanılmasını sağlamıştır
(İpşiroğlu, 2011).
WEB TASARIMLARDA MİNİMALİST ETKİLERİN İNCELENMESİ
Minimalist tasarımlar, sadece ihtiyaç duyulan parçalar ile bir bütün oluşturmayı odak
noktasına alır. Eski dönemlerin farklı minimal tavırlarının bulunmasına karşın birçoğunun
hedefi, sade, yalın ve net bir anlatımla tasarımları oluşturmaktır. Buradan hareketle birçok
büyük marka görsel tasarımlarına bulunduğumuz zaman içerisinde daha minimal bir görünüm
kazandırmışlardır.

Resim 1. Amazon.com,1994 Ana Sayfa Tasarımı
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Bir alışveriş e-ticaret sitesi olan amazon.com web sitesinin 1995 yılındaki kullanımını
incelediğimizde daha çok yazıların tasarımın neredeyse tamamında büyük bir alana sahip
olduğunu görüyoruz. Görsellik açısından bağlanımında herhangi bir forma yer verilmemiştir.
Gelişen veri tabanları ile birlikte web tasarımları estetik bir arayüz kazanmaya başladı (Erdör,
2020). Günümüz web ortamında bulunan tasarımlara karşılaştırdığımızda sayfa düzeninin
algısının çok zayıf olduğunu söylemek mümkün. Bu durum 95’li yıllarda internete olan bakış
açısını da ifade etmektedir.

Resim 2. amazon.com, 2020 Ana Sayfa Tasarımı
Sitenin 2020 yılı web arayüzünü incelediğimizde bir e-ticaret sitesine göre oldukça minimalist
çizgiler ile ifade edildiğini söyleyebiliriz. Daha az yazı ile derdini anlatabilen, görselliği ile
daha alımlı bir düzeyde web sayfasına dönüştüğü gözlemlenmektedir.

Resim 9. apple.com, 1996 Ana Sayfa Tasarımı
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Resim 3. apple.com, 2020 Ana Sayfa Tasarımı
Apple. com ’un 1996 yılındaki web sitesi içinde birçok veriyi içinde bulunduran bir arayüze
sahip olarak görülmektedir. 2020 yılı web tasarımında ise bütün fazlalıklarından arınmış
olarak sade ve yalın bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Günümüz şartlarında görselliği
sağlayabilmek için minimalist tavırların kattığı değeri çok daha iyi bir şekilde
görebilmekteyiz. Renk, çizgi ve tipografinin olması gerektiği kadar kullanımı, sayfaya daha
gösterişli ve oldukça alımlı bir görüntü vermektedir. Daha az veri ile en iyiyi anlatama hedefi
olan minimalist akımın kattığı görsel üslup ile karmaşık çöplükten, göze hitap eden akıllarda
kalabilen dinamik tasarımlar meydana gelebilmektedir.

Resim 4. google.com, 1996 Ana Sayfa Tasarımı
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Resim 5. google.com, 2020 Ana Sayfa Tasarımı
Dünyanın en gelişmiş arama motoru olan Google.com web tasarımının da 1996’daki karmaşık
yapısından sıyrılıp günümüze sadeleşmiş bir form ile gelmektedir. Hem logosunda hem de
web ana sayfasındaki renk, çizgi ve gereksiz yazıların ortadan kalktığını görüyoruz. Minimal
bir üsluba sahip olan google.com günümüz dijital web ortamına ayak uyduran bir tasarıma
sahiptir. Arama çubuğuna sadece yazı yazarak istenilen bilgiye ulaşılması ile sağlam dinamik
bir görüntü sergilemektedir. Arama çubuğunun sağında bulunan sesli iletişim algılama ikonu
ile yazmadan da arama yapabilme özelliğini sunmaktadır. Bu özelliği vurgulamak için sadece
bir ikondan faydalanılmış olması bile minimalist bir tavır olarak gösterilebilir.

Resim 6. The Deap Sea Web Sayfa Arayüzü, 2020
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Resim 7. The Deap Sea Web Sayfa Arayüzü, 2020
E-ticaret, sosyal paylaşım ortamları ve kurumsal web sitelerde olduğu gibi bireysel ve sosyal
mesaj için tasarlanan web sitelerinde de minimalist sanat akımının izlerini görebiliyoruz. The
Deap Sea isimli web sitesi, dünya üzerinde yaşayan deniz canlılarının hangi derinliklerde
yaşadığını tek bir sayfada hiçbir geçiş yapmadan anlatan minimal bir web sitesidir. Web
kullanıcıları bu sitede hangi canlının hangi derinliklerde yaşadığını sayfayı scrool ile aşağıya
doğru kaydırdığında görebilmektedir. Kullanılan renkleri irdelediğimizde ise deniz suyunun
yüzeye yakın yerleri açık mavi ile ifade edilirken, derinlere inildikçe rengin koyulaştığını
görmekteyiz. Hem görsel olarak hem de teknik olarak az malzeme ile tek sayfada yüzlerce
deniz canlısının anlatımı tavır olarak minimalizme örnek teşkil etmektedir. Yüzlerce balık
türü için yüzlerce sayfa oluşturmak yerine balıkları aşağıya doğru inerek yaşadıkları
derinliklerde konumlandırma görsel algılama ile ifade edilmiştir.
SONUÇ
Minimalizm, 1960’lı yıllarda birçok akımın ipuçlarıyla beliren ve bir tepki olarak doğan sanat
akımıdır. Gerek renk ve çizgi gerekse şekil ve form anlamında yalınlaştırıcı üslubu, gibi
ilkeleri ile bünyesinde önemli bir estetik anlayışı barındırarak, sanat camiasına öncesinde hiç
rastlanılmayan farklı ve benzersiz bir anlatım şekli ortaya çıkarmıştır (Avşar & Döl, 2013).
Sadece gerekli parçalar ile en iyiyi anlatma hedefi olan minimalizm sanat ve tasarım
anlamında birçok örnekle karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada web tasarımlardaki minimalist
etkiler içerik analizi yöntemiyle irdelenmiş ve örnek olarak analiz edilen web site tasarımları
üzerinde yorumlamalar yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda web tasarımların ilk çıkış
düzenlemelerinden günümüze gelinceye kadar, renk, şekil ve üslup olarak minimalizmden
etkilendikleri anlaşılmaktadır. Tasarımlar genel olarak gereksiz yazı, renk ve görsel
içeriklerden arınmış daha sade bir forma dönüşmüş olarak meydana gelmektedir. Bu sadelik
sayesinde dijital çağın hızı içerisinde algılanması daha kolay ve daha kullanışlı bir hale
geldiği ön görülebilir bir durumdadır. Yüzbinlerce web site tasarımları arasında minimal web
site tasarımlarının, görsel karmaşa düzeninden kendilerini daha iyi bir şekilde algılattıkları
görülmektedir.
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ÖZEL GÜN KUTLAMA KÜLTÜRÜNÜN HEDONİK ADAPTASYON BAĞLAMINDA
İNCELENMESİ
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ÖZET
Dini, milli ve geleneksel olarak özel gün ve haftalar toplumlar tarafından anılmakta,
kutlanmaktadır. Özel gün ve haftalar toplumların sahip oldukları kültürlerde önemli bir değer
ve ritüel olarak kabul edilmektedir. Bu cihetle gerçekleşen özel günler, toplumların özellikle
kültürel bağlamda sürdürülebilirliğine, toplum içerisindeki birlikteliğe ve diğer kültürlerden
ayırt edici özellikleri ortaya koyma noktalarında katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda özel
günlerin kültürel dinamiklerin önemli öğelerinden birisi olduğu ifade edilebilmektedir.
Son dönemlerde özellikle sosyal medyanın etkisi ile bahsi geçen özel günlerin dışında da yeni
özel günler ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan özel günler, gerek popüler bir kültür olarak
karşımıza gelmekte gerekse kişilerin kendileri tarafından tanımlanmaktadır. Örneğin;
geleneksel Türk kültüründe yer almayan ilk tanışma, ilk buluşma gibi zamanlar kişiler
tarafından değerli olarak addedilmesiyle yeni özel gün olarak gelişmiştir. Her geçen gün
çeşitlenen ve bireyler tarafından özelleştirilen özel gün anma ve kutlama sosyal medyanın
yaygınlaşmasının getirdiği yayılımcı güç ile kitleler tarafından benimsenmiştir.
Özel gün kutlama kültürünün yaygınlaşmasının nedenlerinden biri, özel günlerin kişilerde
yarattığı hedonik etkilerdir. Bu hedonik etkiler zamanla kişilerde motivasyon yaratan bir
sinerjiye dönüşmektedir. Bununla beraber özel gün kutlama kültürü hedonik adaptasyonun da
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hedonik adaptasyon; kişilerin zaman içerisinde hazza
adapte olmaları ve hazza yönelik alışkanlık kazanmaları olarak tanımlanmaktadır.
Bu çalışma özel gün kutlama kültürünün nedenlerini sosyolojik ve psikolojik açıdan ele
alarak, özel gün kutlama kültürünün hedonik adaptasyon açısından incelemektedir. Yapılan
inceleme sosyal medya paylaşımları üzerinden içerik analizi yapılarak elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Özel Gün Kutlama, Hedonik Adaptasyon, Hedonizm, Motivasyon

