LOOZ Je..,ea

9 ı,{es

nsruussa
IHvı'fflMI1~~\f l\fA!>fHOl
!S31!S~3A!NO
3d31133VH

Z66S·S0U NSSı

Bu SayIDID Hakemleri
ProfDr. Ülkü ÇELİK ŞA YK (Hacettepe Üniversitesi)
Prof.Dr, Mehmet ÖZ (Hacettepe Üniversitesi)
Prof.Dr. Özkul ÇOBANOGLU (Hacettepe Üniversitesi)
Doç.Dr. İsmail Hakkı AKSOY AK (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Esra BURCU (Hacettepe Üniversitesi)
Doç.Dr. Aslıhan ÖGÜN BOY ACIOGLU (Hacettepe Üniversitesi)
Doç.Dr. Muhittin TUŞ (Selçuk Üniversitesi)
Doç.Dr. Alaaddin AKÖZ (Selçuk Üniversitesi)
Doç.Dr. Yunus KOÇ (Hacettepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Fatma S. KUTLAR OGUZ (Hacettepe Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Ruhi ÖZCAN (Selçuk Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Serdar SAGLAM (Hacettepe Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. M. Hulusi LEKESİZ (Hacettepe Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Süer EKER (Başkent Üniversitesi)
Öğr.Gör.Dr. Erdal AKSOY (Hacettepe Üniversitesi)
Dr. Erkin EKREM (Hacettepe Üniversitesi)

Yazarlar
AKYÜZ, Jülide, Dr., Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
ATASOY, Fahri, Dr., Araştırmacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı.
EKE, Nagehan U., Dr. , Muğla Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Bölümü.
KAMANLlOGLU,
Bölümü.

Müge, Araş.Gör.,

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

KILIÇ, Rüya, Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
TANYILDIZ, Ahmet, Arş. Gör., Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü.
TUTAR, Hüseyin, Dr., Sosyolog.
VENEGONI, Laura, Dr., Orientalisches Institut, Philosophische Fakultat I, Martin-LutherUrıiversitat, Halle- Wittenberg.
YÖRÜK, Doğan, Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.

Türkiyat Araştırmaları
Yıl: 4, Sayı: 6, Bahar 2007

içiNDEKİLER
Sunuş

5

Fahri Atasoy
Prof. Dr. M. Ci hat Özönder: Hayat Hikayesi, Sosyolojik Görüşleri ve Çalışmalan /
Prof.Dr. M.Cihat Özönder: His Biography, Sociologieal Thoughts and his Works

9

Laura Venegoni
The Political Baekground of The Mongolian Conquest and Hülagü's West Conquest
(1256-1260) / Moğollann Fetih Politikası ve Hülagu' nun Batı Seferi (1256-1260)

29

Rüya Kılıç
Nakşibendi Geleneğinde İbnül-Arabl: Destek mi Muhalefet mi? / ıbn al-'Arabi in
the Naqshbandi tradition: For or Against?

.43

DoğanYörük
Karaman Eyaletinde Timara Çevrilen Vakıf ve Mülkler (1476- 1483) / The
Conversion of Foundations and Private Properties to Timar in Qararnan Provinee
(1476- 1483)

61

Jülide Akyüz
Osmanlı Kadınlannın Hukuksal Haklarını Kullanımı Hakkında Bazı Değerlendirmeler
/ Some Evaluations on the Worrıen's Use of Legal Rights in the Ottoman Empire

75

Ahmet Tanyıldız
Klasik Dönem Türk Şiiride Atasözü ve Deyim Kullanımı Bir Akımın Göstergesi
Midir?/ Is the Use of Proverbs and Idioms in the Classical Period of Turkish Poetry an
Indieation of a Parti cu lar Tradition?

93

Nagehan U. Eke
16. Yüzyıl Klasik Türk Şiirinde Tıp ilmi i Medical Seienee in the 16'h Century
Classical Turkish Poetry

105

Müge KamanIıoğlu
Üniversite Gençliğinin Sapmış Davranışlara Yönelik Etiketlemeleri: Ankara Örneği i
The Labeling of University Youth on Deviant Behaviors: Ankara Case

127

Hüseyin Tutar
Kırgızlarda Akrabalık Terminolojisi ve Akrabalık İlişkileri / Kirghiz Kinship
Terminology and Kinship Relations

.155

Türkiyat Araştırmaları Dergisi Dizini (200411-200612)

171

Yazım Kuralları

179

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Kurucusu: Prof.Dr. M. Cihat ÖZÖNDER
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü adına
Sahibi ve Sorumlu Müdür: Yunus KOÇ
Danışma Kurulu
ATABEY, Öğr.Gör.Dr.lbrahim
(Başkent Ü.)
BARAN, Doç.Dr. Aylin Görgün (Hacettepe Ü.)
BAŞTÜRK, Prof. Dr. Mehmet (Atatürk Ü.)
BOZBEYO~LU, Prof.Dr. Sibel (Hacettepe Ü.)
ÇA~LAR, Prof.Dr. Ali (Hacettepe Ü.)
ÇAKIN, Prof. Dr. ırfan (Hacettepe Ü.)
EFEGIL, Yrd.Ooç.Dr. Ertan (Beykent Ü.)
EKER, Süer, Yrd.Ooç.Dr (Başkent Ü.)
ERCILASUN, Prof.Dr. Bilge (Hacettepe Ü.)
ERGAN, Prof.Dr. Nevin Güngör (Hacettepe Ü)
EROL, Prof.Dr. Burçin (Hacettepe Ü.)
HORATA, Prof.Dr. Osman (Hacettepe Ü.)
ISBIR, Prof.Dr. Eyüp G. (Gazi Ü.)
KARASOY, Doç.Dr. Yakup (Selçuk Ü.)
KUTLAR O~UZ, Yrd.Doç. Dr. Falma S. (Hacettepe Ü.)
MEDER, Doç. Dr. Mehmet (Pamukkale Ü.)

Editörler:

ÖZ, Prof.Dr. Mehmet (Hacettepe Ü.)
ÖZCAN, Prof.Dr. Yusuf Ziya (Orta Doğu Tek. Ü.)
ÖZDEMIR, Prof.Dr. M. Çağatay (Gazi Ü.)
ÖZDEN, Doç.Dr. Mehmet (Hacettepe Ü.)
ÖZKAN, Prof.Dr. Nevzat (Kayseri Erciyes Ü.)
SA~LAM, Prof.Dr. Musa Yaşar (Hacettepe Ü.)
SEZER, Yrd.Doç.Dr. Ayten (Hacettepe Ü.)
ŞAMAN, Yrd.Doç.Dr. Nermin (Hacettepe Ü.)
TAŞKıRAN, Prof.Dr. Cemalettin (Kırıkk. Ü.)
TUNA, Prof.Dr. Korkut (Istanbul Ü.)
ÜREKU, Prof.Dr. Bayram (Selçuk Ü.)
YALÇiN, Prof. Dr. Semih (Gazi Ü.)
YILDIRIM, Prof.Dr. Dursun (Hacettepe Ü.)
YILDIZ, Doç.Dr. Musa (Gazi Ü.)
YÜKSEL, Doç.Dr. Mehmet (Ankara Ü.)

Ülkü ÇELİK ŞA YK, Yunus KOÇ

Yayın Kurulu: Özkul ÇOBANOGLU, Abide DOGAN, Serdar SAGLAM, Yunus KOÇ,
Fatih MÜDERRİSoGLU, Erdal AKSOY, Evren ALPASLAN, Hakan KAYNAR, Erkin
EKREM, Suat ALP, Fatma TÜRKYILMAZ
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları ISSN: 1305-5992
Türkiyat Araştırma/arı Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü himayesinde yılda iki kez yayımlanan Hakemli, Yerel ve Süreli bir
dergidir.
Türkiyat Araştırma/arı Dergisi'nde yayımlanan yazılarda ifade edilen görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazılar, iki alan uzmanının "yayımlanabilir"
onayından sonra Yayın Kurulu'nun son kararı ile yayımlanır. Gönderilen yazılar
yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.
İngilizce Editörü:Evren ALPASLAN
Kapak Tasarımı
Serdar SAdLAM, ŞerefULUOCAK
İdare Yeri
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 06532 Beytepe ANKARA
Tel: 0312.297 67 71- 297 67 72
Belgeç: 0312. 2976771
e-posta: turkiyat@hacettepe.edu.tr
Yayımlayan

Matbaa:

Sirem Ltd. Şti. Moda İşhanı. 7/59 Kızılay/Ankara
Tel: (0.3 ı2) 4 ı7 90 08

Yayın Tarihi: 20/1112007

Sunuş

5

SUNUŞ
Ülkü ÇELİK ŞA VK - Yunus KOÇ

Türkiye, 22 Temmuz genel seçimlerinin ortaya koyduğu tablonun
şaşkınlığını yaşarken bundan tam 4 gün sonra 26 Temmuz sabahı ise tüm
Hacettepe ve siyaset dünyası Prof.Dr. Mehmet Cihat Özönder'in bir kaza
sonucu vefat ettiği haberiyle sarsıldı. Haber acıydı, inanılır gibi değildi. Hoca, seçimlerde adayolduğu ve milletvekili seçildiği İstanbul'dan daha seçim
sonuçları ilan edilir edilmez Ankara'ya dönmüş, pazartesi günü öğle vaktinde kendisinin kurduğu Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ne "kısa" bir süreliğine uğramış, öğleye yakın geldiği Enstitü'den saat ı5.45 civarında ayrılmıştı. Bu "kısa" ziyaret esnasında çok şey konuşuldu; tebrikler, biraz da
buruk bir şekilde kabul edildi; çünkü sonuçlar Hoca'nın arzu ettiği şekilde
tecelli etmemişti, ama olsundu! Muhalefette de olsa Türk halkı ve Türkiye
için, Türk dünyası için yapılacak çok şey vardı. Enstitü ise, belirlediği disiplinler arası perspektif, kalite ve bilimsellik ekseninde yapılanmasını kararlılıkla sürdürmeli, başlatmış olduğu çalışmalara aynı hız ve titizlikle devam
etmeliydi.. O gün konuşulanların özü buydu .. Beytepe'den dört saat sonra
ayrılırken söylediği sözler "Daha yapılacak çok iş var. "dı. Yoğun siyaset ve
seçim sonrası atmosferde Hoca Beytepe'den ayrılmak istememişti. Belki de
bu sebeple ertesi gün yeniden geldi, ama bu kez adres, ı972 yılında mezun
olduğu ve tüm akademik kariyerini yaptığı Sosyoloji Bölümüydü, Gün sonunda çıkışta, saat ı7.00 civarında karşılaştık yeniden. Kendisini Meclis'e
göndermemize rağmen hala neden Beytepe'den aynlamayışını şakayla sorarken verdiği karşılık "Benden öyle kolay kolay kurtulamazsınızL."dı. Hoca
gitmek istemiyordu adeta .. Kim bilebilirdi ki aktif hale getirdiği Enstitü ile
kariyerini yaptığı Sosyoloji Bölümüne bu gelişleri bir "veda ziyareti" olacaktı? Kim bilebilirdi ki? Hoca veda etmeye gelmişti ve sanki temelli gideceğini
bilen kader, onun son kez Beytepe'ye gelmesini istemişti.
Hoca ebediyen gitti. Hem de tüm Türkiye ve Türk dünyasına haber
olarak gitti. Kimse inanamadı bu gidişe. Tanıyan, tanımayan birçok kimse
gözyaşlarıyla uğurladı onu ve hakkını helal etti. Geriye kolay doldurulamayacak bir boşluk kaldı. ilk günlerde Sosyoloji Bölümü ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde dostları, mesai arkadaşlan işyerlerine girmekte çok zorlandılar. Kimsenin ağzını bıçak açmadı. Ama toparlanmak gerekti. Toparlanmak ve yarım kalmış işlere onun gösterdiği hedefler doğrultusunda, bu
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kez daha bir tutkuyla sarılmak gerekti .. Tum zorluklara rağmen gerçekleştirmekte inatla ısrar ettiği ve sayıları kırkı bulan davetlilerin tüm sorunlarıyla
birebir ilgilendiği Nisan ayındaki "Yaşayan Eski Türk İnançları Bilgi Şöleni"nde sunulan tebliğlerin yayına hazırlanmasından Türkiyat Araştırmaları
dergisinin elinizdeki sayısına; Enstitü'de, Yüksek Lisans Programı açma
çalışmalarından Stratejik Planlamaya; yeni projelerin hazırlanmasından teklif edilen Bilimsel Araştırma Projeleri'nin takip ve çalışma takvimlerini izlemeye kadar bir çok faaliyet, yine Hoca'nın gösterdiği hedefler doğrultusunda yürütülmeli; araştırma ve eğitim alanında daha ileriye gitmek için
Enstitü 'nün kuruluş aşamasından beri Hoca tarafından taviz verilmeden izlenen disiplinler arası anlayış çerçevesinde işler devam ettirilmeliydi. Hoca
tarafından oluşturulan kadro, işte bu sorumluluk duygusu ve bilinçle, Enstitümüzü uluslar arası kalite ve evrensel bilim anlayışından taviz vermeden
daha üst noktalara ulaştırmak amacıyla yoluna devam etmek zorundaydı.
Türkiyat Araştırmaları'nın 6. sayısı bu duygu, düşünce ve hedefler
doğrultusunda hazırlandı. İlk 5 sayıda Hoca'nın emek, gayret ve desteği çok
büyüktü. Araya giren hüzün dönemi ve toparlanma süreci yukarıda ifade
edilen düşünce ve amaçlara daha fazla sarılmayla sona erdi. Şimdi 6. sayı ve
hemen ardından çıkacak olan 7. sayının hazırlıkları bu atmosferde tamamlandı. Elinizdeki sayı için makaleler tasnif edilirken, ilk sırada Hoca'nın
hayat hikayesi, Sosyolojik yöntem ve çalışmaları ile eserlerinin bir listesinin
yer aldığı bir biyografıye yer verilmesi anlamlı bulundu. Diğer yazılar ise
yaklaşık bir yıl öncesinden beri yayımlanmak üzere dergimize gönderilmiş
tarih, dil, edebiyat ve sosyoloji eksenli yazılardır. 6. sayıda makaleler, bu kez
konularına göre geçmişten günümüze doğru kronolojik bir tasnif yapılarak
konuldu. Ayrıca ilk beş sayının makale ve yazar soyadına göre düzenlenmiş
bir indeksi de verildi.
Hoca'nın ardından onun anısına atfedilmek üzere II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu 29-30 Mayıs 2008 tarihinde yapılmak üzere planlandı. Bu sempozyumun ana teması doğumunun 1000. yıldönümü münasebetiyle "Kaşgarlı Mahmud ve Divan-u Lügati't-Türk" olarak tespit edildi. Konuyla ilgili duyuru ve yazışmalar Düzenleme Komitesi tarafından yapılırken
Sempozyum'a katılmak üzere özet gönderilmesi için son tarih 15 Aralık
2007 olarak kararlaştırıldı. Ayrıca yine Hoca'nın anısına olmak üzere,
kendisinin doğrudan çalışma sahası olan Sosyolojide yeni yöntem ve
özgün içerikli yazılara ağırlık vermek üzere dergimizin 8. sayısı bir
"Armağan Sayısı" olarak planlandı. 2008 yılı Bahar döneminde yayımlanacak olan bu sayıda özellikle Sosyoloji ve Türkiyat araştırmalarında özgün
çalışmaların daha fazla yer alması düşüncesiyle duyurunun şimdiden yapılması uygun görüldü. Böylece ona olan vefa borcunun hiç olmazsa bir kısmı-
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nı karşılayabilmek için Hoca'nın anısına olmak üzere, bir sempozyum ve bir
de armağan sayısı hazırlamak, kurucusu olduğu Türkiyat Araştırmalan Enstitüsü'nün yapması gereken en öncelikli görevlerden biri olarak belirlenmiş
oldu.
Bu vesileyle yukanda bahsettiğimiz tüm bu faaliyetlerde bizi hiç
yalnız bırakmayan ve ne zaman ihtiyaç duysak yanımızda gördüğümüz değerli Rektörümüz Prof.Dr. Tunçalp ÖZGEN'e teşekkürü bir borç biliriz.
Sayın ÖZGEN, hem kurucu Müdürümüz Prof.Dr. M. Cihat Özünder zamanında hem de onun kaybından sonra, Enstitümüzün teşkilatlanması, Yüksek
Lisans Programının açılması, Türkiyat Araştırmaları'nın yayımlanması ve
Sempozyum düzenlenmesi gibi idari ve akademik çalışmalar esnasında her
Zaman yanımızdaydı, kendisine sonsuz müteşekkiriz. Kaliteden ve büyüme
hedeflerinden taviz vermeden "Daha ileriye, en iyiye ..." doğru emin adımlarla yürürken, aynı ölçüde yardım ve desteği bundan sonraki dönemlerde de
bulacağımıza içtenlikle inanıyoruz.
Saygılanmızla,
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Prof Dr. M Ohal Özônder:
Hayal Hikayesi, Sosyolojik Görüşleri ve Çalışma/arı
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Prof. Dr. M. CiHA T ÖZÖNDER:
HAYAT HiMYESi, SOSYOLOJİK GÖRÜŞLERİ VE
ÇALIŞMALARI *
Fahri ATASOY