EXAMINATION OF SPECIAL DAY CELEBRATION CULTURE IN THE CONTEXT
OF HEDONIC ADAPTATION
ABSTRACT
Religious, national and traditional special days and weeks are remembered and celebrated by
societies. Special days and weeks are accepted as an important value and ritual in the cultures
of societies. In this respect, special days contribute to the sustainability of societies, especially
in a cultural context, to the unity in society and to revealing their distinctive features from
other cultures. In this context, it can be stated that special days are one of the important
elements of cultural dynamics.
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Recently, new special days have emerged, apart from the special days mentioned, especially
with the effect of social media. The special days that arise are both defined as a popular
culture and defined by the individuals themselves. For example; The first meeting, which is
not included in the traditional Turkish culture, has developed as a new special day, as the
times such as the first meeting are deemed valuable by people. The special day,
commemoration and celebration, diversified day by day and privatized by individuals, has
been adopted by the masses with the spreading power brought by the spread of social media.
One of the reasons for the spread of the special day celebration culture is the hedonic effects
of special days on people. These hedonic effects turn into a synergy that creates motivation in
people over time. However, the special day celebration culture has also led to the emergence
of hedonic adaptation. Hedonic adaptation; It is defined as people's adaptation to pleasure and
gaining habit of pleasure over time.
This study examines the reasons for the special day celebration culture from a sociological
and psychological perspective, and examines the special day celebration culture in terms of
hedonic adaptation. The analysis was obtained by making content analysis over social media
posts.
Keywords: Special Day Celebration, Hedonic Adaptation, Hedonism, Motivation
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SÖZLÜ KÜLTÜR GELENEĞİ UNSURLARININ GELECEĞE AKTARIMINDA
TÜRK DİZİLERİNİN ROLÜ: GÖNÜL DAĞI DİZİSİ ÖRNEĞİ
Dr. Halil BUNSUZ
Selçuk Üniversitesi
ORCID: 0000-0001-9291-9214
ÖZET
Bir milleti oluşturan insan topluluğunun en önemli ortak paydalarından birisi kültürdür.
Başlangıçta sözlü olarak doğan daha sonra yazıya geçirilerek yaşamaya ve zenginleşmeye
devam eden kültürel öğeler, milletlerin bir arada daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlar.
Oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan kültürü oluşturan unsurlardan birisi de sözlü kültür
geleneği ürünleridir. Geçmişten günümüze zenginleşerek bizlere kadar ulaşan sözlü kültür
geleneği unsurlarının 21. yy’da muhtelif nedenlerle gelecek nesillere aktarılmasında sekteye
uğradığı bilinmektedir. Sözlü kültür geleneği üzerine yapılan çalışmalarda geleneğin
ürünlerinin yaşatılmasında, sevdirilmesinde ve gelecek nesillere aktarılmasında radyo,
televizyon, internet ve sosyal medya kullanımının olumsuz bir etkisi olduğu belirtilmektedir.
Dijital çağ, kişiyi toplumdan soyutlaştırarak insan ilişkilerini zayıflatmaktadır. Bu durum
insanları bir araya getiren veya insanların bir arada olduğunda kullanılan sözlü kültür geleneği
unsurlarının yaşatılmasını, icra edilmesini eskiye nazaran önemli ölçüde güçleştirmiştir.
Ancak ilgili mecralar, bilinçli ve verimli kullanıldığında bu durum ortadan kalkacaktır.
Nitekim, reyting sıralamasında her hafta ilk sıralara yerleşen, sözlü kültür geleneği unsurları
açısından oldukça zengin olan ve hemen hemen her bölümünde müstakil bir sözlü kültür
geleneği ürününün görüldüğü Gönül Dağı dizisi bunu sağlamaktadır. Bu bildiride Trt1
ekranlarında yayımlanan Gönül Dağı dizisinden hareketle dizilerin halk anlatmalarının, halk
şiirinin, halk tiyatrosunun, kalıplaşmış ifadelerin ve geçiş dönemi örneklerinin yeniden
canlandırılması, tanıtılması, sevdirilmesi ve gelecek nesillere aktarımı işleviyle önemli bir rol
aldığı ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sözlü kültür, halk bilimi, Türk dizileri, halk edebiyatı

IN THE TRANSFER OF THE ELEMENTS OF ORAL CULTURE TRADITION TO
THE FUTURE
THE ROLE OF TURKISH TV SERIES: THE EXAMPLE OF GÖNÜL DAĞI TV
SERIES
ABSTRACT
Culture is one of the most important common denominators of the human community that
constitutes a nation. The cultural elements that were born orally in the beginning and then
continue to live and enrich by writing, enable nations to live together in a stronger way. One
of the elements that make up the culture, which has a wide range, is the products of oral
culture tradition. It is known that the elements of the oral culture tradition, which has been
enriched from the past to the present, have been interrupted in the 21st century for various
reasons. In the studies on oral culture tradition, it is stated that the use of radio, television,
internet and social media has a negative effect in keeping the products of the tradition alive,
making it popular and passing it on to future generations. The digital age weakens human
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relations by isolating the person from society. This situation has made it much more difficult
to keep alive and perform the oral cultural tradition elements that are used when people are
together or when people get together. However, this situation will disappear when the relevant
channels are used consciously and efficiently. As a matter of fact, the Gönül Dağı series,
which is one of the first places in the rating list every week, is very rich in terms of oral
culture tradition and has an independent oral culture tradition product in almost every part,
provides this. Based on the Gönül Dağı series published on Trt1 screens, it will be revealed
that the TV series plays an important role in reviving, promoting, popularizing and
transmitting the folk narratives, folk poetry, folk theater, stereotyped expressions and
transitional period examples to future generations.
Keywords: oral culture, folklore, Turkish series, folk literature
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ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE
ANKARA’DAKİ KAMU YAPILARI ÖRNEKLERİ
Öğr. Gör. Emre ÇUBUKÇU
Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
ORCID: 0000-0003-1085-8919.
ÖZET
İkinci Meşrutiyet sonrasında, İttihat ve Terakki Fırkası yönetiminin; ekonomik, siyasal,
toplumsal ve kültürel alanlarda yeni fikirler ve arayışlar içerisinde bulunmaktadır. Bu zaman
içerisinde döneme etkisini hissettiren alanlardan biri de mimarlıktır. Cumhuriyet’in ilanından
sonra Ankara’nın başkent kabul edilip, yeni kurulacak rejimin modern bir şehir kimliğine
uygun olarak inşa edilmesinde çalışmalar başlatılmıştır. Bu süreç içerisinde Ankara’nın
mekânsal olarak örnek modern yapıları oluşturulup, ulusal kimlik etkisiyle ülkedeki diğer
şehirlere de örnek olması planlanmıştır. Özellikle Ankara’nın Cumhuriyet’in ilanından,
1950’li yıllara kadar geçen süreç içerisinde mekânsal ve toplumsal açıdan ulus devletinin
temsilcisi olarak modernleşme ve batılılaşma etkilerini hissettirmiştir. İki dönem olarak ele
alınarak ‘Ulus Devlet’ ve ‘Milli Mimari’ etkenleri göz önüne alınarak Ankara’dan sonra diğer
şehirlere örnek olacak mimari yapılar uygulanmıştır. Çalışmanın amacı; Erken Cumhuriyet
Dönemi’nde Ankara’daki kamu yapılarını incelemektedir. Literatür ’de bu konuyla ilgili
birçok çalışma bulunmasına rağmen, Ankara’daki kamu yapıları konusunda boşluk görüldüğü
için bu çalışma gerçekleşmiştir. Araştırmanın hipotezi; ‘’Ankara’daki kamu yapıları, diğer
büyük şehirlerdeki kamu yapılarına mimari açıdan etki etmiştir.’’ olarak belirlenmiştir.
Araştırma kapsamında birinci eksende, Erken Cumhuriyet Dönemi’nin öncesindeki süreçte
yaşanan siyasi ve politik gelişmeler, ikinci eksende Erken Cumhuriyet Dönemi’ndeki Birinci
Ulusal Mimarlık Akımı’ndaki yapılan kamu yapıları, üçüncü eksende ise İkinci Ulusal
Mimarlık Akımı’nda yapımı gerçekleşen kamu yapıları örnekleriyle incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ulusal Mimarlık, Kamu Yapıları, Ankara

IN THE EARLY REPUBLIC PERIOD
EXAMPLES OF PUBLIC BUILDINGS IN ANKARA
ABSTRACT
After the Second Constitutional Era, the Committee of Union and Progress made new ideas
and searches in economic, political, social and cultural fields. It is seen that one of the areas
that has been effective in this time was architecture. After the proclamation of the Republic,
Ankara was accepted as the capital, and efforts were initiated to build the new regime in
accordance with a modern urban identity. In this process, it is planned to create spatially
modern structures of Ankara and to set an example for other cities in the country with the
effect of national identity. Especially in the period from the proclamation of the Republic of
Ankara to the 1950s, the effects of modernization and westernization were felt as the
representative of the nation state, spatially and socially. Considering the “Nation State” and
“National Architecture” factors in two periods, architectural structures that will set an
example for other cities after Ankara were applied. Period. Although there are many studies
on this subject in the literature, this study was carried out because there was a shortage in
public buildings in Ankara. The hypothesis of the research is that the public buildings in
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Ankara have architecturally affected public buildings in other big cities.The research question
was determined as "How did the public structures develop in the Early Republican Period?",
"Why was foreign architects needed in the search for identity in the field of architecture?" and
"Why were the first examples of architectural structures public buildings?". Additionally, this
study was carried out using qualitative methods. In the first axis of the research, political and
political developments before the Early Republic Period; In the second axis of the research,
public buildings with the First National Architecture Movement in the Early Republican
Period; In the third axis of the research, public buildings constructed in the Second National
Architecture Movement were examined.
Key Words: National Architecture, Public Building, Ankara
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AVRUPA SANATINDA BÜYÜK İSKENDER’İN KONU OLDUĞU ESERLERİN
BİÇİM VE İÇERİK YÖNÜNDEN ÇÖZÜMLENMESİ
Can ÇOBANOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0002-1138-3401
ÖZET
Makedonyalı II. Philip ve Epirli Olympia'nın oğlu olan Büyük İskender (MÖ 356-323),
babasının ani ölümüyle yirmi yaşında tahta geçmiştir. Antik çağın en önemli komutanlarından
biri olan İskender Yunanistan ve Anadolu’yu fethettiği bir dizi savaştan sonra özellikle İssos
ve Guagamela'da, Pers İmparatorluğu'nu perişan etmiş daha sonra Pers Kralı III. Darius'u
devirerek imparatorluğu tamamen fethetmiştir. Ardından Hydaspes Muharebesi’nde Porus'a
karşı önemli bir zafer kazanarak Hindistan'ı işgal etmiştir. Genç yaşında batıdan doğuya
başlattığı seferlerde önemli galibiyetler kazanarak geniş bir coğrafyanın hükümdarı olan
Büyük İskender, dünya tarihi ve kültüründe büyük rol oynamıştır. Orta çağ ve Rönesans
Avrupası’ndaki liderler için seküler bir hükümdar modeli oluşturmuştur. İskender hakkındaki
anlatılar henüz kendisi hayattayken başlamış ve daha sonra birçok sanat dalına konu olmuştur.
Bu çalışmada Antik çağdan Pop Art dönemine kadar Büyük İskender’in ele alındığı resim ve
heykel sanatına dair eserler biçim ve içerik açısından değerlendirilmiştir. Antik çağda basılan
sikkelere ek olarak büst, heykel ve rölyefi incelenmiştir. Antik kültüre olan ilginin yeniden
artması ile İskender’in hayatı Rönesans döneminde birçok eserde gözde bir konu haline
gelmiş ve birçok farklı tema ile ele alınmıştır. Bunlara; Roxana ile evliliği, İssos ve Hydaspes
Savaşları’nda ön planda ele alınması ve aynı zamanda İssos Savaşı’nın ardından Pers kralı III.
Darius’un ailesi ile karşılaşması örnek verilebilmektedir. Bununla birlikte yine İssos Savaşı
sırasında nehirde yıkanırken boğulması ile ölümle yüz yüze gelmesi gibi bilinen hikayelerin
bilinmeyen bölümleri hakkında bilgiler verilmektedir. Rönesansı takip eden dönemlerde
Barok’ta Charles Le Brun, Rokoko’da Placido Constanzi ve Sembolizm döneminde ise
Gustave Moreau gibi önemli sanatçıların eserlerine konu olmuştur. Pop-art döneminde ise
Andy Warhol’un İskender serisi, postmodern dünyanın klasik geçmişi hatırlama ve
yorumlama yollarına örnek olarak gösterilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Büyük İskender, Antik Dönem, Avrupa Sanatı, Resim, Heykel
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THE FORMAL AND CONTEXTUAL ANALYSIS OF THE WORKS ON SUBJECT
OF ALEXANDER THE GREAT IN EUROPEAN ART
ABSTRACT
Macedonian Alexander the Great (356-323 BC), the son of Philip II and Olympia in Epirus,
ascended the throne at the age of twenty with the sudden death of his father. Alexander, one
of the most important commanders in Antique Age, devastated the Persian Empire in Issos
and Guagamela after a series of wars he conquered Greece and Anatolia, and then he
conquered the empire completely by overthrowing Persian King Darius III. Afterward, he
occupied India, winning an important victory against Porus in the Battle of Hydaspes.
Alexander the Great, who became the ruler of a wide geography by winning important
victories in the expeditions he started from west to east at a young age, played a great role in
world history and culture. He presented the secular model for leaders in medieval and
Renaissance Europe. The narratives about Alexander started when he was still alive and later
became the subject of many fields of art.
In this study, the works of painting and sculpture that dealt with Alexander the Great from
Ancient times to Pop Art period were evaluated in terms of form and content. In addition to
the coins minted in ancient times, the bust, statue and relief were investigated. With the
increase of interest in ancient culture, the life of Alexander became a favorite subject in many
works during the Renaissance period and was discussed with many different themes. His
marriage with Roxana, being at the forefront in the battles of Issos and Hydaspes and also his
encounter with the family of Persian King Darius III after the Battle of Issos can be given as
examples for these themes. Moreover, informations are given about the unknown parts of the
known stories such as facing with death by his drowning while washing in the river during the
Battle of Issos. In the periods following the Renaissance, it was the subject of the works of
important artists such as Charles Le Brun in Baroque, Placido Constanzi in Rococo and
Gustave Moreau during the Symbolism period. In the Pop-Art period, Andy Warhol's
Alexander series can be shown as an example of the classical ways of postmodern world for
reminiscence and interpretation of the past.
Keywords: Alexander the Great, Antique Age, European Art, Painting, Sculpture
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İNSANLIK TARİHİNDE KÜLTÜRÜN MİMARİYE ETKİLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Gözde ÇAKIR KIASIF
T.C. Haliç Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
ORCID: 0000-0002-7734-4990
ÖZET
İnsan etkinliklerinin bir ürünü olan kültür, sosyal katılım ile biçimlenen bir kavramdır. Özel
bir yapılaşma eylemi olan mimarlık ise yaşanılan ortamı düzenleyen, çevre ile ilişkisini kuran,
insan eylemlerine elverişli ve uyumlu mekanlar yaratmayı amaçlayan ve en önemlisi kültür ile
şekillenen bir yapıya sahiptir. Toplumların gelenek-görenek, yaşam şekli, sosyo-ekonomik
yapısı, çevre koşulları, sanatı, inanç ve düşünce sistemi hakkında pratikleri ortaya koyduğu
mimari ürünlerde kültürün derin izlerine rastlamak kaçınılmazdır. Kısacası mimarlık sanatının
ortaya çıkmasında büyük bir güç olan kültür, hem geçmişi anlamak hem de geleceğe ışık
tutmak adına büyük önem arz etmektedir. Mimarlık tarihinde, insanoğlu için evrim niteliğinde
olan ve ciddi kültürel değişimler yaşanmasına neden olan 3 dönüm noktası bulunmaktadır. Bu
sınıflandırma “Göçebelik Dönemi”, “Tarımsal Dönem” ve “Endüstri Dönemi” olarak üç
aşamada ele alınmaktadır. Çalışmada tüm aşamaların yarattığı kültürel başkalaşımın mimariye
yansımalarını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Çalışmada yöntem olarak alanyazın taraması
yapılarak konu ile ilgili önemli indekslere ve yüksek etki faktörüne sahip bilimsel yayınlar
incelenmiştir. Çalışma kapsamında göçebe, tarımsal ve endüstri dönemindeki mimarlık
anlayışı ayrı ayrı irdelenmiş ve ortaya çıkan değişimde kültürün etkileri değerlendirilmiştir.
Paleolitik Çağ yani Eski Taş Devrinin belirli bir bölümünü kapsayan Göçebelik Döneminde
insanların avcılık ve besin toplayıcılığıyla geçinen göçebe topluluklar olduğu bilinmektedir.
Bu topluluklar mağara ve kaya altı sığınakları gibi doğal korunaklı yerlerde geçici olarak
ikamet etmişlerdir. Daha sonrasında yine bu dönemde çadır ve kulübe mimarisi ortaya
çıkmıştır. Tarımsal Uygarlık Dönemi, 9-10bin yıl önce Neolitik dönemde Ortadoğu’da
başlamıştır. Tarımsal düzene geçilmesiyle birlikte temelsiz portatif mimari yerine belli bir
yerde zemine sürekli olarak yerleşen bir mimari tür geliştirilmiştir. Döneminin düşünce ve
inanç sistemiyle Antik Mısır, Sümer-Mezopotamya, Antik Yunan, Antik Roma, Bizans,
Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok, Rokoko ve Neo-klasik Mimari gibi farklı mimari
anlayışlar ortaya çıkmıştır. Son olarak Endüstri Döneminde yani 18.yüzyılın ikinci yarısından
itibaren modern ve postmodern bir anlayış içerisinde, teknolojiden beslenen, strüktürel
anlamda sınırları zorlayan mimari ürünler ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Mimarlık, Göçebelik Dönemi, Tarımsal Dönem, Endüstri
Dönemi.