M. Cihat Özönder'in

Kısa Öz Geçmişi

Prof. Dr. Mehmet Cihat ÖZÖNDER 1947 yılında Ankara'da doğdu.
Babasının memuriyeti dolayısıyla çocukluğu Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde geçti. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü i97 i yılında bitirdi.
Mezuniyet sonrası aynı bölümde akademik hayata başladı. "Manisa Salihli'de Meskün Kazak ve Bulgaristanlı Göçmenlerin Sosyo-Kültürel Yapılan"
konulu tezi ile doktor unvanı alan Mehmet Cihat ÖZÖNDER, bu tez konusuyla geniş bir coğrafyada hayatlarını sürdürmekte olan Türklerin sosyokültürel özelliklerini, karşılaştıklan sorunlan, yaşadıkları bölgedeki uyum
problemlerini ve nüfus hareketlerini inceledi. Özellikle bu çalışma, o dönemde mevcut olan dış Türkleri yok sayma politikalarına cevap niteliği taşıması bakımından, farklı Türk gruplannın sosyolojik olarak ortaya konulmasına ilk örneği oluşturdu.
Mehmet Cihat ÖZ ÖNDER, Hacettepe Üniversitesinde görevli iken,
davet üzerine 1981 yılında Güney Kore'de Seul'deki Hankuk Üniversİtesinde (Hankuk University of Foreign Studies) misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Burada iki yıl süreyle Türk kültürü ve Türk tarihi ile ilgili dersler verdi.
Kore'deki görevi kültür araştırmalan açısından son derece önemli bir gözlem
fırsatı oldu. Mehmet Cihat ÖZÖNDER, Güney Kore'de Türk kültürü ve
tarihinin tanıtılmasına katkı sağladı.
1992 yılında profesör olan M. Cihat ÖZ ÖNDER, uzun yıllar
Bölümü başkanlığı görevini yürüttü. Hacettepe Üniversitesinde
Araştırmalan Enstitüsü ve Stratejik Araştırmalar Merkezini kurdu.
problemlerin çözümüne katkı sağlamak amacıyla i99 i yılında bir
lum kuruluşu olarak KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar

Sosyoloji
Türkiyat
Ülkedeki
sivil topVakfının

Sn. Fahri Atasoy'un bu çalışması Prof. Dr. M. Çağatay Özdemir editörlüğünde ve
Pheonix yayınlan tarafından yayına hazırlanmakta bulunan "Türkiye'de Sosyoloji, isimler
Eserler" adlı kitap için hazırlanmıştır. Bu çalışma Sn. Prof. Dr. M. çağatay Özdemir ve
yazannın müsaadesi ile yayımlanmıştır.
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(KÖKSA V) kuruluşunu gerçekleştirdi ve uzun yıllar bu vakfın başkanlığını
yürüttü.
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde lisans ve lisansüstü seviyelerde Genel Sosyoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Kültürel Değişme, Sosyal
Değişme, Gelenekler ve Görenekler, Türk Sosyo-Kültür Yapısı, Kent Sosyolojisi derslerini verdi. Bu konularda lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri
yönetti. Hacettepe Üniversitesi dışında, Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesinde Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümünde Türk Dünyasının
Sosyo-Kültürel Yapısı, Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Kore Kültürü Araştırmaları dersleri verdi
Prof. Dr. Mehmet Cihat ÖZÖNDER Başbakanlıkta dış Türkler konusunda müşavirlik görevinde bulundu. Dış Türkler ve Türk kültürü konusunda
faaliyet yürüten çeşitli derneklerde görevaldı. Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Romanya, Kırım, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan,
Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan çeşitli kongre, konferans ve
sempozyumlarda Türk kültürü konularında konuşmalar yaptı. Bu Türk bölgeleriyle ilgili bilimsel ve stratejik araştırma projeleri yürüttü. Yurt içinde,
yurt dışında birçok üniversite ve kururnda dersler veren, bilimsel projeler
yürüten, stratejik araştırmalar yapan Prof. Dr. ÖZÖNDER'in, Türkiye'nin
sosyo-kültürel yapısı ile başta Balkan Türkleri olmak üzere Türk dünyasının
meselelerine yönelik çok sayıda çalışması ve yayını bulunmaktadır. Prof. Dr.
Mehmet Cihat ÖZÖNDER iyi derecede İngilizce ve Korece bilmektedir.
23. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde İstanbul 3. Bölge milletvekili olarak parlamentoya giren Prof. Dr. Mehmet Cihat ÖZ ÖNDER
26.07.2007 tarihinde elim bir trafik kazasında vefat etti.

ÔzönderIn

Yetiştiği Sosyal Çevre

1947 yılında Ahmet Nuri Bey ve Beyza Hanım'ın birinci çocuğu olarak
Ankara'da dünyaya geldi. Ahmet Nuri Bey babasının askeri tab ip olmasından mülhem askerlik mesleğini seçen bir subay. Annesi bugünkü Makedonya ve Yunanistan arasındaki Poyran adlı bir kasabada Eceoğlu Yörüklerine
mensup bir aileden gelme. Osmanlı'nın Balkanlardan çekilmek zorunda
kalınasıyla yaşanan göç dalgasında ailesini kaybeden çocuklara Cumhuriyet'in sahip çıkmasıyla İstanbul'da Kandilli Kız Lisesinde devlet tarafından
okutulmuş; daha sonra DTCf Antropoloji Bölümüne kaydolmuş ve memuriyete başladığı için okulu bırakmak zorunda kalmış. Genelkurmay'daki memuriyeti dolayısıyla Beyza Hanım, Ahmet Nuri Bey'le tanışarak evlenmiş ve
hayatlarını büyük oranda Ankara'da geçirmişler.
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Babası Ahmet Nuri Bey Askeri Tıbbiyeli bir babanın yetiştirdiği bir
Cumhuriyet subayıdır. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan sürecin en dinamik kesiminde rol alan bir aile ortamı Cihat Özönder'in yetişmesinde ve
fikri dünyasının şekillenmesinde önemli roloynar. Bir taraftan Osmanlı mirası, bir taraftan cumhuriyet hassasiyetleri olduğu gibi yansır. Aynı zamanda
devletin egemenliğini kaybettiği topraklardan yaşanan göç ve geri çekilme
dalgalarının yansıması olduğu gibi etkileyecektir. Anne Beyza Hanım, Türk
toplumunda ve tarihinde yaşanan savrulmanın bir parçası ve en yakın şahididir. Bu savrulma esnasında kardeşiyle birlikte İstanbul'a sığınabilmiş şanslı
ve o kadar da hüzünlü insanlarından birisidir.
Özönder'in çocukluğu, subay bir babanın evladı olarak beş yaşına kadar
Anadolu'nun
değişik şehirlerinde
geçer. Aile Ankara'ya
dönüşte
Aydınlıkevler semtinde yerleşir. Okul hayatına altı yaşında Ankara'da Sarar
İlkokulunda başlar. ilköğrenimini Aydınlıkevler İlkokulunda bitirir. Buradan
sonra Mimar KemalOrtaokuluna
devam eder. Lise eğitimini Ankara Gazi
Lisesinde tamamlar. O dönemler Ankara Gazi Lisesi Ankara'nın önde gelen
sayılı okulları arasındadır. Ankara, cumhuriyetin başkenti olarak Türkiye'nin
gelişmesinde ve modernleşmesinde öncü durumdadır ve eğitim alanında da
özen gösterilmektedir. Cumhuriyet döneminin en modem okullan Ankara'da
kurulmaya çalışılmıştır. Ankara okulları cumhuriyetin aydın eğitimcileri
tarafından desteklenmektedir.
Özönder Gazi Lisesi döneminin hayatında önemli yeri olduğunu belirtir.
O dönemdeki hocalarının kendi fikri dünyasının şekillenmesinde önemli
rolleri olduğunu kabul eder. Okulun müdürü Sivas ilköğretmen Okulunda
ünlü Türkçü Necdet Sançar'ın öğrenciliğini yapmış olan Veli Soysaldı idi.
Benzer şekilde mesela tarih derslerine giren Enver Behnan Şapolyo, Atatürk
dönemini bir canlı şahit olarak ve milli bilinç içinde anlatır. Cumhuriyetin
kuruluşunu ve Atatürk döneminde yaşananları birinci ağızdan bir tarihçiden
dinlemek büyük bir şanstır. Öğrenciler adeta o dönemi yaşayarak öğrenirler
ve bilinçlenirler. O dönemin Gazi Lisesinde görev yapan hocalar kendi sahalarında iddialı ve birikimi i kimselerdir.
Lise eğitimini tamamladıktan sonra yükseköğretim seçeneklerini değerlendirir. O zamanlarda her üniversite veya yüksek okul kendi sınavını kendisi yapmaktadır. Ailenin de teşvikiyle hem Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine hem de Ortadoğu Teknik Üniversitesine başvurur ve sınavlarını kazanır.
Sosyoloji okuma hedefi Özönder'in bilinçli yaptığı bir tercihtir. Lise
yıllarında sosyal bilimlere eğilimi olduğu için ilk tercihini bu dönemde yapmıştır. Fen ve edebiyat kollarının ayrılmasında, sosyal bilimlerin öncelikli
hedefi durumundaki Siyasal Bilgiler Fakültesine gitmek istediğini belirterek
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babasının edebiyat koluna kayıt yaptınnasını sağlamıştır. Bu tercihe babasının destek olmasıyla beraber başarılı bir öğrencilik hayatı yaşamıştır. O dönemde bütün derslerden ve sınıflardan toplu bitinne sınavları yapıldığı için,
henüz bu sınavlara girmeden hem Ankara Üniversitesini, hem de ODTÜ'yü
kazandığını öğrenir. Sonra bu toplu bitinne sınavlarını vererek mezun olur.
Bu arada spor hayatının yoğunluğu da bu çalışmaları etkiler. O yıl hayatı için
çok yoğun bir yıl olur.
ODTÜ İdari Bilimler Fakültesine kaydını yaptım. Branş olarak tercihi
sosyal bilimler okumaktır. Ancak bu sıralarda sporla ilgilenmesi de tercihini
etkiler. ODTÜ' de bir taraftan hazırlık sınıfını okurken bir taraftan da lise
yıllarında başladığı atletizm çalışmalarına devam eder. Arkadaşlarıyla birlikte ODTÜ'de atletizm takımı kurma hedefiyle yaptığı tercih kendisini sonuca
götürür ve hazırlık öğrencisi olduğu 1967 yılında, içinde yer aldıkları ODTÜ
atletizm takımı Türkiye şampiyonu olur. Fakat atletizm ve öğrencilik birbiriyle çok uyumlu gitmez. Bir yandan müsabakalar, bir yandan okul eğitimi
devam ederken, atletizm takımının bütün sporcuları Manisa'da bir şampiyonada iken final sınavlarına giremeyerek eğitimlerini aksatırlar. ODTÜ'deki
1. sınıftan böylece atılmış olurlar.
Mahkeme kararıyla tekrar hak kazanmalarına rağmen, yeniden sınava
girdiği için bu defa başka bir fakülteye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve
İdari Bilimler Fakültesine kaydını yaptırır. Bu tercihinde sosyoloji eğitimi
alma isteği ağır basar. Henüz Ankara Üniversitesinden yeni ayrılmakta olan
Hacettepe Üniversitesinde Sosyoloji Bölümünü kunnakla görevlendirilmiş
olan Nihat Nirun ile kayıt yaptınnadan önce tanışmak ister. Aynı anda iki
yeri de kazanmış göründüğü için tercihte bulunması gerekmektedir. Bunun
için Nihat Nirun'a bu bölümde okumak istediğini ve ilerde akademisyen
olmak istediğini belirtir. Eğer şartları buna uygunsa bu bölüme kayıt yaptırmak istediğini belirtir. Bu durum Özönder'in geleceğe yönelik ciddi bir tercih ve hedef koyduğunu gösterir. Böylece Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji
Bölümünün 2. öğrenci grubu içinde yer alır ve mezun olur.
Nihat Nirun ile yaptığı ilk görüşme Özönder'in bölümdeki sorumluluğunu ve iddiasını artırmıştır, Artık sosyolojide başarılı olmak ideal haline
gelmiştir. Daha birinci sınıfta sosyolojiye giriş dersinin birinci ayının sonunda, Nihat Hoca derste anlatması için seminer hazırlamasını ister. İlk ders
tecrübesini burada yaşadığını belirtir. Bu seminer için İngilizce sosyoloji
kaynaklarından yararlanarak hazırlık yapar. O derste hayatında hiç unutmayacağı bir konu olarak "sosyal hareketlilik" konusu işlenir. Bu ders anlatma
denemesi hayatında önemli bir tecrübedir. Nihat Nirun hoca bu vesileyle

Cihat Özönder'i hem kontrol eder hem de bir alıştınna yapar. Asistanlığa
baştan talip olan öğrencisinin bu, ilk sınavıdır.
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Hacettepe' deki öğrencilik hayatında artık önünde bir hedef vardır ve
buna göre çalışmalarını yürütmesi gerekmektedir. Fakat bu dönem, bütün
dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 68 boykotlarının yoğunlaştığı bir dönemdir. Bu dönem gerçekten sıkıntılı bir dönemdir. Hocaların tutumundan,
öğrenciler arasındaki farklılaşmanın artmasına kadar bir yığın problem bütün
öğrencilere zarar vermiştir. Etkilenmeyen öğrenci hemen hemen yok gibidir.
Öğrencilerin boykotlara girmesi de girmemesi de problem teşkil etmekte,
sol-sağ ayırımı ve kutuplaşmalar artmaktadır. O dönemin üniversite gençliği
çok hızlı bir şekilde politize edilmiştir. Özönder de bu çalkantıların arasında
kalan bir sosyoloji öğrencisidir artık.
Özönder'in lisans dönemi 68 boykotlarının tam ortasına denk gelir.
Hacettepe Üniversitesinde o dönemin boykotu altı ay sürer. Altı ay boyunca
öğrenciler derslere giremez. Henüz bütün bölümler Hacettepe merkez yerleşkesindedir. 68 boykotlarından o dönemin öğrencileri gerçekten büyük
zarar görürler. Gerek hocaların tutumu gerek öğrenciler arasındaki farklılaşmalar bir hayli sıkıntı yaratır. Bu dönemden etkilenmemiş insan pek yoktur.
Bu dönemde Fransa'daki öğrenci olayları Türkiye'de de yansıma buldu.
Öğrenciler sol - sağ şeklinde çok hızlı bir şekilde ayrıştı ve çok hızlı bir
şekilde politize oldu. Boykotlar ve işgaller başladı. Özönder'in de içinde
bulunduğu Türkiye'deki üniversite gençliği bunların tam ortasında kendini
buldu.

Özönder'fn Düşünce Yapısının Şekillenmesi
Hacettepe Üniversitesi yeni gelişmekte olan bir kuruluş olarak yeni
bölümler ve yeni hocalar kazandırmaya çalışır. Bu bağlamda kurucu rektör
İhsan Doğramacı sosyolojinin yanı sıra sosyal çalışma ve sosyal antropoloji
bölümünü kurdurur. Bozkurt Güvenç'i o dönemde Galatasaray Lisesi öğrenci işleri müdürlüğünden Hacettepe Üniversitesi öğrenci işleri müdürlüğüne
getirtir. Bozkurt Bey doktorasını yaparak servis dersi vermek üzere sosyal
antropoloji bölümünü kurar. Sosyal çalışma bölümünün başına Emre Kongar
getirilir. Emre Kongar, sosyal çalışma bölümünde yüksek lisans dersleri
açar. Hacettepe'nin ilk grup sosyoloji öğrencileri olarak bu dersleri de almaya başlarlar.
O dönemin şartlarında öğrenciler istekleri doğrultusunda eğitim sertifikası veya diğer branşlardan sertifika alma imkanına sahiptir. Eğitim derslerini yürütmekte olan Selahattin Ertürk'ün ilk derslerine girmesine rağmen
yaklaşımını beğenmeyerek eğitim sertifikası derslerini almaktan vazgeçer.
Özönder'e göre Selahattin Ertürk hoca felsefi teorilerle eğitimi desteklemeye
çalışırken ülke gerçeklerinden uzaklaşmaktadır ve Özönder bu dersleri kendisi için faydalı bulmaz. Onun için eğitim sertifikası yerine, o dönem sosyo-
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lojiyle çok ortak yanı olan Psikoloji bölümünden "psikoloji sertifikası" ve
Sanat Tarihi bölümünden "sanat tarihi" sertifikası alır.
Üniversitenin eğitim programı doğrultusunda sosyoloji bölümü, sosyal
ve idari bilimleri içinde kapsayacak şekildedir. Bölümde ciddi oranda ekonomi ve idare dersleri vardır. Fakülte içinde kamu yönetimi gibi bölümler
yoktu ve ilk iki yıldan sonra ayrışma başlamaktaydı. Son iki yılda idare bölümünde okumak isteyen bu alana, sosyal konularda çalışmak isteyen bu
alana yönelmekteydi. Bu dönem Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi sosyoloji bölümü mezunları kamuda idareci olarak görev
alabildiler. İsteyenler sosyoloji alanında çalışmalara devam etti. Özönder
baştan belirlediği hedef doğrultusunda sosyal araştırma alanına devam eder
ve bu alanda kendisini geliştirmeye çalışır.
Sosyoloji Bölümünün kuruluş aşamasında OTCF geleneğine mensup
Nihat Nirun hocanın görevli olması ve sonraki aşamalarda Amerika'da doktorasını tamamlamış genç akademisyenlerin bölüme katılmaları farklı bir
anlayışın doğmasına sebep olmuştur. DTCF kuruluşunda görevalan Alman
profesörlerin burada yetişen hocalar üzerinde büyük etkisi olmuştur. Tahir
çağatay bu dönemde Hans Frayer ile çalışmış, Nirun ise Tahir çağatay'ın
öğrencisi olmuştur. Hans Frayer'in çalışmaları bu kanaldan Türkiye'deki
sosyoloji çalışmalarını sürekli etkilemiştir. İçtimai Nazariyeler Tarihi kitabı
hala alanında etkilidir ve bu eser hala aşılabilmiş değildir. Burada Alman
ekolünün büyük bir ağırlığı vardır. Bu ağırlık Nihat Nirun ile birlikte Hacettepe Sosyoloji Bölümüne taşınmasına rağmen, yeni kurulan ekip bunu dengelemiştir. Çünkü Amerikan sosyolojisi daha çok uygulamaya yönelik, nicel
araştırmacı bir özellik taşır ve yeni akademisyenlerde bu eğilim vardır. Hatta
bir dönem bu anlayış bölümde ağırlık dahi kazanmıştır.
Sosyolojide nicel araştırmaların bir dönem dengeyi bozacak şekilde ön
plana çıktığı görülür. Bu durum dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşanmıştır. Hacettepe Sosyoloji Bölümünde başlangıçta kıt'a sosyolojisi ağırlıklı
iken, bu dönem nicel araştırmaların ön plana çıktığı Amerikan sosyolojisi
ağırlığı hissedilmiştir. Sonuçta sosyolojik anlayışta denge sağlanmıştır. Zaten bu iki anlayışın birbiri yerine geçmesi değil, uygun ağırlıkta kullanılması
önemlidir. Özönder için bölümde bu ekollerin çatışması, sağlıklı bir değerlendirme yapmasına fırsat yaratmıştır. Çünkü her iki anlayışın sosyolojiye
kattığı önemli değerler vardır ve sosyolojik araştırma yaparken bunlardan
faydalanmak gerekir. Teori ve metot ağırlıklı çalışmalar ancak uygulamalı
araştırmalarla bir anlam kazanacaktır. Aynı şekilde nicel araştırmaların anlamlı bilgiler haline dönüşmesi birer teorik çerçevede sunulmasına bağlıdır.
Özönder bir dönem, bölümde nicel araştırma niyetine yaptırılan köy
monografilerinden yola çıkarak konuyu açıklar. Öğrencilerin mezuniyet
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tezlerinde çok sayıda köy monografısi yaptırılır. Gecekondu araştırmaları
yoğun olarak görülür. Öğrenci olaylarına bağlı olarak siyaset araştırmaları
ilgi görür. Ama sonuçta nicel araştırmalar lehine denge bozulmaya başlar.
Nicelik araştırmalarıyla sadece istatistik verilerle her şeyin anlaşılacağı gibi
bir yanlışa düşülür. Bu yanlış uzun sürmez. Özönder'e göre doğru olan bu
dengeyi kurmak ve sosyalolaylara nicel araştırmaları kullanarak makro düzeyde bakabilmektir. Sosyalolaylar hakkında nicel araştırmalarla veri elde
edilmeli ve bu veriler bütüncü teoriler içinde anlamlandırılmalıdır. Sosyal
olayların ve süreçlerin mutlaka sebep sonuç ilişkisi tespit edilmeli, öncesi ve
sonrası görülmelidir. Hem nicel hem nitel araştırmalar dengeli bir şekilde
kullanılmalıdır. Dünyadaki sosyoloji anlayışları da bu çizgide gelişmesini
sürdürmüştür.
Bölümde gözlenen bu anlayış farklılığı sürecinin aynı zamanda
Özönder'in sosyolojiye bakış açısını geliştirmesinde önemli katkısı olmuştur. Bölümün kuruluşunda egemen olan genel teorilerin sosyolojik gerçekliği
tek başına açıklamakta yetersiz kaldığını, nicel araştırmaların ise genel teorilerden bağımsız anlam kazanamadığını net olarak görme imkanı doğmuştur.
Ona göre genel teoriler arasında ayırım yapmaksızın iyi bilmek, doğru bilgisine sahip olmak gerekir. Bu, sosyologun temel bakış açısını oluşturur. Toplumlardaki farklı olaylar silsilesini bu teorilerin nasıl formüle ettiklerini bilmek sosyologun işini kolaylaştırır. Onun için kıt'a sosyolojisinin etkisiyle
bölümde genel teorilerin doğru bilgisinin anlatılması bir avantajdır ve bu
gelenek bugün de devam etmektedir. Önemli olan nicel araştırmalar ile bu
teorik yaklaşımın birlikte kullanılabilmesidir.
Özönder sosyolojik bakış açısını bu süreçte oluştururken, hoca olarak
görevaldığı bölümün şekillenmesine de bu çerçevede katkı sağlamıştır. İki
farklı tavrın uzlaşmasında önemli rolü vardır. Sosyolojideki bu ayırımın
birbirinden uzaklaşmak yerine yakınlaşmasının gerektiğini fark etmek, dünyadaki sosyolojik gelişmeleri de doğru takip etme imkanı vermiştir. Türkiye' de birçok bölümde ideolojik bölünmelerin ve dışlarnaların yaşandığı bir
dönemde doğru bir sosyolojik bakış açısı yakalamak oldukça önemlidir.
Çünkü genel teorilerde bile şahsi tercihlerini ön plana çıkartarak bilim adına
sunanların yaptıkları yanlışlar uzun yıllar tahribata yol açmıştır. Bu tahribatların etkisi hala sürmektedir. Özönder'in temsil ettiği yaklaşımda doğru bilgi
esastır. Zaten sosyolojinin temel gayesi de sosyal gerçekliğin doğru bilgisidir. Özellikle bunun eğitimini verirken şahsi tercihler yerine farklı sosyolojik
perspektifleri öğretmek, doğruya ulaşmada önemli roloynayacaktır.
Özönder'e göre aynı olgulara insanlar bakar ve farklı bakış açılarıyla
değerlendirir. Bu farklı bakış açılarının doğru bilgisini öğrenmek sosyoloji
için çok önemlidir. Marksist çizgide toplumsalolaylar ve süreçler bu şekilde,
yapısalcılıkta şu şekilde, fonksiyonalist teori çerçevesinde farklı şekilde gö-
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rüldüğünü bilmek gerekir. Parsons'ın da anlatılması, Marks'ın da anlatılması
bu dengenin eseridir. Zaten sosyolojik olguların tamamını anlayabilecek ve
açıklayabilecek bir sosyoloji teorisi bulmak da mümkün değildir. Bu teorilerden birisinin tercih edilerek hareket edilmesi ise bir felsefe problemidir.
Sosyoloji eğitimi verilirken ve sosyoloji bilimi uygulanırken mutlaka bu
sınıra dikkat etmek gerekir. Birbirinin alanına girmeyecek şekilde bilgileri
kullanmak faydalı olur. Sosyolog bunun için felsefi akımlara kapılmaktan
uzak durmalıdır. Bu felsefi nitelikli sosyal teorilerin kendi içindeki doğrularını görmek ve bütüncü bir şekilde sosyalolguları açıklarken kullanmak,
yanlışlarını tenkit etmek önemlidir.
Gerçeklik alanında doğru bilgiyle hareket etmek gerekir. Bakış açılarına
göre tercihte bulunarak bir toplumun bütününü görmeniz mümkün değildir.
Baktığınız olayın özelliklerine göre uygun bakış açıları ve araçları kullanılması doğru bilgiye sizi ulaştırabilir. Amerikan sosyolojisinde teoriyi yeniden
inşa süreci denilen modelin uygulanması buna bir örnektir. Bu örnekte olduğu gibi sosyalolay veya olgunun açıklaması mutlaka hazır bir şablonla çözülmez. Şablonların öngördüğü A veya B modelleri her yerde ve her zaman
geçerli olmayabilir. Bizim için bir olgunun farklı yönlerini nasıl görebilecekseniz, o bakış açısıyla bilgi birikimimizi kullanmak esastır. Bütün teorik
bilgi günlük hayatta karşılaştığımız herhangi bir olayı açıklayabilmek için
elimizdeki enstrüman niteliğindedir.
Teori dediğimiz şey "bakış" demektir. Daha iyi açıklayabilmek için
bilgi birikimidir. Bunlarla biz önümüzdeki sosyalolayı daha iyi analiz edebilme imkanı elde ederiz. Bu amaç bazen kaybolabiliyor. İnsanlar bazen
birinden birine taraf olabiliyor. Taraf tutar gibi sosyalolaylara yaklaşabiliyorlar. Belki araştırmacı bakış açısına temel aldığı teoriyi içselleştirebilir
ama ona taraf olarak hareket etmemelidir. Bu bilgiler pür sosyoloji eğitiminde göz ardı edilecek ve ihmal edilecek bilgiler değil, lüzumlu bilgilerdir.
Özönder bu bakışla herhangi bir sosyalolayı analiz etmeye çalışırken, mikro
seviyede de olsa, makro seviyede de olsa o bilgi birikimiyle bakılmasının
doğru olduğunu düşünür.

Doktora çalışması

ve Sosyolojik Yaklaşımı

Doktora tezinin seçiminde bile bu yaklaşımın izi görülür. ilk bakışta tez
konusu bir alan araştırması gibi görülse de bütünlüğün içinde kazandığı anlam önemlidir. "Manisa Salihli'de Meskun Kazak ve Bulgaristanlı Göçmenlerin Sosyo-Kültürel Yapıları" konulu doktora tezi bütüncü bir yaklaşım
olmadan bir anlam ifade edemezdi. Özönder bu konunun doktora tez çalışması için seçilmesinin, Türk kültür varlığının bütünlüğü çerçevesinde sosyolojik bilgi elde etme amacına yönelik olduğunu belirtir. Sosyoloji toplumsal
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hayatın doğru bilgisine ulaşma çabası olarak içinde yaşadığı toplumun bütün
alanlarına yönelmelidir. Dolayısıyla geniş bir coğrafyada hayatlarını sürdürmekte olan Türklerin, alt grup kimlikleriyle yaşadıkları nüfus hareketleri
ve yerleştikleri yeni mekanlarındaki sosyo-kültürel özellikleri incelenmeye
değerdir. Özellikle de o dönemde bilgi eksikliği veya kasıtlı örtbas etme
politikalarından dolayı görmezden gelinen Türkiye dışındaki Türk varlığının
sosyolojik olarak ortaya konması son derece önemlidir.
Türkiye, Türk milletinin Anadolu'ya çekilmek zorunda kalmasından
dolayı içine kapanmış durumdadır. Ülkedeki siyasi ve kültürel atmosfer dış
dünyadaki Türk kültür varlığını görmezden gelmek ve kamuoyuna unutturmak eğilimindedir. Böyle bir atmosferde "Türkiye dışında da Türk vardır."
düşüncesi bilim çevrelerine de yabancıydı. Sosyoloji literatüründe de henüz
ilgi görmüş değildi. Halbuki bu varlık inkar edilemeyecek ve görmezden
gelinerneyecek bir sosyolojik gerçekliktir. Bu gerçekliğin Türkiye'de temsilcileri olduğu kadar, geldikleri yerlerdeki bıraktıkları insanlar ve eserler ile
kültürel bağları vardır. Bu, sosyolojinin doğrudan konusudur. Hatta Türk
sosyolojisinin temel inceleme alanlarından birisi olması gerekir. Bu gereklilikten yola çıkan Özönder, Salihli'de yerleşmiş Kazak Türkleri ve Bulgaristan'dan göç etmiş Osmanlı Türklerinin sosyo-ekonomik yapılarını araştırmayı ve sosyolojik olarak ortaya koymayı tercih etmiştir.
Özönder'in yaşadığı dönemden ve çevresinden edindiği tecrübelerle
oluşturduğu düşünce yapısı dış Türkler konusunda ilgisini artırmıştır. O dönemlerde bütün dünyada çok hızlı değişmeler yaşanmaktadır. Bilgiye ulaşma
daha rahat hale gelmektedir. Buna rağmen "Türkiye dışında Türk var" dendiği zaman, bunlar Türk kültürünün bir parçası olarak görüldüğü zaman oldukça yadırganması Özönder'i bir milliyetçi bilim adamı olarak üzmektedir.
Aile büyüklerinin çok önceden Anadolu'ya göçrnek zorunda kalmaları bu
ilgiyi sorumluluk haline getirmektedir. Orta Asya'dan, Çin'den, Afganistan'dan kaçarak Türkiye'ye sığınan Türkler, Bulgaristan'dan Yunanistan'dan
göç etmek zorunda kalan Türkler bir sosyolog ve milliyetçi olarak ilgisini
çekmektedir. Bunlar arasındaki sosyo-kültürel bağlar ve bütünleşme konusu
zaten başlı başına bir sosyologun ilgi alanında olmalıydı.
Değişik coğrafyalarda hayatlarını sürdürmüş Türk topluluklarının mecburi göçler yoluyla Anadolu'nun bir köşesinde bir araya gelmiş olmaları
ilginç bir araştırma konusudur. Manisa ili Salihli ilçesine yerleşmiş olan
Kazak Türkleri, Bulgaristan göçmeni Türkler ve bölgedeki yerli Türkler
ortak ve farklı nasıl özellikler taşımaktadırlar? Bu mekanda nasıl bir durumdadırlar ve hayatlarındaki sosyo-ekonomik değişmeler nelerdir? Bunlar
Özönder'in doğrudan ilgisini çeker. Bu toplulukların birbiriyle uyumlu yaşamalarında nasıl bir model uygulanacağı, onlar hakkında doğru bilgiler elde
etmeye bağlıdır. Araştırmasını bu mekana odaklamıştır ama aynı özelliğe
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sahip diğer yerleri de gözlemlemeyi ihmal etmez. Niğde, İstanbul, Ankara
gibi Kazakistan'dan ve Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin durumunu yerinde görmek ister. Bu topluluklar çeşitli görgü ve tecrübeleri beraberinde getirmek ve sosyal hayata bunları kazandırmakla önemli bir etkileşime sebep
olmuşlardır. Salihli bu etkileşimin en uygun gözlemlenebileceği bir mekan
olarak öne çıkar.
Anadolu, Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı egemenliğinden arta
kalan bölgelerden gelen Türklerin akınına uğramıştır; Türklerin Batı yakasındaki en güçlü devleti olarak Çin ve Sovyetler Birliği esaretindeki bölgelerde yaşayan Türkler için de bir liman özelliği taşımıştır. Çin'den kaçmak
zorunda kalan Doğu Türkistanlılar, Sovyetlerin baskısından kaçan Kazaklar
veya Özbekler hedef olarak Türkiye'yi seçmişlerdir. Buraya gelen farklı
özelliklere sahip Türk topluluklarının yerli nüfusla nasıl uyum sağlayacakları
ve bütünleşecekleri önemli bir sosyolojik problemdir. Özönder bu problemi
kendisine ana unsur olarak seçmiştir ve sosyolojik bakış açısını da bu minval
üzere inşa etmiştir. Tezin yaklaşık dörtte üçü bu teorik tartışmaya ayrılmıştır.
Elde edilen doğru bilgilerle sosyal bütünleşmenin sağlanabilmesinin yolları
aranmıştır. Diğer kalan bölüm ise veri toplamaya yönelik bir uygulama çalışmasıdır.
Özönder bölümün gelişmesinde ifade ettiği teori ve pratiğin bir arada
uygulanması gerektiği anlayışını doktora tezinde deneme fırsatı bulmuştur.
Anket uygulaması ve bunların istatistik dökümlerinin yapılması zamanın
şartlarına göre oldukça emek gerektirici bir iştir. Bu tür bir çalışma da zaten
alanında ilk örneklerinden birisini oluşturur. Farklılaşmış grupların bir arada
bulundukları zaman diliminde nasıl bir etkileşme içine girecekleri ve uzlaşabileceklerini bu alan araştırmasıyla elde etmek son derece önemlidir. Teorik
çerçeve içinde elde edilen veriler anlamlı bilgiler haline getirilebilmektedir.
Özönder'in doktora tezi bölüm başkanı Prof. Dr. Nihat Nirun'un danışmanlığında 1979 yılında tamamlanmıştır. Çalışma konusu kültür sosyolojisi
alanında olduğu için, buna uygun bir juri oluşturulmuş ve bundan dolayı
jürinin toplanması için, tez çalışması bitmesine rağmen yurtdışında görevde
bulunan Bozkurt Güvenç'in gelmesi beklenmiştir. Böylece Nihat Nirun'un
başkanlığında, Bozkurt Güvenç, Mehmet Sağlam, Ahmet Saltık, Nermin
Erdentuğ'dan oluşan jüri karşısında tezini savunarak doktor unvanını almıştır.