THE EFFECTS OF CULTURE ON ARCHITECTURE IN HUMAN HISTORY

ABSTRACT
Culture, which is a product of human activities, is a concept shaped by social participation.
Architecture, which is a special act of structuring, has a structure that regulates the living
environment, establishes its relationship with the environment, aims to create spaces that are
suitable and compatible with human actions, and most importantly, is shaped by culture. It is
inevitable to find deep traces of culture in architectural products where societies reveal
practices about their traditions, customs, lifestyle, socio-economic structure, environmental
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conditions, art, belief, and thought system. In short, culture, which is great power in the
emergence of architectural art, is of great importance both in understanding the past and
shedding light on the future. There are 3 milestones in the history of architecture that are
evolutionary for human beings and have caused serious cultural changes. This classification is
handled in three stages as "Nomadic Period", "Agricultural Period" and "Industrial Period".
The study aims to reveal the reflections of cultural metamorphosis created by all stages of
architecture. In the study, by scanning the literature as a method, scientific publications with
important indexes and high impact factors on the subject were examined. Within the scope of
the study, the architectural understanding in the nomadic, agricultural and industrial periods
was examined separately and the effects of culture on the resulting change were evaluated. It
is known that during the Nomadic Period, which covers a certain part of the Paleolithic Age,
in other words, the Old Stone Age, people were nomadic communities who lived by hunting
and food gathering. These communities temporarily resided in naturally protected places such
as caves and rock shelters. Later, again in this period, tent and hut architecture emerged. The
Agricultural Civilization Period started in the Middle East in the Neolithic period 9-10
thousand years ago. With the transition to the agricultural order, an architectural type that is
constantly settled on the ground in a certain place has been developed instead of the portable
architecture without foundation. Different architectural concepts such as Ancient Egypt,
Sumer-Mesopotamia, Ancient Greece, Ancient Rome, Byzantine, Romanesque, Gothic,
Renaissance, Baroque, Rococo and Neo-classical Architecture emerged with the thought and
belief system of the period. Finally, in the Industrial Period, that is, from the second half of
the 18th century, architectural products have been produced in a modern and postmodern
understanding, nourished by technology and pushing the limits in terms of structure.
Keywords: Culture, Architecture, Nomadic Period, Agricultural Period, Industrial Period.
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GEÇ OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİ KASTAMONU YAPILARINDA
CEPHE SÜSLEMELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Öğretim Görevlisi Hatice DEMİR
Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
ORCID: 0000-0002-5801-5841
ÖZET
Bu çalışmada gerek Osmanlı ve gerekse Cumhuriyet dönemi için önemli bir yere sahip olan
Kastamonu ili mimari yapılarındaki cephe süsleme programı çalışılmıştır. Dönem olarak, Geç Osmanlı
ve Cumhuriyet dönemi yapıları ele alınmıştır.
Geç Osmanlı Dönemi’nde, Kastamonu’da işlevlerine göre değişen çok sayıda mimari yapı olduğu
gözlemlenir. Ticari, eğitim, askeri, resmi ve sivil olmak üzere birçok yapının cephe düzenlemelerinde
farklı mimari üslupların denenmiş olması dikkat çeker. Cephe düzeninde ilk öncelenenin estetik kaygı
olmaması bu bağlamda dikkate değerdir. Bu bağlamda mimarinin her çeşidinde, kesintisiz bir cephe
bezeme programından bahsedilemez. Cephe düzenlemesinde daha çok, farklı yerlere konumlandırılmış
rozet, pano tarzı küçük bezeme kompozisyonları ile karşılaşılır. Bezeme programını oluşturan
ögelerde, bitkisel motiflerin daha çok tercih edildiği gözlemlenir. Bitkisel motifleri, geometrik motifler
takip eder. Çok az örnekte, kuş evlerinin hem fonksiyonel hem de bezeme işlevli olarak cephe
düzenlemelerinde yerini almış olması, cephe süslemeleri için dikkate değerdir.
Erken Cumhuriyet dönemi yapıları, şehir düzenlemesi kapsamında kendi adıyla da anılan Cumhuriyet
Meydanı etrafında gelişim göstermiştir. Cumhuriyet dönemi mimari yapıları; resmi ve sivil mimari
olmak üzere iki grupta şehir planı içerisinde yerini almıştır. Cumhuriyet Dönemi yapılarında yine,
kesintisiz bir cephe bezeme programı söz konusu değildir. Cephelerde; küçük rozetler içerisine alınmış
bitkisel motifler ve özellikle sivil mimaride Maşallah rozetleri gibi ufak süsleme detayları görülür.
Anahtar Kelimeler: Kastamonu, Mimari, Cephe Düzenlemesi, Süsleme