Sosyal ve Kültürel Yapı Araştırmalarnun

Önemi

Özönder'e göre sosyal bilimler, yüzlerce yıl içerisinde gittikçe karmaşıklaşan insan topluluklarının belirli görünümlerinin bilimsel iş bölümü an-
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layışı içerisinde sosyoloji, antropoloji, psikoloji, tarih, hukuk, iktisat ve siyaset gibi sahalarda ve evrensel benzerliklerden çıkartılan modellerle ilgilenir.
Bu açıdan değerlendirildiğinde, insan davranışlarının genel geçerli olan özelliklerinin bilimler arasında önce bir iş bölümü daha sonra da bütünleştirilmeleri anlamında hem tümevarım hem de tümdengelim metotlarının kaçınılmaz
bir şekilde iç içe kullanıldığı daha iyi anlaşılabilir.
Sosyolojik açıdan, sosyal kurumlar adını verdiğimiz aile, eğitim, ekonomi, inanç, sanat, siyaset, güvenlik gibi ve sayısını daha da çoğaltabileceğimiz olguları inceleyip genellemeler yaparak modellere ulaşırız ki bu modeller bizi genel teorilere götürür. Sosyolojik teoriler de özel insan topluluklarının daha iyi anlaşılabilmesi için birer araçtır. Sosyal bilimler genelleyici,
modeloluşturucu,
tipolojileri veri olarak sunan özelliğe sahip iken, kültür
alanı; belirli bir toplumun tarih, coğrafya, dil özellik ve şartları tarafından
meydana getirilmiştir, dolayısıyla sadece ve sadece kendine has olma özelliğinin araştırılması gereklidir.
Özönder' e göre ana hatları ile sosyal ve kültürel birbirinden ayrılamaz.
Sosyal-kültürel yapı adını verdiğimiz özelliklerin önce bir envanterinin çıkartılması gerekir. Sosyal ve kültürel alan ile ilgili doğru bilgi ve değerlendirmeler, her şeyden önce sosyolojik açıdan siyaset kurumu adını verdiğimiz, her sosyal grup için yöneten-yönetilen ayırımının tabii bir şekilde varlığını sürdüren mekanizmalar içinde yer alan yönetenler için gereklidir.

Değişim Hızının Arttığı Çağda Doğru Bilginin Önemi
Kök Araştırmalar dergisinin birinci sayısında çıkan Takdim yazısında
Özönder bilgi çağında doğru bilginin toplum hayatında ne kadar önemli olduğunu vurgular: "Kitle iletişim ve bilgiye ulaşım teknolojilerindeki hızlı
gelişme, dünya üzerindeki kültürlerin varlıklarını koruma, diğer kültürleri
etkileme mücadelelerini elektronik otoyollara hakimiyet mücadelesine indirgemiş, üçüncü dünya savaşı, İnternet savaşlarına dönüşmüştür. İnternet'te
gezinti, Web sayfası ve sitesi, elektronik posta kavramları, teknolojik alt
yapının mevcut olduğu yer ve bölgelerde yabancı kavram olmaktan çıkmış;
günlük sohbetlerin eksenine oturmuştur. Devlet sınırlarını eriten bu teknoloji, gün geçtikçe ucuzlayan, daha geniş kitlelerin faydalanmasına gittikçe
açılan bir hal alırken, kültürlerin ve bu arada Türk kültürünün bütün özellikleri ile ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bununla beraber, Türk kültürünün
mihveri olan Türkiye Cumhuriyeti'nde doğru bilgi üreterek hayatın her sahasında veri toplama, değerlendirme ve yorum yaparak karar mekanizmalarının
tercihine bırakma basamağına kadarki yapılanma konusu acaba yeteri kadar
önemseniyor mu? Bu konuya net ve sarih bir cevap veremiyoruz. "Türkiye'nin bilimsel araştırma veri toplama mekanizmaları, Bilgi Toplumu Olmak

20

Türkiyat Araştırma/arı

İçin yeterli koordinasyona sahip midir?" sorusuna da maalesef tam ve eksiksiz cevap veremiyoruz."

Türk Kültürü ve Çevre Kültürler Etkileşimi
Özönder, sosyolojide alan araştırmasının önemini vurgulamakla birlikte, toplumların çevre kültürlerle olan ilişkilerinin analiz edilmesini de çok
önemli görür. Özellikle dünyada yaygın bir coğrafyada hayatını sürdürmüş
olan Türklerin, bu coğrafyalarda etkileşimde bulunduğu kültürler ile ilişkisi
dikkate değer özelliktedir. Türk kültürünün tarihte ve günümüzde etkili olduğu alan Sibirya'dan Viyana'ya, Cezayir'den Kırım'a kadar uzanmaktadır.
Türkiye, Balkanlar ve diğer komşu alanlar, Karadeniz, Kafkasya ve Sibirya
ile Türkistan coğrafyası Türk kültür sahasının en önemli bölgeleridir. Bu
bölgeler gerek tarihte gerekse günümüzde dünyanın en stratejik bölgeleri
arasında yer almaktadır. Türkiye devraldığı bu kültürel mirası iyi değerlendirmek zorundadır.
Bulutsu Kültür Alanları
Bugün artık toplumsal alanda tek yönlü ve tek biçimli süreçler, sadece
sosyal bilimcilerin tercihleri doğrultusunda yapılan açıklamalarda yer bulmaktadır. Sosyal gerçeklik alanındaki ilişkiler ve sosyal süreçler çok yönlü
ve iç içe geçmekte olan bir akışkanlığa sahiptir. İnsanlar, topluluklar ve kültürler arasındaki etkileşimleri, değişim ve dönüşümleri, farklılıkları ve benzerlikleri kesin olarak belirlemek mümkün değildir. Kültür sınırları, artık
günümüzün değişen, gelişen teknolojilerinin bir sonucu olarak kesin ve keskin sınırlarla hem kendi içlerinde hem de çevrelerinde belirsizliklerle varlıklarını sürdürmektedirler. Özöndör'e göre (2001: 3) kültürlerin kendi içlerindeki bu geçişlilikleri, "dikey bulutsu kültür alanları" (vertical fuzzy culture
areas) olarak adlandırmak doğru olacaktır. Diğer taraftan kültürlerin muğlak
sınırlarında "yatay bulutsu kültür alanları" (horizontal fuzzy culture areas)
oluşmakta, kesin ve keskin sınırlar çizebilmek mümkün olmamaktadır. Buna
rağmen günümüzde dünyanın bütün siyasal, kültürel, ekonomik farklılıkları
yok ederek tek biçimli küresel bir bütün haline gelmekte olduğu iddiası doğal olarak şüphe uyandırmaktadır. Dolayısıyla dünden bugüne konuyla ilgili
iddiaların analiz edilmesi ve sosyal gerçekliğe en uygun bilginin ortaya çıkarılması gerekmektedir.
Toplumsal süreçte meydana gelen çok yönlü değişmeler, toplumlar
arası ilişkileri, siyasalolayları,
toplumsal ve kültürel yapıları, ekonomik
yapıları ve ilişkileri etkilemektedir. Geleneksel bilim anlayışlarındaki tek
biçimI i ve tek renkli tanımlamalar, yerini çok faktörlülük ve geçişlilik anla-
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yışına bırakmak durumundadır. Fakat sosyal teorilerde yaygın olarak düşülen yanlışlık bu noktada ortaya çıkmakta, bazı bilim adamı ve düşünürler
önemli gördükleri unsurlan ön plana çıkarmayı tercih etmektedirler. Bunların kabul görenleri bilimsel teori ve gerçeklik olarak temel varsayım halini
almış ve üzerine yeni bilgiler inşa edilmiş olabilir.

Güney Kore Hankuk Üniversitesinde

Görev

Özönder akademik çalışmalannı Hacettepe Üniversitesinde sürdürmekte iken, doktora çalışmasını bitirdikten sonra gelen bir davet üzerine 1981
yılında Güney Kore'de
Seul'deki
Hankuk Üniversitesine
(Hankuk
University of Foreign Studies) misafir öğretim üyesi olarak gitmiştir. Burada
Türk kültürü ve Türk tarihi ile ilgili dersler vermiştir. Kore'de daha önce
görev yapan Altan Kaynak'ın tavsiyesi üzerine ve Türk kültürü açısından
önemli bulduğu için böyle bir görevi kabul eden Özönder, burada iki yıl
görev yapmıştır. Kore'de bulunduğu dönem Özönder için farklı bir tecrübe
kazandırmıştır. Sürekli Batı kültürü ile muhatap olan nesiller için farklı Uzak
Doğu kültürünü tanımak büyük imkandır. çünkü Japon kültürü de dahil
Uzak Doğu'nun kendine özgülüğü, dünyadaki kültürel farklılaşmanın bariz
görüntüsünü vermektedir. Kültür araştırmalan açısından son derece önemli
bir gözlem fırsatıdır. Bu fırsat Özönder'in görevi kabul etmesinde cazip bir
etken olmuştur.
Kore'de Ortadoğu ve Türkiye'ye diplomat yetiştiren bir program dahilinde öğrencilere Türk kültürü ile ilgili bilgi verme imkanı doğmuştur. Bu
programda Türk kültürünün farklı boyutlan, müziğinden folkloruna ve tarihine kadar birçok cephesi verilmektedir. Üniversite dünyadaki farklı ülkeler
hakkında doğrudan bilgi almaya yönelik çok yönlü bir programla eğitime
devam etmektedir. Buradan yetişen öğrenciler her ülke hakkında genel bilgiler edinmekte ve kültürler arası etkileşime hazır hale gelmektedirler.
Özönder bu süreçte bir taraftan ders verirken, bir taraftan da akşamları Korece dersleri alır. Cümle yapısı, morfoloji, gramer ve mantık bakımından
Türkçeye çok yakın bir dilolarak gördüğü Korecenin Çince etkisinde fazlasıyla kalmış olduğunu görür. Altı aylık bir çalışma sonucunda rahat bir şekilde anlaşabilir hale gelir. Alfabe konusunda çalışmalarını ise yoğunlaştırmaya fırsat bulamadan Türkiye'ye dönmesi gerekir.

KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar

Vakfı (KÖKSAV) Kuruluşu

Özönder, ülkedeki problemlerin çözümüne katkı sağlayacak bir bilgi
edinme amaçlı ve Hükumet Dışı Teşkilat statüsünde bir vakfın kuruluşuna
önderlik eder. KÖKSAV bu amaçla 9 Nisan 1991 tarihinde 22 kurucu üye
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tarafından Ankara'da
kurulmuştur. Başkanlığa Prof. Dr. M. Cihat
ÖZÖNDER getirilmiştir. Kuruluş amacı Özönder'in sosyolojik yaklaşımına
ve düşünce yapısına son derece uygundur. Bir anlamda sosyolojinin imkanlarını daha iyi kullanabilmek ve amaçlannı gerçekleştirebilmek için bu araştırma vakfı yeni bir imkan yaratmıştır. Özönder'i doğru anlayabilmek için bu
süreci iyi tahlil etmek gerekir.
KÖKSAV'ın genel amaçlan şöyle sıralanır: "Türk dilini, tarihini, düşüncesini, hayat tarzını, kültürünü, Türk toplumlarının siyasi, sosyal, iktisadi, kültürel hayatını ve gelişmelerini, insanlığa ve dünya medeniyetine hizmetlerini, diğer milletler ve topluluklarla ilişkilerini bilimsel yöntemlerle
inceler ve araştırır. Bu konularda ön eğitim-öğretim yapar veya kurs, seminer, konferans düzenler. Vakıf amacına uygun projeler hazırlar, hazırlatır ve
bu projeleri vakıf elemanlarıyla uygular veya başkalarına uygulatır. Vakıf
amacına uygun kurduğu kurul, araştırma grupları ve enstitüleri marifetiyle
akademik ölçüde araştırma-inceleme yapar, yaptırır. Bu çerçevedeki faaliyetleri özendirmek, yönlendirmek, desteklemek ve katkıda bulunmak üzere
yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya yabancı ülke öğretim ve araştırma
kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel kişiliklerin sahibi bulunduğu kütüphane, kitaplık, araştırma merkezi, arşiv, dokümantasyon ve diğer bilgi-belge
merkezleriyle iş birliğine girer. Bu araştırma ve incelemelerin neticelerini
ilgili kamu kurum ve kuruluşların yararına sunar. Bunlardan uygun gördüklerini iç ve dış kamuoyunun istifadesine açar. Vakıf amacına uygun sürelisüresiz, bedelli-bedelsiz yayın faaliyetinde bulunur. Uyguladığı veya uygulattığı projelerin neticelerini raporlar halinde veya monografik eser olarak
yayar. "
Vakıf bünyesinde akademik dergi, kitap, CD yayınlan yapılır; panel,
sempozyum, konferans, konser ve seminerler düzenlenir, bilimsel raporlar
hazırlanır. Özönder böyle bir kuruluşa neden ihtiyaç olduğunu şöyle açıklar:
"Günümüzde Türkiye 'nin ve Türk dünyasının karşı karşıya kaldığı birçok
meselenin arkasında sosyo-kültürel saha araştırmalarının eksikliği yatmaktadır. Konu bilgi eksikliği ile doğrudan ilgilidir. Komşu ülkelerle olan birçok
problem de teker teker bu problemlerle ilgili aktüel saha araştırmalarının
yapılmayışından, tarihi bilgi yığınları arasında sıkışıp kalmaktan ve sağlıklı
bilgi toplanamayışından kaynaklanmaktadır."
KÖKSA V bünyesinde Kök Araştırmalar adıyla 1999 yılında bir akademik süreli yayın çıkartılmaya başlandı. Canlı Tarih serisi olarak Ermeni meselesiyle ilgili kitaplar yayımlandı. Türk Eğitim-Sen için yürütülen bir proje
olarak "İlköğretim Okullannda Şiddet ve Taciz" kitap olarak çıkartıldı.
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HÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün Kuruluşu
Özönder, ülkemizde doğru bilgi ihtiyacının hızlı ve pratik bir şekilde
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Türk kültürünün tarihi özellikleri ve güncel problemleri üzerinde bilimsel
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kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü de,
Türk kültür varlığını ve bu varlığın etkileşim içinde bulunduğu kültürleri, bu
etkileşimin seyrini bilimsel yöntem ve tekniklerle araştırarak doğru ve evrensel değerler çerçevesinde bilim dünyasına kazandırmayı; disiplinler arası
bir yaklaşımla sosyal ve kültürel' araştırmalara yeni bir açılım getirmeyi
amaçlamaktadır. "
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i THE POLITICAL

BACKGROUND OF THE MONGOLIAN
CONQUESTS
AND HÜLAGÜ'S WEST CONQUEST (1256-1260)
Laura VENEGONI

Abstract
After the election of Möngka Qan (1252-1259), he
decided to expand the borders of the empire; consequently,
Hülagü Qan was given the duty to invade the South West Asia.
This paper examines the west conquest of Hülagü Qan in
between the years 1256-1260 from the points of Mongolian
conquests and the political background of the conquests.
Key words: Hülagü, the Mongolian
empire,
Mongolian
conquest, the political background
of
Mongolian conquests, the South West Asia

the
the

Moğolların Fetih Politikası ve HüU,go' nun
Batı Seferi (1256-1260)

Özet
Möngke Han'ın (1252-1259) seçilmesinden sonra imparatorluğun sınırlarını genişletme yönünde verdiği karar neticesinde Güney-Batı Asya'nın fethine Hülagü Han memur edilir.
Bu çalışmada, Hülagü Han'ın 1256-1260 yılları arasında gerçekleştirdiği Batı seferi, Moğol fütuhat kalıbı ve işgal politikası
bağlamında ele alınmaktadır.
Anahtar kelimeler: Hülagü, Moğol İmparatorluğu, Moğol Fütühat Kalıbı, Moğol İşgal Politikası, Güney-Batı Asya
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The decision of Möngka Qan (1252-1259) after his election in 1251 ı
expand the territorial borders of his kingdom was a clear sign of the stro g
will of new ruling house of Tului2 to establish its power according to a
precise political pattem of conquest. As amatter of fact, Hülagü took char e
of the task to march towards the West, in order to conquer south-weste
Asia', while his brother Qubilay was given an army of 70 000 men" ~o
proceed with the campaign of conquest in south China, which was started ın
1211 by his grandfather Genghis Qan (1167 -1227).5
Möngka himself held in 1256 an Empire Assembly (quriltayt duriJg
which he confirmed the conquering tasks that Qubilay and Hülagü were n
charge of. In order to constitiıte the necessary army for Hülagü, Möng a
decided to give him one fifth of the Mongol army.'
This way, Hülagü could start his campaign in 1253; Ketboğas vanguard
had already departed on the 241h August 1252.8 Together with Hülagü were
his wives Doquz Khatun and Uljai Khatun, his sons Abaqa and Yasmut." ,
i

The official Order of the quriltay instructed Hülagü to destroy
Ismailis fortresses, to bend the Ca/iph to Mongo! submission and always
ask to Doquz Khiitun for advice. LO
.

Je
fO
[
i

i-

Hülagü moved forward from Mongolia stage by stage, up fı0
Almaligh and Samarqand, where he arrived with his following in 1255 ı ı

ı.

9

B. Spuler, Die Mongo/en in Iran, 4th ed., Berlin 1985 p. 43: Erst arn
Luili 1251 fandlin
Köda'a Aral unter den üblichen Förmlichkeiten die Wahl statt, aus der Möngka endgültig
als Gross-Chan hervorging.
The youngest son of Genghis Qan. He had been regent after his father s death in the yejrs
1227-1229. About his name see P. Pelliot, « Quelques mots dAsie Centrale », in: Jo rııal Asiatique, i913, I, p. 460.
R. Grousset, L 'Empire des Sıeppes, Paris 1939, p. 427 ; Spuler, Mongolen., p. 44.
Spuler, Mongolen., p. 44; Rasld ad-Din, II, 274.
See D. Martin, "Chinghiz Khan' s First lnvasion of the Chin Empire", in: Journal of the
Royal Asiatic Society, 1943,
... that is to say, the « Great Assembly »; cf. E. A. Wallis Budge, The cronograPhY!Of
Gregory AM '1- Faraj (/225-1286), London 1932, I, p. 419. See also Spuler, Mongole .,
p.212-17.
Rasld ad-Din/Quatremere. Histoire des Mongo/s de la Perse, Paris 1836, i, p.128-13 :
" ...on levat deux hommes sur dix, qui ne seraient point en ligne de compte, et formanı le
contingent particulier de Houlagou, I'accompagneraient dans son expedition" . See a so
Spuler, Mongolen., p. 44 a. 334.
Rasid ad-Dln/Quatremere, I, p. 166; Wallis Budge, Chronography., p. 419.
Rasid ad-Dln/Quatremere, I, p. 146.

LO

1. von Hammer-Purgastall, Geschichte der llehane. das İst der Mongo/en in Pers~en

4

6

8

(1200-1350),
pp. 140-44.

Textauszüge aus Wassaf u. anderen, p. 86; cf. Rasid ad-Dfn/Quatremerre
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Hi re he was welcomed with great honours by his vassal Chems ad-Din Kert,
t melik of Herat. 12 On the 2nd January 125613 Hülagü stepped on the other
si e of·' Amu Darya in a triumphal and celebrative style together with the
p .nces and kings who had decided to fight at his side: the Rüms monarchs
b thers Iz-ad-DIn and Rokn ad-DIn, Sa' ad -atabeg of Fars- and many other
p .nces from Iraq, Azerbaijan, Arran and Sirwan."
From this moment onward, the real campaign could begin. Hülagü set
military diplomatic activity at work. Many letters were sent in which the
diverse monarchs of territories that the Mongols were intended to conquer,
ware invited to surrender." The kingdoms of Asia Minor since the collapse
o Ayyubid power (1171-1250) had had to deal with the Mongols and in
se eral occasions they had already come to previous political agreements
w~·,h them, for example in the cas e of Badr ad-DIn Lu 'Lu atabeg of Mosul
w o had allowed coins to be minted in Hülagüs honour before his arrival 16
an the Shiites of Mesopotamia. 17

i Thereupon, Hülagü started to achieve his fırst goal: the destruction of
th, Assassins sect.
i The master of the Assasins Order was Muhammad II Al ad-DIn b. Hasa III, who was murdered (1221-1255).~8 Soon after his death, Isma'ili's
ag tators were already at work in Ray, evidently looking towards winning a
ne popular following and perhaps arousing a new general revolt. After the
de th of Shah Jalal ad-DIn of Khoresm (1231) the sentiment of revolt was
ar used. Prophecies of how the Imam was going to conquer theworld had
lo gappeared in Isma'Ili works, but we find an unusually detailed prophecy
in one of Tusi's works of this period." The main Order's fortresses were
sitaated chiefly in the region of Kuhistan, particularly in the mountains of
M~zanderan. The best known fortification was 'Alamut, on a steep mountain
i
ii

12
13

14
15
16

17

18
19

t

!Spu[er, Mongolen., p. 44.
IRasid ad-Dln/Quatremere, I, p. 148.,
!Hethum d. G. (42), Wardan (182), Kirakos (217), RaSid ad-Dtn/Quatremere, I, p. 149,
Hammer-Purgastall/Wassaf,
I, p. 87.
IHaınmer-PurgastaIl/Wassaf, p. 90; Rasid ad-Din/Quatremere, p. 150.
~puler; Mongolen., p. 44.
ritish Museum VI, LlV; about this subject see D. S. Rice, "The Brasses of Badr al-Din
u'Iu'", in. Bul/ettin of the School ofOrientl and African Studies, XLIII3 (1950), p. 62734.
I'Seit Hülagü, haben die Schiiten eine andere Richtung eingeschlagen und sind zu einer
usammenarbeit mit den Mongolen gekommen", cf. Spuler, Mongo/en, p. 196.
~bout the Isma'ili rule see, The Cambridge History of Iran, vol. V, p. 478.
'Çambridge History of Iran, V, p.478.
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in the northeast of Qazwin, surrounded by thick walls.i" Ketboğa broke into
the Taliqan Mountains and decided to attack the fortress of Garde Kuh
(named alsa Derigonbad)." The meaning of garde kuh (pers.) is "tuming
mountain", due to the fortiftcation type of the citadel, which was surrounded
by a triple system of thick walls." Ketboğa gaye orders to dig a deep ditch
near by the citadel surrounded by a high and resistant wall; the Mongol army
encamped behind this safe construction, and the soldiers erected another wall
behind their encampment, so that they could avoid any attack risks from all
side.23
The invading Mongols had brought with them many siege machines
(sahdiz/4 and many references had been made in chronicJes to the function
of Chinese engineers." The moral effect of a particular engine certainly
succeeded in shortening the siege at Garde Kuh. The kamôni giiv (pers. "ox' s
bow") appears to have been a large erossbow, mounted on a frame and
shooting bolts dipped into buming pitch that eould reach right into the caves.
The kanıani giiv has been credited with a range of 2 500 paces (more than
two kilometres). On this oeeasion, the weapon was used to stop
communication between the various galleries." The Ismaili's Great Master,
Khür Siih Rukn ad-DIn b. Muhammad III (1255-1256), appeared to have 10st
his nerves and sent a message cJaiming that he had intended to surrender all
along, but had been prevented by his own men, who had threatened to
assassinate him. Khür Siih asked Hülagü to give him a years-time to
dismantle the fortiftcations of the Isamili's kingdom and to submit his people
to obedience, but the Il-Khan refused these conditions and marched from
Bostam towards the Ismaili's territories with his ordu. The right wing (bara'unvarş"; led by Köke Ilka and Buğa Timur went down to Mazanderan;
the left wing
'ünyar)28 under the order of prince Tagüdar Agul and of

ve
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22
23
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25
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27
28

G. Altunian, "Die Mongolen und ihre Eroberungen in kaukasischen und kleinasiatischen
Landem im XIII. Jahrhundert", Historische Studien, XCI, (Berlin 1911), p. 44.
Harnmer-Purgastall/Wassaf,
p. 93.
Ibid.
Cr. Qatremere/Rasid ad-DIn, I, p. 170; Hammer PurgastallIWassaf, p. 93
Hammer-Purgastall/Wassaf,
p. 93; Rasid ad-Dln/Quatremere, I, 284-290.
"The Mongols mainly relied upon Chinese and later Moslems to manufacture and operate
siege machines. There is no sign in the Seeret History or elsewhere that the Mongols had
koweledge of siege machines of every sort. They did, however, leam how to use catapults
and organized catapult troops of their own and had not long after their invasion of North
China had begun", cf. Ch'i-ch'ing Hsiao, The military Establishment o/the Yuan Dynasty,
Harvard 1978, p. 12, n. 79, p. 133; see also RaSıd ad-Din/Quatremere, I, p. 133.
D. Nicolle, The Mongol War/ords: Genghis Khan, Kublai Khan, Hüliigü, Tamer/ane.,
Plates by R. Hook, Firebird books: Pole 1990, p. 128.
Chi- ching Hsiao, Military Esıablishment., p. lü; Spuler, Mongolen., p. 33 i.
Ibid.
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Ketboğa noyan descended on the way to Xwar and Semnan, while Hülagü
rode in the middle (töb or yo1)29 with his lümen30 towards Firuzkuh, striking
the last great attack.' ı
On the ıs" November 1256 the astronomer Nasr ad-Din Tusi, who had
been held as a virtual prisoner in Maymun Diz, came dow n offering his
surrender. 32 On the 19th November 1256 the Great Master himself ernerged."
Thb Mongols destroyed then the extraordinary cave-fortress of MaymunDit One aspect that has puzzled archaeologists and historians is why the
neighbouring Assassin garrison at 'Alamut made no effort to raid the
besieging Mongols and thus taking the pressure off their comrades in Maymun-Diz.
The Imam chief of the Assassins, was captured by Hülagü and forced to
give the order to surrender to the remaining resisting fortresses.
Notwithstanding, the besieged Assassins didn't obey his order and 'Alamut
capitulated on the 22nd November 1256.34 Initially Khürsah was treated with
respect, received a paiza35 and a yarlig'" and was even married to a
Mongolian aristocratic woman," but after the fall of 'Alamut he was sent to
the Üreat Qan and was killed on the way to (or back from?) Qaraqorum."

29

30

31

32
33
34
35

36

37
38

Chi-ching
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Rastd ad-Dlrı/Quatremere, L p. 192.
Hammer/Purgastall/Wassaf,
p. 95. Rasid ad-Din/Quatremere, 1, p. 176.
Hammer-Purgastall/Wassaf,
p. 102; Rasld ad-Dln/Quatremere, I, p. 212.
Spuler, Mongolen., p. 46; cf. Rasid ad-Dm/Quatremere,
I, 182.
The paiza was a golden, silver or bronze tablet, which was given to high-ranking persons
or to anybody who was travelling under the protection of the Qan. For a detailed description of the paiza see Spuler, Mongolen., p. 241 a. 244.
The meaning of yarlig (mong.) is "order" . it was a text with the seal of the Qarı' s chancellery usually accompanying the paiza. For more details, see Spuler, Mongolen., p. 245.
Hammer-Purgastall/Wassaf,
p. 105; RasId ad-Din/Quatremere, I, p. 216.
Apparently in the Khangai mountains; see Cam br. Hist. Iran, p. 480. According to Wassaf, as the Qan Möngkii was informed of Khürsah's approaching to his court, he exclaimed: "Why send him here?", after that he sent him an ambassy announcing he was
condernned to death. Cf. Hammer-Purgastall/Wassaf,
p. 105; See also Rasid adDlrı/Quatremere, I, p. 218.
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Before the Mongols attacked, Khürsah was joined by the usual formal
invitation to surrender, which he refused. After this event, some Assassms
joined Hülagüs army." At the time of the election of the Great Qan Güyük
in 1246, an embassy of the Assassins came to his court, but the Qan refused
to give the~ an au~ience.40 Th.is attitude of the Mongols was ~eallyunus~al,
always havıng beıng well disposed to those powers, which wanted ' to
establish diplomatic relationships with them. Probably this hostility tow ds
the Ismailis was due to an antecedent fact. The Ismailis are indeed 'repo ed
to have sent envoys in 1238 to the court of France and England in West ro
Europe to try to arrange for joint actions by Christians and Muslims agai st
the Mongols." The fierce Order of the Assassins, that had terrified he
Seljuk Sultanate and the abbas id Caliphate, was in the end removed by he
Mongols. That was an enormous favour, which the Mongols had done for
the Islamic community." But the joy of the Caliph could not last any longer,
because Hülagü' s next target was the Caliphate itselfl During the sprin~ of
1257 Hülagü moved his headquarter from Qazwin to Hamadan, where, he
received Baidju noyan and reproached him for his laziness."
i
The Baghdad Caliphate had become a decadent reign, territorially
restricted to Baghdad and to the region of Iraq 'arabi." Since 1242 the
Caliph Musta'sim bi'lla (1242-1258) ruled in Baghdad." From Hamadan,
Hülagü sent him a legacy of four people who handed him over an
UItimatum.46 In the beginning the Caliph seemed willing to recogfise
Hülagü's rule and to perform the hutba47in his name, but he was tpen
convinced by his entourage" to send an embassy to Hülagü rerninding] the
Mongol Khan that all the previous attempts to take Baghdad had failed." i
i
i
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Spuler, Mongolen., p. 46.
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Mongols refused to recognise the Isrna'ilis envoys in Mongolia.
'.
Cambr. Hist. Iran, vol. V, p. 479.
!
"And by the means ofthese blessed captures God had mercy on all the kings of the 1rabs
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were carriers of daggers and were shedders of innocent blood", Cr. Wallis Budge,
Chronography., p. 423.
i
Rasld ad-Din/Quatrernere, I, p. 224; Hammer-PurgastaIlIWassaf, pp. 107-8.
G. Soranzo, II Papato, i 'Europa cristiana e i Tarıari, Milano 1930, p. 170.
i
Rasld ad-Dirı/Quatremere, I, p. 226: ...Ie khalife Mostasem eıait un prince sans capfcite,
sans talent pour l'administration, el d 'un esprit faible ;Grousset, Empire., p. 485.
Hammer-PurgastaIVWassaf, p. 118; Rastd ad-Din/Quatremere, p. 231.
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At the head of the "war party" was the little dewadtdar (porte-ecritoire) Mujahid af DinAibeg; cr. Raşid ad-Dln/Quatremere, I, p. 226.
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i From then on, Hülagü started to make preparations for the siege of the
town. He ordered all his military forces to congregate and to march towards
the Abbasid capital from different sides. Baidju and others had to block the
wdst approach to Baghdad and to guard the west side of the river so that
nobody could enter or escape. After a five days siege, the Mongol army took
Baghdad. The destruction of the Abbasid army was also due to the lack of
help on the part of other Muslim princes. The assault of Baghdad had long
been planned. The Round City, built for the Caliph al Mansur on the West
batık of the Tigris, had crumbled into ruins. The city, and the smaIl state that
th~ Caliphs had managed to re-establish since the decline of the Saljuqs, had
a small army of professional slave-recruited Mamluk soldiers, plus Arab
tribes from southem Iraq. To this could be added a citizen militia of dubious
reliability and very little training."
i
! Hülagü
and his central wing left Hamdan in November 1252,
ransacking the city of Kerman Shah on their way down to the Tigris plain;
by Ithat time Ketboğa had already taken the left wing down through Luristan
towards Baghdad while the right wing under Baiju marched south from Irbil
crossing ıthe bridge of Mosul, establishing his headquarter on the west side of
the! Tigris river." Here, they were joined by the Princes Bulgha, Kuli, Katar
(Batu's mephew) and by Buqa Timur and Suqundjaq noyan who had come
from Schehsor and Daku.52