ABSTRACT
In this study, the façade ornamentation program in the architectural structures of Kastamonu province,
which has an important place both for the Ottoman and the Republic periods, has been studied. The
Late Ottoman and Republic Period was chosen as a chronological order.
It is observed that there are many Late Ottoman Period architectural structures in Kastamonu that
differ in terms of their functions. It is noteworthy that various architectural styles have been used in
the façade arrangements of many buildings such as trade, education, military, official and civil
architectural structures. In this context it is noteworthy that the initial priority in the façade
arrangement is not the aesthetic concern.
From this point of view, it is not possible to talk about a continuous façade decoration program in
every type of architecture. The rosettes, the small sized panels were positioned in different corners of
the façade arrangements. It is observed that the floral motifs are preferred more than the geometrical
ones. The birdhouses have also a place both functionally and ornamentally in façade arrangements.
Early Republican architectural settlement seen around the Republic Square. The Republican period
architectural structures of Kastamonu can be listed as official and civil architectural buildings. The
façade ornamentation decoration resembles much to those of Late Ottoman Period. The interrupted
façade decoration was handled and positioned as small floral, geometrical rosettes or Maşallah
rosettes.
Key Words: Kastamonu, Architecture, Façade Arrangement, Ornamentation.
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FARKLI SOSYAL GERÇEKLİKLERİ "ZAMAN VE MEKÂN" ÜZERİNDEN
OKUMAK: EDEBİYAT VE SİNEMADA KAPİTALİST TOPLUM SİSTEMİNİN
İZLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Araştırma Görevlisi Gökçe UZGÖREN
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Bölümü
ORCID: 0000-0002-5335-3817
ÖZET
Birçok kuramcı, sanayileşme ve kapitalist toplum ilişkilerinin ortaya çıkardığı kentleşme
sorunları arasında determinist bir ilişki tanımlarken, kapitalizmin doğuşunu, tarımın; zanaat
ve sanayi üretiminin, pazarın ve mübadele değerinin karşısında önemini yitirmesi ile
açıklamaktadır. Kapitalist sistemin amacı üretim sürecine aktarılan paranın/sermayenin
artarak kendine geri dönmesini sağlamaktır. Bu amaç kapitalizmin tüm coğrafyalardaki ortak
eğilimi olsa da, farklı coğrafyalarda ve farklı tarihsel kesitlerde farklı sonuçlar doğurduğu
bilinmektedir. Bu çalışmada da edebiyat ve sinemanın kent yaşamında gerçekleşen toplumun
toplam yeniden üretim sürecini açıklamada sağladığı olanakların gösterilmesi amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda edebiyat ve sinema alanındaki eserlerde yaşanan olayların geçtiği zaman ve
mekânda kapitalist toplum ilişkilerinin yansımalarının izi sürülmüştür. Böylece kapitalist
sistemin amacını gerçekleştirmek üzere izlediği eğilimin farklı zaman ve mekânlarda ortaya
çıkardığı farklı sonuçlara vurgu yaparak kent çalışmalarında tarihsel-coğrafi bağlamın
önemine dikkat çekilmiştir.
Bu doğrultuda edebiyat ve sinema alanından seçilen toplam 8 eser analiz edilmiştir. Söz
konusu analiz, her bir eserde okunabilir olan üretim ilişkilerinin kapitalist sistemde geçirdiği
değişim sürecinde oraya çıkan; toplumun maddi yeniden üretimi (i), iktidarın yeniden üretimi
(ii) ve sembolik yeniden üretim (iii) olmak üzere üç kriter üzerinden yapılmıştır. Bu kuramsal
analiz, eserlerde yer alan diyaloglardan alıntılar ve görseller ile desteklenmiştir. Sonuç olarak
çalışmada, kapitalizmin farklı biçimleri ve farklı aktörleri toplumun toplam yeniden üretimi
ve bu üretim sürecinin kente yansıması bağlamında değerlendirilmiştir. Yapılan
değerlendirmeden sonra varılan nokta, karmaşık sistemler olan toplumlarda süregelen değişim
ve dönüşümlerin, birçok farklı dinamiğe bağlı olarak şekillendiğidir. Dolayısıyla, ele alınan
herhangi bir toplumsal gerçekliğin hangi toplumda, nerede, hangi tarihsel kesitte, hangi
koşullarda, neyin etkisiyle ortaya çıktığının toplumbilim araştırmalarında önemli bir yeri
vardır. Olayları ve olguları anlamak, onları belirli kuramsal çerçeveleri çerisinde açıklamaya
çalışmak, yalnızca o olguların yaşandığı toplumsal sistemin bütüncül bir şekilde analiz
edilerek, çok sayıdaki ilişkisel ağın ardındaki nedenselliğin keşfedilmesinden geçebilir.
Anahtar Kelimeler: Zaman-mekân, urban, kapitalist toplum sistemi, toplumsal yeniden
üretim, edebiyat, sinema
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READING DIFFERENT SOCIAL REALITIES THROUGH "TIME AND SPACE":
A STUDY ON THE TRACES OF CAPITALIST SOCIETY SYSTEM IN
LITERATURE AND CINEMA
ABSTRACT
Many theorists defines a deterministic relationship between industrialization and urbanization
problems caused by capitalist society relations. At the same time, they explains the emergence
of capitalism through the decline of agriculture against craft and industrial production, the
market and exchange value. The aim of the capitalist system is to increase the money / capital
transferred to the production process and to return it to itself. Although this aim is the
common tendency of capitalism in all geographies, it is known that it has different results in
different geographies and different historical sections. In this study, it is aimed to show the
opportunities provided by literature and cinema to explaining the total reproduction process of
the society that takes place in urban life. In this direction, the reflections of the capitalist
society relations were traced in the time and space of the cases in the works of literature and
cinema. Thus, the importance of the historical-geographical context in urban studies was
emphasized by emphasizing the different results of the tendency of the capitalist system to
realize its purpose in different times and spaces.
For this purpose, a total of 8 works have been selected from the fields of literature and cinema
were analyzed. This analysis is based on the production relations in the process of change in
the capitalist system. The criteria for analysis are material reproduction of society (i),
reproduction of power (ii) and symbolic reproduction (iii). This theoretical analysis has been
supported by quotations and visuals from the dialogues in the works. In conclusion, in the
study, different forms of capitalism and different actors have been evaluated in the context of
the total reproduction of society and the reflection of this production process on the city. The
point reached after the evaluation is that the ongoing changes and transformations in societies
with complex systems are shaped by many different dynamics. Therefore, the emergence of
any social reality in which society, where, in which historical cross-section, under what
conditions, and with what effect has an important place in sociological research.
Understanding events and phenomena, trying to explain them within certain theoretical
frameworks can only pass through a holistic analysis of the social system in which those
phenomena occur, and the discovery of the causality behind numerous relational networks.
Keywords: Time-space, urban, capitalist society system, social reproduction, literature,
cinema
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MİMARİ BELGELEME YÖNTEMLERİNİN KIYASLANMASI:
KONYA-SİLLE AYA ELENA KİLİSESİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDE UYGULANMASI
VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Şeyma SÜMER
Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı
ORCID: 0000-0001-9628-6012
ÖZET
Kültürel miras, atalarımız tarafından bizlere bırakılmış en değerli mirastır. Bu varlıkları
korumak ve gelecek nesillerimize aktarmak birincil görevlerimiz arasındadır. Fakat birçok
nadide eser, doğal veya doğal olmayan yollarla zarar görmekte ve gelecek nesillere aktarımı
zorlaşmaktadır. Bu nedenle belgeleme çalışmalarının yapılması son derece önemlidir. Artan
bu önem, kültürel miras üzerine yapılan belgeleme çalışmalarının daha kolay ve daha detaylı
olması için teknolojiyi de teşvik etmekte, bu da kullanılan ölçme sistemlerinin gelişmesini
sağlamaktadır. Tarihi eserlerin bakımı, onarımı ve korunması için gerekli verilerin(rölöve ve
üç boyutlu model) oluşturulması, çeşitli yöntemler kullanılarak sağlanmaktadır. Geleneksel
yöntemler, total station(optik yöntem) kullanılarak rölöve çıkarmak, fotogrametrik yöntem,
lazer tarama başlıca kullanılan yöntemlerdir. Gelişen teknoloji ile birlikte piyasaya sunulan
çeşitli yazılımlar ve aletler ile lazer tarama işlemleri çeşitlendirilerek kolaylaştırılmıştır.
Örneğin; belirli bir düzenek üzerine kurulum şartı istemeyen; bir fotoğraf makinesi gibi el ile
tutularak kısa sürede tarama işlemlerini gerçekleştiren el tipi lazer tarayıcılar günümüzde
kullanılmaya başlanmıştır. Teknolojinin gelişmesi ve koruma bilincinin artmasıyla birlikte
yapılan rölöve çalışmaları; yapının, tarihi eserin veya korunması gerekli bir varlığın gelecek
tarihlerde yapılacak olan renovasyonu için önemli bir belge niteliği taşımaktadır.
Bu çalışmada, RIEGL model Laser tarayıcı ve HP(Hewlett-Packard) firmasının öne sürdüğü
HP DAVID-PRO S3 model el tipi lazer tarayıcı ile yapılan taramalar; Konya-Sille Aya Elena
Kilisesi’nin iç ve dış mekanda belirlenmiş cephe ve objeler üzerinde altlıklar hazırlanarak;
doğruluk ve hata payı, taşınabilirlik, detaylı ölçüm vb. gibi farklı parametrelerde
karşılaştırılmıştır. Her bir yöntemin avantajları ve dezavantajları sunularak; kültürel mirasın
dokümantasyonu için yapılacak çalışmalara kolaylık sağlamak amaçlanmıştır
Anahtar Kelimeler: Modern Rölöve Teknikleri, Lazer Tarama Teknolojisi, Mimari
Belgeleme, Kültürel Miras