After threats and counter threats going between Hülagü and the Caliph,
theı Mongol army set on a camp on the banks of Hulvan river while Baiju,
Suqndjaq and Buka Timur led his men across the SmaIl Tigris, wanting to
attack Bagdad from the rear. Suqunjaq with permission from Baidju to be the
leader of the vanguard of the westem army marching towards Baghdad.53
When the Caliph's little dawadtar, heard of this threat coming from the rear,
he ıled the Caliph' s army across the west bank of the river and attacked
Suqunjaq near Anbar, nine parasangs" west from Baghdad." The Mongols
were at fırst driven back until ra11ied by Baiju himself. The Caliph s army
was lured into marshy terrain where they were trapped when the Mongols
opened a dyke.56 There the Caliph's men were cut to pieces, only their
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Nicolle, Warlords., p. 130. See also map p. 131.
Harrımer-Purgastall/Wassaf p. 146; Rasıd ad-Dlrı/Quatrernere, I, p. 262.
lbid.
Rasld ad-Din/Quatrernere, I, p. 280.
L parasang is 5.25 kilometres.
in the nearabouts of Dudjel; Hammer-Purgastall/Wassaf, p. cfr. RaSid ad-Dln/Quatremere,
I, p. 280.
Rastd ad-Dtn/Quatremere, l, p. 280
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commander and a few troops escaped back to Baghdad,
survivors fled south into the desert.

while other

As was Mongol practice, a palisade and a ditch were bui lt around the
entire besieged eastem city from riverbank to riverbank." The Mongols used
the stones taken from the mountains of Hamrin and Djelula and even
palmwood pieces as projectiles for the seige machines.f On January 29th the
Mongol final attack began and by the 4th February a breach had been opened
in the southeastem comer of the defences, near the persian tower (burj
'ajami).59 This appeared to have been a key position for Hülagü's anny. On
the sth February the Mongols attacked again and by dawn next day they
controlled a stretch of the defensive wall from the Persian Tower to the
neighbouring Bab al Tillism (Racecourse Gate). On the ıo" February 1258
the capital of the Abbasids fell in Hülagüs hands, who promised to spare the
God's erudite, the scheıkhs, the descendants of 'Ali (the sajids), the
merchants and all of them who had not bome arms against him.60 On the
side of the Sultans market on which were encamped Bulgha and Tutar," the
Mongols had difficulties in seizing the difensive walls. As Hülagü
reproached them, they tried a new assault which was successful and by the
night on the same day the Mongols had occuppied the entire eastem
defensive fortification of the town. The Mongols had blocked the water ways
of the Tigris by building up boat-bridges on which were set siege machines
and check-points.Y Some times after the capitulation of Baghdad Hülagü let
bring the Caliph before him, he judged him and condemned him to death. He
was put in a sacklcloth which was sewed up around him and with kicks of
their feet they killed him." On their return from Baghdad Badr-ad-Din frbm
Mosul bought the fortress of Jrbil from the Mongols for seventy thousend
dinars and he placed his guards therein."
Hülagü then prepared for the third part of his task: the conquest of the
Jazira (upper Mesopotamia), Syria and a part of Egypt.'" Before his start of
the conCıuding part of his campaign, Hülagü asked his vassal Badr ad- Din
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contemporary Muslim Account", in: Journal of Semitic Studies, Vi Nr. 2 (1961).
Wallis Budge, Chronography., p. 431.
Hammer-PurgastalllWassaf,
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Lu'Lu', from Herat to send to the battlefield his son Ssalih. The Atabeg
obeyed Hülagü's order, sending him his son. This fact gaye Hülagü greatjoy
and rewarded Ssalih by giying him the hand of the daughter of the last great
sultan of Chorezm." After that, the Mongols started the war on the
September 1259.67 The general s Baidju and Siqtur were in charge of the
right wing, other Emirs were leading the left wing, while Hülagü was riding
in the centre/" The Kurdish tribe of the Hakkjari, settled in the territory of
Aqlat, were wiped away by the passage of the Mongol army." The Lord of
Mayyafarigun, Melik Al Kamil Muhammad had allowed the crucifixion of a
Syriac priest who had been .sent as aMongol's envoy with a yarlig from
Baghdad." At the time Hülagü' s massiye invasion force is said to have
numbered 120 000 men." lt included Turkish, Georgian and Arrnenian
contingents and once again marched in four separate divisions. The
Arrnenian military contingent for the conquest totalled 12 000 cavalrymen
and 40000 infantrymen." They first struck Mayyafaragin, in the mountains
west of lake Van. In light of his recent refusal to take part in the conguest of
Baghdad Al Kamil Muhammad, notwithstanding his official submission to
Hülagü, ma de preparations for the defence of the town.73 Badr ad-Din Lu'
Lu's son Ssalih was sent to besiege the town of Amid, known today as
Dyarbakir. Hülagü himself rode to Roha -the old Edessa- while other
Mongol units seized Nisibin, Harran and Urfa.

ız"

The same fate occurred to the Syrian Latin city of Antioch (March
1260),74 who's prince Bohemond VI hurried to surrender to Hülagü, most
likely wisely counselled by his father-in-law Hethum, King of Lesser
Armenia. Bohemond's decision later cost him an excornmunication from St.
Peter.75 In Aleppo Nasser Yüsufs son was beaten on the battlefield and the
town surrendered in less than a week, although the huge citadel held out
until 25ı1ı February. The Mongol's Annenian allies bumt down the Great
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Mosque in the city." Hims and Hama were deserted by their rulers who fled
to Egypt. AI Nasir Yusuf, Sultan of Damascus, fled towards Gaza leaving
the city without defence. Hülagü's general Ketboğa entered Damascus on the
1st March 1260,77 but the citade1 continue d to resist for one more month.
Nasir Yusufwas captured eventually in the Jordan and sent to Hülagü.
The Mongol army was near by Gaza, when news reached Hülagü of the
death of his brother, the Great Qan Möngka." Hülagü hurried immediately
back to Tabriz, from where he could safely watch the events in Morıgolia,
taking the main part of the army with him. He left the supreme command: to
his general Ketboğa who had a reduced army of 20 000 or 10 000 troops."
His task was to raund up the remaining resistance and establish an
administration in the conquered parts of Syria.
In the same period and because of Qan Möngkas death, Qubilay
interrupted his campaign against the southem Song.80 The election of the
new Great Qan was now to be made between Qubilay and his younger
brother Ayriq Boğa, governor of Mongolia, both stemming from the house
of Tului to which alsa Hülagü belonged. Qubilay promptly arranged his own
irregular election at Shang-du by Dolan-nar on the Luang-he river, where on
the 4th June 1260, a quriltay composed of his own army acclaimed himas
Qan of the Khans.81
In April 126082 a papal embassy led by aman named David was sent to
Hüıagü.83 The decision to send an embassy to the Mongol ruler was takenby
Thomas dAgni - Bishop of Bethlehem and Legatus Apostolicus in the HOlY
Land- together with the Regent of the Kingdam of Jerusalem."
That was the first diplomatic attempt the Crusader States made to get in
contact with the new-founded Il-khanid kingdam of Persia. As we have seen
Grousset, Empire., p. 436.
See the letter of Thomas dAgni dated I" March 1260 in: Röhricht, Regesta., p. 337, n.
1288.
78
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173, Spuler, Mongolen., p.Sl .
79
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Journa/ Asiatique , CCXXXVlI, Paris 1949.
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before with Bohemond of Antioch, the Latin Christians of Outremer did not
see the Mongols as potential allies. At that time, it seemed to be unclear how
the alliance pattem in Syria was going to develop.
Many Crusader States seem to have held a kind of neutrality among the
fights between the Saracens and the Mongols. Ketboğa did try to avoid a
clash with the Crusaders, but on the 1ih August 1260, his troops ransacked
the port of Sidon. The reasons for this attack remain unclear. it seems that
the Sidon incident was provoked by Julian of Sidon, a Frankish baron who
went out of his way to annoy the Mongols. From his castle in Beaufort he
led a wide-ranging foray into the Marj Ayun and brought back considerable
spoils. The newly appointed keeper of the frontier over against Sidon was
Ketboğa' s nephew, who had no intention of putting up with such aviolation
of Mongol territory. He took a small group of men and pursued Julian, but
was defeated and killed. Greatly angered, Ketboğa sent his men to attack the
Lordship of Sidon. The Mongols pillaged the town, razing the walls and
killing everyone they found, but they did not attack the landward or the
seaward castle, which seems to show that they did not mean to annex the
coastal colonies. From that time onwards Ketboğa ceased to trust the Franks,
perpetrators of an act of aggression, which had touched him personally, and
the Franks could never forget the ransacking of Sidon." After this event
some barons of the Latin Kingdoms probably adopted a kind of neutral
policy towards the Mamluks, who were led at the time by the Sultan Sayf adDin Qutuz. This policy allowed them to pass through Frankish territory and
even to enter Acre." in 1260 Egypt was threatened by aMongol attack after
Sultan Qutuz had rejected Hülagü's demand of an unconditional surrender
and had the Mongol ambassadors executed." Despite the opposition of
several Emires, Qutuz and his Emire Baybars decided to forestall attack by
moving their troops up into Syria."
Meanwhile Ketboğa had gathered his forces, crushed arising by the
Muslirns of Damascus and marched down into the Jordan valley. The
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Mamluks struck inland from Acre, and the two armies moved towards each
other until they met in 'Ain Jalut. According to Rashid ad-Din, Qutuz laid an
ambush with the greater part of his army while he himself led only a small
detachment. The Mongols attacked immediately Qutuz's force; they
overwhelmed it with a shower of arrows and then, emboldened by their
success, rushed their opponents, killing a large number of Egyptians.
Suddenly in their wild pursuit they reached the place where the main part of
the Mamluk army laid in ambush. The future Sultan Baybars al-Bunduqdari
was particularly outstanding due to his personal commitment and military
leadership.
'
i

According to ıbn al- Dawadari, as soon a Ketboğa discovered that the
Mamluk army was camping on the plain before Acre, he moved down to the
Jordan valley. Sultan Qutuz sent a scouting party under Baybars to approach
the Mongols. Baybars skirmished repeatedly with the Mongol vanguard.
attacking them again and again only to retreat on each occasion." In this
way, he lured the Mongols to the very place the Mamluks wanted: them 'Ain
Jalut, an ideal battlefield with its wooded ridges, water supply and adjacent
plain.
The Mongols nevertheless fought valiantly, but when they could no
longer hold their own, they turned in retreat. Ketboğa himself refused to quit
the battlefield and continued fighting until he was taken prisoner. Brought
before Qutuz he feIl into a vehement argument with the Mamluk Sultan who
had him beheaded on the spot. it has be en generally assumed that the
Mongols forces were fewer than the Mamluk's, but recent studies show that
this was probably not the case. The Mamluk army was large, from 15 000 to
20 000 men, but the majority were Turcoman or Arab tribal auxiliaries and
poorly equipped cavalry of very mixed origins. The Mamluks thernselves
formed a smaIl elite of well-armed and highly trained professional
warriora" Ketboğa's army equally numbered from 10 000 to 20 000,
including Georgian and Armenian auxiliaries. The two armies met in 'Ain
Jalut (Spring of Goliath)" on the 3rd September 1260, where the Mongols
suffered a heavy defeat, Ketboğa himself was captured and beheaded. As
soon as Hülagü was informed of the death of his general, he had the Sultan
of Damascus and other ayyubid princes executed.Y One of Ketbogas
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i utenants, Ilqa noyan, managed to rally together the rest of the Mongol
c ntingent that remained in Syria and led them to Anatolia. The battle of
in Jalut has a considerable significance for the political and military
s ategy, which the Mamluks subsequently adopted. Having re-conquered
o ly a small part of the Muslim territory formerly occupied by the Mongols,
t e Muslim troops could quickly converte the cities of Syria back to
yubid or Mamluk control, without that Hülagü could never attempt to
a nge Ithe death of his general. This battle represented the high-water mark
o Mengol expansion in the Near East. But why did they not stay? Probably
b causeı the territory of Syria offered insufficient grassland to sustain the
h rses necessary for a permanent occupation. The Mongol armies habitually
c paigned with several horses for each man. Various figures are given in
th souırces, but a fair average would be around 5 horsesper
man;93
m reover, we must count an average of two slaves and thirty sheep and
g ats for every horseman." But this matter of logistics regarding the
pr vision of food for the horses and camels does not explain everything. We
m st always keep in mind that at the time of King Hülagü the organization
of the military system was not precisely regulated by a salary for each
w rrior, on the eontrary, we know exactly that the main ineome for eaeh of
th ın consisted of profits coming from the spoils that they had gathered
du ing the campaigns." We think that these eontinuous "extraterritorial"
in ursions were due to the structural need of the military-based form of
M ngo i political system to maintain itself and to provide for the warriors a
satisfactory reward after the struggles ofwar.
After a few months after the facts of 'Ain Jalut, the Il-khanid King
CO~d only afford to send some 6 000 men to retake Aleppo. The Mongols
the manched south, but outside Hims they met a smaIl defensive army of
loc i ayyubid and ex-ayyubid forees. There, on the ıo" December 1260 they
su ered once again a defeat, despite apparently outnumbering the Muslim
de nders by almost four to one."
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The last defeat of Hims detennined the end of the Mongol expa
southwest Asia and at the same time it marked the territorial borders
which the Il-khanid Mongol power would act as a sovereign state. Fr
on, the Mamluks would fight the Il-Khanids mainly per procura th
the a11iance with the "rebel cousin" Berke Khan, heir of Batu's
Horde. The next decade of was to be detennined by an exhausting
around the Caucasus region, without the successors of Hülagü being
forget their Syrian dream, regular1y organizing a new campaign to
it.
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Özet
Bu çalışmada, İbnü'l-Arabi adının İslam ve Osmanlı tasavvuf tarihinde özel bir anlama sahip olduğu tarikatlardan biri
olan Nakşibendi geleneğindeki yerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Öncelikle, bir tarikatın geleneğinde İbnü'l-Arabi'ye
dair görüşlerin değişmeyen tek bir çizgi takip etmediğini unutmamalıyız. İlk dönem Nakşibendileri İbnü'l-Arabi'ye ilgi ve
hayranlık duyarken Sirhindi İbnü'l-Arabi'ye eleştirel yaklaşımı
ile dikkat çekti. Aslında, Sirhindi-Mektubôt-vahdet-i şühüd ile
İbnü'l-Arabi-Fızsds-vahdet-i
vücüd arasındaki çelişki her zaman zannedildiği kadar derin değildi ve xıx. yüzyılda hızlı bir
biçimde İslam dünyasını etkisi altına alan Halidi örnekleri
İbnü'l-Arabi adının Nakşibendi çevrelerinde hala unutulmadığını gösteriyordu.
Anahtar kelimeler: İbnü'l-Arabi,
vahdetü 'l-vücüd, vahdetü' ş-şühüd.

Sirhindi,
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ıbn al-' Arabi in the Naqshbandi
For or Against ?

tradition

:

Abstract
This study aims to examine the significance of ıbn al'Arabi in the Naqshbandi tradition; one of the sects of great
importance in the Islamic and Ottoman Sufi history. it should
be remembered that the view of lbn al-' Arabi in the tradition of
sects does not follow an unbroken line. While early
Naqshbandis admired and showed interest to him, Sirhindl
criticized lbn al-'Arabi sharply. The contradiction between
"Sirhindi-Maktübat-wahdat
al-shuhüd" and "ıbn al-' ArabiFusüs-wahdat al-wujüd" was not profound as it was thought
about it; and in the Xıx. Century, Khalidi examples that
influenced the lslamic world were demonstrating that the name
of ıbn al-' Arabi had been keeping its dominant position in the
circles ofNaqshbandl.
Key words: lbn al-'Arabi Sirhindi, Naqshbandl, wahdat alwujüd, wahdat al-shuhüd,
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Giriş
İbnü'l-Arabi, İslam'ın tasavvufi düşünce tarihinde gerek fikirleri ge~ekse bu fikirler etrafında asırlarca devam eden tartışmalar ile dikkat çeken
isimlerin başında gelir. Onunla ilgili en hararetli tartışmaların yaşandığı
alanlardan biri de şüphesiz Osmanlı ülkesiydi.
yüzyıl sonu ve
yüzyıl başında olduğu gibi zaman zaman polemikler çok daha fazla aıe~nse de Arabi gerçekte güncelliğini bu topraklarda hiçbir zaman yitirme şti.
Şeyhü'l-Ekber'in taraftarları ile muhalifleri arasındaki tartışmalar, süfil ri,
sadece ulema ile değil, diğer süfilerle de karşı karşıya getirdi. Taraflar *asındaki çizgi o kadar kaygandı ki görüşlerin farklılaşması aynı tarikat içinde
bile yaşanabilmekteydi. Bu farklılıkların mahiyeti üzerine yapılacak tahlillerin Ekberi irfanının Osmanlı süfiliğindeki yerinin anlaşılmasına önemli lölçüde katkıda bulunacağı açıktır.

xıx.

xx.

İşte biz burada, artık İslam ve daha özelde de Osmanlı tarihi araştırmalarının gündemine ciddi bir biçimde girmesi gerektiğine inandığımız bu ~eseleye Nakşibendi tarikatı örneği ile dikkat çekmeye çalışacağız. Zira, N.kşibendi tarikatı, Şeyhü'l-Ekber ve kavramlarına ilişkin değişik görüşleri ~arındıran tarikatlardan biridir. Bunun dışında, Nakşiliğin İbnü'l-Arabi'ain
öğretileri ve kavramlarından etkilenmemek bakımından bir istisna olduğıma
dair varolan genel kabulü artık yeniden düşünmek gerektiği bilinmektedir'.
Şeyh Ahmed Sirhindi (ö. 1624) gibi Nakşibendi geleneğinin en önemli iS:" lerinden birinin İbnü'l-Arabi'ye yönelik eleştirel yaklaşımını farklı açılar n
değerlendirmek gerekiyor. Kaldı ki, bunu, Nakşibendi tarikatının tamam nı
kapsayan bir hüküm olarak sunmak da yanıltıcı olacaktır. N~den bu tarika1'ın
seçildiğinin açıklanmasında önemli olan bir başka husus, Ibnü'l-Arabi' in
adı ve kavramlarını kullanmanın İslam dünyasında her zaman muhalif ir
süfilik anlamına gelmediğini göstermesidir. çünkü, kimse Nakşibendiler in
Sünniliğinden ve şeriata uymakta gösterdikleri özenden kuşku duymamışt r.
Diğer taraftan, böyle bir sorun yüzyılları kapsayan çok geniş bir coğrafya ki literatür yığını anlamına gelmektedir. Öncelikle, İran, Orta Asya, Hind stan ve Anadolu topraklarında kaleme alınan bu literatüre dayanan sistema ik
ve kapsamlı monogratilere ihtiyaç duyulduğunu belirtmeliyiz. Bumınla birlikte, burada yapılmaya çalışıldığı gibi, mevcut veriler ışığında geçici de olşa
birtakım genel sonuçlara ulaşmak mümkündür.

Bu meseleye daha önce "İlk Dönem Nakşibendi Geleneğinde İbn 'Arabi'nin Düşüncel~~inin izleri" adlı makalesinde dikkat çeken Algar, Nakşibendiliğin bir istisna teşkil ettiğ~e
dair yanlış anlamanın temelinde, konu ile ilgili metinleri iyi tanımamanın yanında, Nakşibendi tarikatının gerçek mahiyeti ve Şeyhü'l-Ekber'm dehasının yeterince anlaşılmamış
olduğu hususunun yattığını ileri sürer (1991, V: i).
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İlkıDönem Nakşibendileri ve Şeyhü'I-Ekber
Nakşibendi tarikatının kurucusu Bahaeddin Nakşbend'in (ö, 1389)
İbpü'l-Aı.rabi hakkında ne düşündüğünü tesbit etmek oldukça güçtür. Ancak
bt rivayete göre, Nakşbend'e şeyhlerden birinin (İbnü'l-Arabi kastedilerek)
eldyet-i Muhammediyye bizim ile hatm olunmuştur.' sözünün anlamı soduğunda, "Onlar kendi zamanlarındaki velayetin hatmi idiler." demiştir.
B kısa.cevap, Nakşbend'in İbnü'l-Arabi'yi kendi zamanının en büyük velisi
ol rak gördüğü veya mutlak anlamda onun hatmiyetini reddettiği anlamına
g lebileeek bir tenkit olarak yorumlanabilir (Tosun 2003: 353). Aynı belirsi lik İbnü'l-Arabi adıyla birlikte anılan vahdet-i vücüd görüşü için de söz
k nusudur'. Bir yerde "Bahaeddin'in başlangıç hali, Bayezid-i Bistarni'nin
s halidir." dediği kaydedilirken, bir başka yerde "Görünen ve bilinen şeyle in hepsi gayrıdır (Allah'tan başkadır)." şeklindeki sözlerine rastlamak
m mkündür. Farklılaşma seyr u sülükünün farklı dönemlerine ait olmalıdır.
O un önde gelen iki halifesinin, özellikle Muhammed Parsa'rıın, İbnü'lA abi'nin düşüncelerine bağlı olduğu ve bu bağlılığın Nakşbend'e rağmen
volmasının
uzak bir ihtimalolacağı
dikkate alındığında, Bahaeddin
N kşbe~d Hdcegdn şeyhleri ile kendisinden sonraki Nakşibendi şeyhleri
ar sına yerleştirilebilir (Tosun 2003: 352-354).
i
i
Muhammed Parsa'nın (ö. 1419) İbnü'l-Arabi hayranlığına dair oğlu
E
Nasr Parsa'nın rivayeti son derece önemlidir. Buna göre, Muhammed
P rsa, 'Fusüs'ıu: can Füıuhat'ın kalp olduğunu ve her kim Fusüs'ıi bilirse
H . Peygamber'e olan bağlılığının kuvvetleneceğini' düşünmektedir (Lamii
1 ~O: 435; Safi 1291: 211). Bundan başka Parsa, Hace Bahaeddin
N ıkşbend'in sözlerini toplayan Risdle-yi Kudsiyye'de bazı sözleri İbnü'lA abi terminolojisi ile açıklamıştır. Eser İbnü'l-Arabi'den doğrudan bir alıntı da içerir. Ancak isim verilmeden "büyüklerden biri" denmekle yetinilir.
F, . lu 'l-ı/fitab'da ise, Parsa'nın Hucviri, Gazali ve Necmuddin Razi'ye çok
s ıda atıfta bulunurken, İbnü'l-Arabi'yi bir kere zikretmesi dikkat çekicidir
, J

ü

i

İslarnl düşünce içinde bu ifade İbnü'l-Arabi'den sonra gelen takipçilerini ifade etmek için
i kullanılır.
Her ne kadar Şeyhin eserlerinde bir terim olarak vahdet-i vücüd kullanımına
rastlanmasa da gerçekte yazdıkları bu ifadeye uygundur (Chittick 2003: 29-30). Eğer
subjektif tecrübe olarak "vücüd" dışarıda bırakılırsa, İbnü'l-Arabi'nin, vücüd terimini iki
temel, anlamda kullandığı ileri sürülebilir. İlk olarak terim Gerçek Varlık (el-vücudu '1hakk)lolan Allah'a veya olmaması düşünülemeyen Zorunlu Varlığa (Vdcibü'l-Vücüdş işaret eder. İkinci olarak, aleme ve içindeki şeylere de işaret edebilir. Ancak, İbnü'lArabi'nin "Allah'tan başka olan"ın vücüdundan bahsederken "vücüd" terimini kullanması
mecazi anlamdadır. Zira o, Gazali ve diğerlerine benzer şekilde, "vücüd'tun yalnız Allah'a
ait olduğunu iddia eder (Chittick 1994: 75). Bu sebeple, kendisinden sonraki İslami gelenek İbnü'f-Arabi'yi vahdet-i vücüd kavramıyla ilişkilendirmekte haklıdır (Chittick 2003:
31).
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(Algar 1991, V: 4). Gerçi Ebü Nasr Parsa'nın ifadeleri kesin olsa da sözü
edilen bağlılığın Parsa'nın eserlerindeki yansıması o kadar açık değildir.
Bunda muasırları arasında yaygın olan İbnü'l-Arabi düşmanlığının y. arattt'-ı
tedbirli davranma endişesi etkili olmuş olabileceği gibi, İbrıü'l-Arabi' e
ancak hayatının sonlarına doğru ilgi duyması yüzünden eserlerinde ond n
bahsedememiş olması da mümkündür (Algar 1991, V: 5_6)3.
r

i

B~haeddin Nakşbend'in diğer önde gelen halifesi Alaeddin Attar'm fjö.
1400) Ibnü'f-Arabi hakkında ne düşündüğüne dair çok fazla veriye sahjip
değiliz. Bilindiği kadarıyla Reşahat'daki kayıt bu konudaki tek örnek olarak
kullanılır. Burada, telvin (ruhani durumun istikrarsızlığı) ve temkin' (ruhani
halin istikrarhlığı) konusunda Alaeddin Attar'm görüşü verilirken, on~n
İbnü'l-Arabi'nin telvin yorumundan bahsettiği ifade edilir. Şeyhe göre, tel#n
bütün makamların ekmel ve efdalidir. Bunun ardından kendisi için de temkinin telvinde temkin olduğu ekı enir. Fakat çok daha dikkat çekici olan husus,
İbnü'l-Arabi için kullanılan "Kutbu'l-muvahhidin ve Gavsu'f-muhakkıkin"
şeklindeki ifadedir (Safi 1291: 134-135).
i
i

Ubeydullah Ahrar (ö. 1490)'ın ise, İbnü'l-Arabi ve eserlerine ilgi duyan
önemli Nakşibendiler arasında ayrı bir yeri vardır. Nitekim, Fusüs'tz. geçen
anlaşılması güç bazı ayetleri açıklayan Farsça tefsiri ikna edici bir örnek
olarak verilebilir. İbnü'l-Arabi'nin
ilk dönem Nakşi hayranlarınd n
Abdurrahman Cami'nin Fütuhat'ta karşılaştığı bazı problemlerin
için ona başvurması, Fusüs yanında Fütühdt'« da hakim olduğu anlam a
gelir (Safi 1291: 215-216; Algar 1991, V: 9). Yine Fıkardt adlı eserin e
"hakikat-i Muhammediyye" meselesinde Fusüs'ıxu son kısmını göz 'önüni e
bulundurur ve sıddıktyet makamını incelerken Futühdt'ı dikkate alın Ese 'n
tamamında ise İbnü 'l-Arabi terminolojisi izlenebilir (Algar 1991: ıO).
i
çözü

ü

i
İlk dönem Nakşibendiler arasında İbnü'l-Arabi ve eserlerine olan ilgisi
iyi bilinenlerden biri de Abdurrahman Cami (ö. 1492)'dir. Bu. konuda,
İbnü'l-Arabi'nin Fusüs ve Nakşu 'l-Fusüs'ıua yaptığı şerhler yeterince sağlam deliller olarak sunulabilir. Ayrıca, İbnü'l-Arabi'nin öğretileri Özeııi~le
vahdet-i vücudun özümsemesi, üç Farsça eserde ifade edilmiştir: Eşi 'atullLema 'dt, Levdyih ve Levdmi. İbnü'l-Arabi'nin öğretileri Cami'nin birçok
mısraında da dile getirilmişti (Algar i99 ı, V: ll-12t
Lamii Çelebi' tarafından Türkçeye çevrilen Farsça dizeleri, ondaki vahdet anlayışının güzel bir
ifadesidir:

3
4

Şerh-i Fusıis'un Parsa'ya atfedilmesi ile ilgili tartışma için bkz. (Algar 1991, V: 6-8).
Cami ve onun İbnü'l-Arabi öğretilerinin tanıtılması ve yonımlanmasındaki rolühakkında
bkz. (Chittick 1979, XLIX: 135-157; Okumuş 1993, VII: 94-99).
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Ben bilmez idim gizli nihan hep sen imişsin
Tenlerde ve canlarda nihan hep sen imişsin
Senden bu cihan içre nişan ister idim ben
Ahir bunu bildi m ki cihan hep sen imişsin (Vassaf2006,
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11:140).

Cami'nin İbrıü'l-Arabi'ye yakınlığında, Muhammed Parsa ile oğlu Ebu
Nasr Parsa'nın yeri gözardı edilemez. İbnü'l-Arabi bağlılığı, Cami'nin müridil Abdulgafür Lari ve Reşahôt yazan Fahruddin Ali Safi (ö. 1531)'de de
izlenebilir, Öyle ki Safi, Şeyhu'l-Ekber öğretilerinin tahrif edildiğini duydu~nda sinirlenip üzülmekten kendini alamaz (Algar 1991, V: 13, 15-16).
i

Nakşibendi tarikatının Anadolu ve Rumeli'de yayılmasındaki rolü sıklı~la vurgulanan Simavlı Molla ilahi'nin (ö. 1491) adını, aynı zamanda
İö ü'l-Arabi öğre.tilerinin Osmanlı Devleti'ndeki yayılış tarihi içinde zikred biliriz. Molla Ilahi, Semerkant'ta Hace Ubeydullah Ahrar'ın müridieri
allisına katılmış, Herat'ta Cami'yi ziyaret etmiş ve irşat faaliyetinde bulunmak üzere Emir Buhari (ö. 1516) ile birlikte Ahrar'ın halifesi olarak Anadolu'ya geri dönmüştü'. Ahrar'ın etkisiyle ilahl'nin İbnü'l-Arabi'nin bazı gö~lerine muttali olması ve Cami'nin de onun Şeyhu'l-Ekber'e olan ilgisini
g;çlendirmiş olması düşünülebilir. Nitekim o, Fusüs'e ve Fuıühdtu '/Mekkiyye'ye bol bol atıfta bulunan Şeyh Bedreddin'in (ö. 1420) meşhur
vflridat'ına Arapça bir şerh yazmıştı. Zddu 'l-muştôkin adlı eserinde ise, hemen hepsi İbnü'l-Arabi'den alınmış tasavvufa dair yüzden fazla tarifüzerindtdurrtıaktaYdı (Algar 1991, V: 17). Vdridôt şerhinde, bu eseri yüce mak mlara ulaşanlar ve hakikat ilminden nasibi olanlara ait olarak tanımlamak
( olla ilahi, Şerh-i Vôriddt, nr. 1235: lb; Kara 1988: 375) suretiyle, aslında
eter yanında kendisine yöneltilebilecek eleştirilere de cevap veriyordu. Feyiz
v. feth-i ruhani olanlara, bir başka ifade ile ehlullahın ruhundan terbiye görenlere üveysi dendiğini açıkladıktan sonra, Veysel Karani'ye teveccühün
neticesinde uz/et, riyazet, terk ve tecrit; Hakim Tirmizi ve Şeyhu'l-Meşayih
Muhyiddin İbn Arabi'ye teveccühün, hakiiik-ı Jeth, esrar-ı gaybiye ve
evadd-' müşkilenin za~ir olacağını, kema/-i kurb ve münasebet haline girii ceğini belirtir (Molla Ilahi, Zadu 'l-Müştakin, nr. 420: 86a-86b; Kara 1988:
3 5). İttihad meselesinde ise Hakk'a kemal-i muhabbetle aşık olanların ~
~ayezid ve Mansur gibi-imtiyaz görmediklerini, birinin "ene'l-Hak" ve birinı'n "sübhani ma a'zama şani" dediğini, bu makarnda ittihadi olduklannı
b lirtir. Ancak buradaki ittihad, iki nesnenin bir olması değildir, belki bir
t rafın muhtefi olması, belki yok olmasıdır (Zddu 'l-Müştakin, nr. 420: 85b;
Kara 1988: 387).
!

s

i

Molla ilahi ve tesiri hakkında bkz. (Lamii 1270: 460-465; Mecdi 1989: 262-265; Kufralı
1948:132-135; Kara-Algar 1988, i: i
12; Kara 1988: 365-390).