COMPARASION OF ARCHITECTURAL DOCUMENTATION METHODS:
APPLICATION AND EVALUATION ON THE EXAMPLE OF KONYA-SILLE
AYA ELENA CHURCH
ABSTRACT
Cultural heritage is the most valuable legacy that we have been hand down by our ancestor.
To protect and to transfer of these heritage for our future generations is one of our primary
tasks. But many rare historical artifacts are suffering from natural or unnatural way and these
are difficult to transfer to future generations. Therefore, it is extremely important to do use of
documentation methods. This increasing importance is also encouraging technology as well to
be more detailed and easy what documentation methods are being on cultural heritages and so
on are providing to flourish of used measurement systems. Creation of necessary
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data(measured drawing and 3D model) for maintenance, restoration and conservation of
historical monuments is provided with using various methods. Traditional methods, measured
drawing with total station(optical method),photogrammetric method, laser scanner are mainly
used methods. Laser scanning have been facilitated by diversifying with a variety of software
and tools which is introduced to the market with the developing technology. For example;
Nowadays, Handheld 3D Scanners, which is not necessary to installation on a specific setup
and realizes to scanning in a short time just like a photo camera, has begun to use. Surveying
studies which are made with the development of technology and increasing awareness of
conservation is important document qualification for renovation of the building, historical
monument or a property in need of protection in the upcoming dates.
In this study, Scannig by with RIEGL Laser Scanner and HP DAVID-PRO S3, which is
launched by company of Hewlett-Packard, Handheld 3D Scanner are compared with on
different parameters such as accuracy and margin of error, portability, detailed measurement,
etc. by preparing bases on the determined facade and objects as indoors and outdoors of the
Konya-Sille Aya Elena Church. By presenting the advantages and disadvantages of each
method; It is aimed to facilitate the work to be done for the documentation of cultural
heritage.
Keywords: Modern Measured Drawing Techniques, Laser Scanning Techniques,
Architectural Documentation, Cultural Heritage
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SANAT VE TOPLUM İLİŞKİSİ
Dr. Işıl SAVAŞER
Medipol Üniversitesi, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı
ORCHID: 0000-0002-9421-3861

ÖZET
Sanat, felsefe gibi insanoğlunu gündelik yaşamının sınırlarından, sonsuz derinliklere ulaştıran
bir olgudur. Sanat, insanın kendisini ifade etmesidir. Sanat tarihi ve arkeoloji çalışmaları
sanatın yazıdan önce var olduğunu göstermektedir. İnsanoğlu henüz yazıyı öğrenmeden en
evrensel olan anlatım yollarını bulmuştur.
Hegel, salt felsefenin değil, bilim, din, hukuk ve sanatın da belli bir dönemin ve zamanın
doğal ve zorunlu gerçeği olduğunu ifade etmiştir. Teknik, sanat, felsefe, bilim, din gibi bütün
bu alanlar birbirine bağlılık göstermektedir. Sanatı, insan ile doğa nesneleri arasındaki estetik
ilişki olarak da ifade edebiliriz. İnsanın kökeni toplum olmuştur. Aristo'ya göre, insan
toplumsal bir canlıdır. İnsan, toplumsal bir varlık olarak kabul edildiğinden, insanın yaşamı da
toplumdan soyutlanamamaktadır. Dolayısıyla insanın sanat fenomeninde, sanatın oluşmasına
katkısı olan üretimleri de toplumsal ürünlerdir. Sanatın özünü insanın toplumla ilişkileri ve
dolayısıyla toplumsal olaylar belirlemektedir. Estetik yansımanın temel konusu insandır, her
estetik yaratım da insanın istekleri, tutkuları ile toplumun istekleri önemli rol oynamaktadır.
Sanat eserlerinin oluşturulmasında insanın ruhsal karmaşıklığı ve ilişkilerindeki duyarlılık
tüm ağırlığı ile kendini hissettirmektedir. Sanat için toplum düzeyi de önem taşımaktadır.
Sanat, her dönemde kendine ait gereksinimler ve bakış açıları ile oluşmuş ve bu ölçütlere göre
de değer bulmuştur. Dolayısıyla bu şekilde yaygınlık kazanan düşünce, belirli bir dönemdeki
özgün sanatçının oluşturduğu ve toplumun da benimsediği yöresel bir üslup anlamı
kazanmaktadır.
Tarih öncesi çağlardan başlayarak günümüze uzanan süreç içinde toplumların dinsel, ahlaki,
politik, kültürel yapılarına göre sanatın değerleri de düşünsel bir evrim ve gelişme
göstermiştir. Sanat, biçim vermek demektir. Sanatçı, eserlerini üretirken içselliğini ortaya
koymaktadır. Bir dönemdeki sanatı diğer dönemlerden üstün görmek doğru değildir. Primitif
sanatın Yunan sanatından ya da Rönesans'ın, Barok sanattan estetik ve güzellik açısından
daha üstün olduğunu düşünmek yanlıştır. Sanat, her dönemde dönemin kendi koşulları ile
estetik anlayışları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Sanatsal gelişme ise, toplumsal gelişmeye
ve toplum yapısına göre bağlılık göstermektedir. İnsanoğlunun gelişme süreçlerinde
toplumsal farklılıklar yaşanmaktadır. Toplumlardaki gelişmeler sanatsal kültürleri de
etkilemiştir. Toplumlar ve sanat, farklı evreler geçirmiş, sanatın estetik değerlerinin
değişiminde de önemli olmuştur. Toplumlardaki değişim hızları da birbirinden farklılık
göstermiştir. Bu durum, toplumların kültürel, bilimsel ve tarihsel özelliklerinden
kaynaklanmıştır. Sanat, zamanın ürünü olup, tarih, ortam, kültürel değerler onu etkileyen
faktörler olmuştur. Sanat sosyolojisi, sanatçının içinde bulunduğu toplumla sanat arasındaki
ilişkileri incelemektedir. Sanat ve sanat yapıtının yaratılma olayı çeşitli faktörlerin etkisinde
gerçekleşmektedir. Sanatçının kişiliği, teknik, kullanılan malzeme ve en önemlisi sanatçının
yaşadığı toplumsal ortam önemli faktörlerdir. Sanatçının toplumla olan ilişkisini
yorumlayabilme kaygısı, sanat tarihçilerini ve sosyologları, sanat sosyolojisini oluşturmaya
itmiştir.
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Bu makale sanat ve toplumun birbirine olan bağlılığını, sanatın toplum için önemini
vurgulamaktadır. Makalenin amacı tarih öncesi çağlardan günümüze kadar var olan sanatın
insanoğlunun gelişim tarihinde göstermiş olduğu çabalarına ışık tutmaktadır.
Anahtar kelimeler: Sanat, Toplum, Kültür, Estetik, Gelenek

RELATIONSHIP BETWEEN ART AND SOCIETY
ABSTRACT
Like philosophy, art is a phenomenon that transports human beings from the limits of their
daily life to infinite depths. Art is expressing oneself. Art history and archeology studies show
that art existed before writing. Human beings have found the most universal ways of
expression before learning to write.
Hegel stated that not only philosophy, but also science, religion, law and art are the natural
and necessary facts of a certain period and time. All these fields such as technique, art,
philosophy, science and religion are interdependent. We can also express art as the aesthetic
relationship between man and nature objects. The origin of man has been society. According
to Aristotle, man is a social creature. Since man is accepted as a social being, his life cannot
be isolated from society. Therefore, in the phenomenon of art, man's productions that
contribute to the formation of art are also social products. The essence of art is determined by
human relations with society and therefore by social events. The basic subject of aesthetic
reflection is human, and in every aesthetic creation, the desires and passions of the human
being and the wishes of the society play an important role. The mental complexity of human
beings and the sensitivity in their relationships in the creation of works of art make itself felt
with all its weight. Community level is also important for art. Art has been created with its
own needs and perspectives in every period and has found value according to these criteria.
Therefore, the idea that has become widespread in this way gains the meaning of a local style
created by the original artist of a certain period and adopted by the society.
In the period starting from prehistoric times to the present day, the values of art have also
shown an intellectual evolution and development according to the religious, moral, political
and cultural structures of the societies. Art means giving form. The artist reveals his innerness
while producing his works. It is not correct to consider art in one period superior to other
periods. It is wrong to think that primitive art is superior to Greek art or the Renaissance than
Baroque art in terms of aesthetics and beauty. Art has been evaluated in each period within
the framework of its own conditions and aesthetic understanding. Artistic development is
dependent on social development and social structure. Social differences are experienced in
the development processes of human beings. Developments in societies have also affected
artistic cultures. Societies and art have gone through different phases and have been important
in the change of the aesthetic values of art. The rates of change in societies have also differed
from each other. This situation originated from the cultural, scientific and historical
characteristics of societies. Art is the product of time and history, environment and cultural
values have been the factors affecting it. Art sociology examines the relationship between art
and the society in which the artist lives. Art and the creation of a work of art takes place under
the influence of various factors. The artist's personality, technique, materials used and most
importantly the social environment in which the artist lives are important factors. The concern
of interpreting the relationship of the artist with the society has pushed art historians and
sociologists to form the sociology of art.

www.uksek.org

320

Ankara,Turkey

2. INTERNATIONAL CULTURE, ART and LITERATURE CONGRESS
May 2-4, 2021

This article highlights the interconnectedness of art and society, and the importance of art for
society. The aim of the article is to shed light on the efforts of art that existed from prehistoric
times to the present in the history of human development.
Keywords: Art, Society, Culture, Aesthetics, Tradition
GİRİŞ
İnsanlar, içinde yaşadıkları çevreyi, nesnelerin kendileri ile olan ilişkilerinin özünü
kavramaya, algılayıp, yorumlamaya çalışmaktadırlar. Sanat eylemi, insanın bu çeşit
birikimleri ile bağlantılı olan bir enerjidir.
Sanat, insan bilincinin sırlarının, gelişiminin ve yapısının direkt olarak yansıtıldığı, özgür
koşullarda en derin gerçeğe ulaşabilen bir olgudur. İnsanoğlunun sosyal ortamını hayal
gücünden beslenerek yaratıcılığa dayanan bir iletişim ve etkileşim aracı olmuştur.
Toplumların düşünce, inanç ve insan yapısı da tarihsel, siyasal, dinsel, kültürel özelliklere
bağlı olmaktadır. Sanat, topluma hizmet ederken, toplumlar arası farklılaşmalara rağmen, tüm
insanlığın kullanmış olduğu ortak sanat diliyle insanları aynı amaca yöneltmeyi hedeflemiştir.
Tarih öncesi dönemden itibaren toplumlar pek çok yapıt ortaya koymuşlar, bu yapıtları
araştıran ve inceleyen çalışmalar yapmışlardır. Tarih boyunca toplumlar ve insanlar,
özgürlükleri için mücadele içinde olmuşlardır. Özgürlük, öznel olanın en üst seviyede kendi
içinde sakladığı ve ele geçirdiği şeydir. Tin'in en üst varoluş biçimi olmaktadır.
Tarihsel süreç boyunca toplumlar özgürlükleri için mücadele etmişlerdir. İnsanın özünü,
bilinç ve özgürlüğünün oluşturduğunu düşündüğümüzde, tüm bunların gelişimi de tarihsel
süreç içinde değerlendirilmektedir. Tarihte özgürlük en gelişmiş ve ileri bir zorunluluk
olmuştur.
Sanatçıdaki özgürlük bilinci ise, yaratıcı tutkudur. Estetik yargı, yaratıcının özgürlüğünü ve
aynı koşullarda başka insanların da aynı özgürlüğe sahip olması gerekliliğini kabul
etmektedir. Bir sanat yapıtında toplumsal durum, dış dünyaya, psikolojik ve öznel durum ise,
sanatçıya aittir. "Sanatçı, objeyi aşkla, duygusuyla tiniyle ve ruhuyla kavrar ve kendisine mal
eder: böylelikle ona kendi esinini aktarır ve yarattığı şeye adeta yeni bir hayat sunar" (Farago
2017, s.133).
Özünde ulusal değerlerin ve özelliklerin bulunduğu bir sanat yapıtının başka ulusların
insanlarına da katkısı olmaktadır. İçinde yaşadığı sosyal gerçekliği ve doğayı yorumlayan
sanatçı, ürettiği sanat yapıtlarında genel sanat anlayışını ve o toplumun özelliklerini de
vurgulanmış olmaktadır. Toplumun bir parçası olarak sanatçı, toplumun kültürel yapısını
özümsemekte ve evrenselliğe ulaşmak istemektedir. Sanat olayı, toplumun içinde doğmaktan,
toplumun bir ifadesi olmaktadır. Sanatçıyı, tüketiciyi ve sanat eserini toplumun koşulları
belirlemiş olduğuna göre, bu etkenler araştırılarak sanatla ilgili problemler açığa
kavuşturulabilmektedir. Bu yöntemin öncüsü İngiliz edebiyatı tarihi (1864) ve sanat felsefesi
(1881) yazarı olan, Hyppolyte Taine'dir. Taine'e (1828-1893) göre, doğa olayları, sanat
olayları ile aynı niteliği taşımaktadır. Doğa olaylarında olduğu gibi sanat olaylarının da
sebepleri bulunmaktadır. Bir sanat yapıtının meydana gelmesini belirleyen başlıca faktörler,
ortam (fiziksel ve sosyal çevre), dönem (sanat eserinin üretilmesine tanıklık eden tarihsel an)
ve ırk olarak saptanabilmektedir. İnsanın düşünce ürünleri de doğa gibi, içinde bulundukları
çevre ile açıklanabilmektedir. Bir toplumdaki fiziksel, siyasal, toplumsal koşullar ile iklim,
sanatçıyı belirlemede etkin rol oynamaktadır. Taine, doğa bilimlerindeki gereklilik ilkesini
sanatta da uygulamıştır. Irk özelliği ise: yaradılıştan ve genetikten gelen eğilimler, bu etkeni
oluşturmaktadır. Bu özellik, uluslara, halklara göre değişiklik göstermektedir. Sanatın gelişimi
süresinde dönem etkisine baktığımızda, sanat eserlerinin, önceden gelmiş olan sanat
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eserlerinin bırakmış olduğu izlerin üzerinde yükselmiş olduğu gözlemlenmektedir. Bir
toplumda izler, dolayısıyla onların üzerine inşa edilip yükselen sanat eserleri de farklılık
göstermektedir. Taine'e göre sanatın amacı, gerçekliği birebir yansıtmak anlamını
taşımamaktadır. Ortam, ırk, tarihsel dönem gibi çok çeşitli koşullar tarafından belirlenebilen
sanat yapıtı oluşturulduğu dönemi yansıtacaktır.
Sanatı, insanın kendini anlatma şekillerinden biri olarak başvurduğu emek, bilinç ve
yeteneklerin düzenli ilişkilerle somutlaştırılması, ritmik, plastik ve fonetik ifade şekillerini
yaratması olarak tanımlamak mümkündür. İnsanın tüm üretmiş olduğu sanat eserlerinde bir
şekil ve yapı bulunmaktadır. Sanat tarihinde üsluplara isim verildiğinde bölge, çağ ve direkt
olarak sanat eserinin yapısından gelen farklılıklar temel alınmakta ve sanatçının üslubu da
etkili olmaktadır. Sanat eserlerini belli tarihi dönemlerin isimleri altında gruplara ayıran üslup
isimleri, yaygın benimsenen gruplamalar sonucunda meydana gelmiştir. Erken devir üslupları,
arkaik üslup, Klasik Dönem üslubu isimleri, esas olarak sanat tarihinde şekillendirilmiş olan
değişim tarihleri alışkanlığından kaynaklanmaktadır. Böylece sanat eserleri kronolojik bir sıra
sıralamaya tabi olmaktadır. Sanat eserinin büyüklüğü ise, yansıtılmasında göstermiş olduğu
başarıya bağlı olacaktır.
Taine'e göre sanat eseri, toplumsal yaşantıyı yansıtan sosyal bir durum olmaktan öte, bir
toplumun karakterini, ruhunu, ırkını en güzel yansıtan bir unsur özelliğini taşımaktadır.
SONUÇ
Sanat, insanın ilgilendiği diğer alanlara göre çok daha karmaşık yapılı ve farklı alanların
birikimi halinde karşımıza çıkmaktadır. Çevremizde yer alan şekiller hakkındaki
düşüncelerimiz, iç dünyamızdaki birikimlere göre her defasında yeniden anlam
kazanmaktadır. Günümüzde sanatı artık geniş kitleler konuşmaktadır. Bugünün insanı, aşırı
gelişen teknolojinin sunduğu görsel nimetlerden genişçe yararlanmakta, çevresinde oluşan
sanat gelişmelerine tanık olmaktadır. Sanat ve estetik konuları öteden beri sübjektif yapısı
bakımından oldukça karmaşık kavramları da birlikte getirmektedir. İnsanın duygu ve
düşüncelerinin son derece değişik, özgün ve her şeyin ötesinde güzel üsluplar içinde içinde
anlatan sanat, kolayca analiz edilemeyen tanımı, sınıflandırılması her zaman mümkün
olamayan kavramları da beraberinde getirmektedir.
Sanat ve tarih tektir. O da insanın tarihidir. Sanat sosyolojisi, sanatla toplum arasında bilinen
bağlantıları incelemektedir. Toplumsal yapı, yönetim, sınıflar gibi durumlarla sanat olgusunun
ilişkilerini incelemek, araştırmak, sanat sosyolojisinin görevidir.
Bireyden topluma, ulusal ölçekten kronolojik boyuta kadar yaklaşım yöntemleri ne olursa
olsun sanatın, bilimsel boyutta incelenmesi, sanat biliminin kuramsal parçası olmaktadır.
Arkeoloji, sanat felsefesi olarak karşımıza çıkan bu alanlar aynı bilimin kolları şeklinde kabul
edilmektedir. Sanat ve yaratım durumu birkaç etkene bağlıdır. Sanatçının yaşadığı toplumsal
ortam ve sanatın doğmuş olduğu çevre önemlidir. Kültürel değişimlerin tekdüze olmaması
aynı tarih diliminde veya aynı yüzyılda, aynı sanat üslubunda bile farklılıklara yol
açabilmektedir. Tarihsel çağlar boyunca her dönemde toplumlar sanatı ve sanatçıyı
toplumların yapısı ve değerlerine göre farklı bir konuma koymuşlardır. Sanat türü, toplumsal
yaşama göre belirlenmiştir. Sanatın her alanı, toplumsal yapı ile ilgili olup, toplumun koşulları
ile bağdaştığı oranda sanatçıyı yaşatmaktadır. Dolayısıyla bir sanat eserinin estetik
çözümlemesi oluşturulurken, konu da toplumsal boyutu açısından çok önem taşımaktadır.
Sanatta konu, uygarlığın bir damgası olarak bir yapıtın hangi koşullarda ve ne zaman
oluşturulduğunu açıklamakta önemlidir. Sanat, insanın bir üretimi olarak toplumsal olayların
dışında, ancak toplumdan ayrı tutulamayacak kadar somut ve gerçek temellere bağlı olarak
gelişmektedir. Sanatçının kendisini içinde yaşadığı toplumun ekonomik, politik, kültürel
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geleneklerinden sıyrılarak toplumun ve doğanın dışında kalması düşünülemez. Bir yöredeki
sanatsal üslubu belirleyen faktörler arasında, o bölgedeki eski olan üslup kadar, yüzey
şekilleri, iklim, hammadde kaynakları, toplum yapısı, jeopolitik konum ve ekolojik denge de
büyük önem taşımaktadır. İnsan, deneyimlerle elde etmiş olduğu birikimleri ile düzen
vermektedir. Bu düzen, sanatta biçim olarak ortaya çıkmaktadır. Bir sanat yapıtının estetik
boyutu
incelendiğinde,
onun
toplumsal
yanı
önem
taşımaktadır.
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