ıo-ı
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İstanbul'da
Molla İlahi'den sonra onun makamına geçen müridi Emir
Ahmed Buhari ise, kısa risalelerinin
bir kısmında Nakşibendi
tarikatı ile
İbnü'l-Arabi'nin
öğretilerini birlikte incelemişti (Algar 1990, IV:329; 1991,
V: i
İbnü'l-Arabi
ile ilgili olarak burada Baba Nimetullah Nahcıvani (ö.
1514) adlı bir başka Nakşibendi'den
de söz etmemiz yerinde olacaktır. Hayatı hakkında
çok fazla bilgi bulunmamakla
beraber, Nahcıvani'nin
elFevdtihu 'l-İlahiyye ve 'l-Mefdtihu 'l-Gaybiyye adlı bir Kur'an tefsiri kalerne
aldığı bilinmektedir.
Bu tefsir İbnü' -Arabi'ye ait kavramlar ve terminolojiyi
mükemmel
bir şekilde özümsemesi
sebebiyle
İbnü'l-Arabi
ekolünün
en
önemli tefsirlerden biri olarak sayılabilir (Ateş 1974: 225-230; Algar ı991,
V:
Yine, Nakşibendiliğin
Hindistan'da
yayılmasında rol alan Baki Billah (ö. 1603), Şeyhü'l-Ekber'in
öğretilerine büyük bir ilgi ve hayranlık duymuştu. Şeyh yazmış olduğu mektup ve risalelerinde, onun görünüşte tartışmalı birçok sözünü yorumladı. Onun nazım halindeki çeşitli eserleri İbnü'lArabi'den
alınmış temalarla doludur (Algar 1991, V: 18-19; Rizvi 1983:
185). Ancak müridierinden
biri olan İmam-ı Rabbani, İbnü'l-Arabi
konusunda şeyhinin ve burada kısaca verilen diğer ilk dönem Nakşibendilerinin
izini aynen takip etmeyecekti.

7t.

ıs/.

İmam-ı Rabbani-Vahdet-i

Şühiid: İbnü'I-Arabi

İlgisinin Sonu mu?

"İmam-ı
Rabbani"
ve "müceddid-i
elf-i sanı" unvanlarıyla
tanınan
Sirhindi, Nakşibendi tarikatının Müceddidiyye kolunun kurucusudur.
Babasının yanında başladığı eğitimine hadis, tefsir ve akli ilimler okuyarak devam
etti. 1598'de hacca gitmek üzere Sirhind'den ayrıldı ve Delhi'de karşılaştığı
Nakşibendiyye
tarikatını Hindistan'da
yayan Hace Baki Billah'a intisap etti.
Sirhind'e döndükten sonra da 1603 yılındaki üçüncü ve son ziyaretine kadar
şeyhiyle mektuplaşmayı
sürdürdü (Algar 2000, XXII: 194-195; Cebecioğlu
1999:59-63 ).
İmam-ı Rabbani, savunduğu vahdet-i şühüd ve İbnü'l-Arabi'rıin
öğretilerine yönelttiği bazı itirazlar ile Nakşibendi geleneği içinde önemli bir isimdir. Onun bu konudaki görüşlerini, sadık taraftarları için vazgeçilmez
bir
eser olan Mektübdt 'ında" izlemek mümkündür.
Özetlenecek
olursa; tevhid,
tevhid-i sühüdi ve tevhid-i vücüdi olmak üzere ikiye ayrılır. Tevhid-i şühüdi
6

Emir Buhari hakkındaki bilgiler geniş ölçüde müridi Lamii Çelebi'nin Nefehdt Tercümesi'ne (1270: 465-470) dayanır. Ayrıca bkz. (Kufralı 1948: 135-136; Kara 1995, Xl: 125126).
Baba Nimetullah hakkında bkz. (Mecdi 1989: 360; Öngören 2000: 142-143).
Mektübaı, XVIII. yüzyılda Müstakimzade Süleyman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve
İmam-ı Rabbıini. Mektiibôı-ı Kudsiyye, (1277, 1-3) adıyla basılmıştır. Eser ayrıca
Abdülkadir Akçiçek tarafından Arapçadan Türkçeye çevrilmiştir (1979, I-II). Burada
Müstakimzade'rıin Mekıubôı Tercümesi esas alınmıştır.
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Destek mi Muhalefet mi?
salikin şühüdu birden gayrı olmamasıdır. Vahdet-i vücüd veya tevhid-i
vücüdi ise salikin mevcudu bir bilmesidir. Mukaddes Zat'ın gayrını nefyeden tevhid-i vücüdi, akla ve şer'e muhaliftir. Ama tevhid-i şuhüdi böyle
değildir (Mektup 43, I: 55t Yine, İmam-ı Rabbant'ye göre tevhid-i vücüdiyi
tasrih eden İbnü'l-Arabi'dir. Geçmişteki şeyhlerin ibareleri her ne kadar
"tevhid" ve "ittihad"dan haber vermişlerse de onları tevhid-i şuhüda hamletmek kabildir. "Fena"ya ve "beka"ya ulaşmak, küçük ve büyük velilik
makamına kavuşmak için vahdet-i vücüd değil vahdet-i şühüd gereklidir
(Mektup 272, I: 209). "Her şeyin o olması doğru olmaz, elbette her şey ondandır." (Mektup ı,II: 5; i979, II: 929)10. fidemin Hakk'ın aynısı olduğunu
söylemek mümkün değildir. Birini diğerine hamletmek dahi caiz değildir.
Tıpkı bir şahsın gölgesi ile o şahsın aynı olmadığı gibi. İbnü'l-Arabi ve ona
uyanlar alemi Hakk'ın zıllı (gölgesi) bilirler. Kendisi de zıldan asli vücudu
nefy etmekte onlarla birliktedir ve zılli vücudun isbatında dahi müttefiklerdir: Ancak, o zılli vücudu hariçte sabit görürken diğerleri vehimde zannederler (Mektup ı, II: 5-6). Gerçekte mevcud bir olup onun dışında olanlar zuhuratı ise, o halde onun dışındakilere ibadet etmek ona ibadet sayılır diyenlere
karşı, niçin peygamberlerin onlara tapmayı şiddetle yasakladıkları ve AIlah'ın zatından gayrına tapanları neden ebedi azab ile korkuttuklarını sormak
gerekecektir. Diğer taraftan, peygamberlerin vahdet-i vücudu avamdan gizledikleri yönündeki açıklamaları da İmam-ı Rabbani için ikna edici değildir.
Nitekim, 'Eğer vücüd bir olsaydı neden gizlesinler ve işin özüne aykırı olanı
izhar etsinler?' diye sorarak muhalefetini dile getirir (Mektup 272, I: 208)11.
Burada İmam-ı Rabbani'nin, vahdet-i vücudu eleştirmekle birlikte tam
olarak reddetmediğini bilhassa vurgulamak gerekiyor. Babasının ehl-i tevhid

q
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Cebecioğlu, İmam-ı Rabbiini'nin vahdet-i vücuda yönelttiği eleştirinin arka planında
Hindistan'daki şartların da göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünür. Zira, burada
İslam'ın, panteist karakter arzeden Hint dinleri ile temasa geçince, meydana gelen kaos
ortamında, kültürler arasında önlenmesi kaçınılmaz birtakım geçişimlerin vuku bulduğuna
ve kültürsüz, cahil Müslüman halk arasında yanlış anlaşılan bir vahdet-i vücüd anlayışının
İslam'ıo temel inanç ve ibadet boyutlannı tehdit eden bir unsur haline geldiğini ileri sürer
(1999: 103- 107).
Vahdet-i vücüd, "Her şey O'dur" (Heme ôst) diyerek Allah'tan başka varlık tanımaz,
mahlüku Mutlak Varlığın çeşitli tecellisi ve işleri (Şe'n) sayar. Vahdet-i şühüd ise "Her
şey O'ndadır" (Heme ez ôst) fikriyle bütün eşyayı Allah'a bağladıklan halde iki vücüd
kabul eder (Erdem 1990:38).
Vahdet-i vücüd ile vahdet-i şühüd meselesini doktora tezinde ele alan Cavit Sunar'ın ise
İbnü'l-Arabi'ye
göre Allah-alem münasebetini incelerken kullandığı alt başlıklardan biri
"Allah alemdir" şeklündedir ve Rabbiini'nin Muhyiddin'in ulaştığı "Alem hayaldir. Allah
alemden başka değildir." sonucunu reddettiğini kaydeder (1960: 50). Diğer taraftan, Erdem, Sunar'ın lbnü'l-Arabl hakkındaki çelişkili yorumlarina da temas ederek onun hakkındaki "Allah alemden başka değildir." yargısına katılmanın mümkün olmadığını, çünkü
bunun bizi panteizme götüreceğini belirtir (I 990:68, 7 i, 8 ı).
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meşrebinde olduğu gibi, kendisinin de başlangıçta vahdet-i vücüd veya
tevhid-i vücüd anlayışına bağlı olduğunu itiraf etmekten çekinmez. Şeyhi
Baki Billah'nı yanında gördüğü seyr ü sülfık esnasında tevhid-i vücudi inkişaf etmiş ve İbnü'l-Arabi'nin ilimIeri ve maarifi bütün incelikleri ile belli
olmuştur. Öyle ki, Allah'a bu marifeti ondan almaması için dua ettiğini
(Mektup 31, i: 46, 47), ancak bir süre sonra Allah'ın inayeti ile bu makamın
üstüne çıkınca vahdet-i vücüdun tasavvufta son değil ileri mertebelerden biri
olduğunu anladığını açıklar (Mektup 291, i: 254; 31:46-47). Ona göre bütün
haller ve makamlar farklı marifet ve keşifler getirir. Hata, vahdet-i vücüd
makamı ile ilgili algılamalardan değil, ondan ileride makamlar olduğunu
algılamamaktan kaynaklanmaktadır (Algar 2000, XXII: 196).
Eleştiriye rağmen İbnü'l-Arabi'nin makbul velilerden olduğu halde keşfe dayalı hata sebebi ile nasıl reddedilebileceğini sorarak bir bakıma ona
duyduğu saygıyı gizlemez (Mektup 266, I: 193). Sirhindi'nin, Nakşibendilerin 'Nusfıstan (naslar) Fusüs'« rağbet ve Fütühdt-ı Medeniyye'den (Medine'de vahyolan sureler) Füıühdt-ı Mekkiyye'ye iltifat eylemediklerine dair
sözleri ise (Mektup 131, i: 99) İbnü'l-Arabi'ye aşırı bağlılıklan sebebiyle
onun eserlerini yüceltip Kur'an ve Sünnet'i ihmal edenlere yönelik bir eleştiri olarak yorumlanabilir. Kaldı ki, İbnü'l-Arabi'den sonra gelen ve nazari
tasavvuf hakkında yazan birçok müellif gibi Sirhindi de onun terminolojisini
sıklıkla kullanmıştı (Algar 2000, XXII: 196)12. Bununla birlikte Sirhindi'nin
sözlerindeki saygı, İbnü'l-Arabi'nin derecesine atfettiği nakısanın gölgesinde
kalır. Nitekim, onun yanında geçmişteki çok sayıda evliyayı küçümseyerek
kendisi için ifade edilen manevi üstünlük iddiası şiddetli tepkilere yol açar.
1682 yılında Hicaz ulemasına bir fetva dilekçesi (istiftii) gönderilir. Bu, ~oğun bir edebiyatın doğmasına yol açacaktır. İstifta alındıktan sonra Mekke
şerifi Hindistan'a, Sirhindi'yi mahkum eden iki yazı gönderir. Yanıtlar çok
gecikmeden gelir; bunlar çürütmeleri, çürütmeler de karşı çürütmeleri getirir
(Chodkiewicz 2005:103)13.
12

13

Algar, sırf bundan dolayı Sirhindi'nin İbnü'I-Arabi mektebine mensup sayılabileceğini
ileri sürer (2000, XXII: 196). Yine Vahdet-i şühüdun vahdet-i vücüd ile alakasını ele alan
Erdem, İmam-ı Rabbani ve Şeyhü'I-Ekber'in Allah-Alem münasebetinde birbirine benzediklerini düşünür. Buna göre, İmam-ı Rabbani'de sözde kalan iki ayn varlık anlayışı vardır. Bir yanda Allah, diğer yanda eşya, alem vb. Aynı unsur, 'Hakk Hakk'tır, mahlük da
mahlüknır' diyen İbnü'I-Arabi'de de vardır. Sonuç olarak, yazar, İmam-ı Rabbani'nin
vahdet-i şühüdunun bazı esasta önemli sayılmayacak farklılıklar gösterse bile vahdet-i
vücüd ile aynı olduğuna inanır (Erdem 1990: 86-87).
E. Kılıç ise, bir polemik konusu haline gelecek olan vahdet-i şühüd-vahdet-i vücüd konusunda İbnü'l-Arabi vahdet-i vücüdcudur ve vahdet-i şühüda karşıdır gibi bir fikir ileri
sünnenin acele verilmiş bir hüküm olacağını belirtir. Tevôcüd, vecd, vücüd veya bulmak
manasında vücüd denilen cem' makamındaki vücüdu bazı müelliflerin nihai vücüd zannetmeleri probleme yol açan fikri sebeplerdendir. Yine söz konusu yazar, İmam-ı R~bbani'nin tenkidinin vücüd ve şühüddan hangisinin daha ileri bir mertebe olduğu üzerinde
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Rabbiini'nin takipçileri, vahdet-i şühüd ve vahdet-i vücüd kavramlarını
değerlendiren eserler vererek şeyhlerinin görüşlerini açıklamaya özen gösterdiler. Örneğin, Şah Veliyullah ed-Dihlevi, Faysaldt vahdeti 'l-vücüd ve 'şşühüd adlı eserinde her iki kavram arasındaki farkın sadece lafzi olduğunu
ve' gereği gibi anlaşıldıkları takdirde aynı sonuca ulaştıklarını ispatlamaya
çalışmış, Mir Muhammed Nasır Andelib, Ndie-i 'Andelib ve Hace Mir Derd
'İlmü 'l-Kitdb'ıe vahdet-i şühüdu savunmuştu. Gulam Yahya'nın Mirza
M~hzar Can-ı Canarı 'ın isteği ile kaleme aldığı Kelimetü 'I-hak da vahdet-i
şühüdun bir savunmasıdır. Gulam Ali Dihlevi ise sadece vahdet-i şühüdun
geçerli olduğuna inananlardan biriydi (Sunar 1960: 99-100; Rizvi 1983: 24S,
248; Algar 2000, XXII: 197-198).
İmam-ı Rabbani ile Şeyhü'l-Ekber'in görüşleri etrafındaki polemikler
XX. yüzyıl başında Osmanlı topraklarında bir kere daha alevlendi. Anlaşılan
iki geleneğin taşıyıcıları hala eski meseleleri tartışırken seleflerinin coşku sunu kaybetmemişlerdi. Mesele eskiydi ama hararetli tartışmalar, tıpkı kerıdilerinden öncekiler gibi, bunu yeni kuşaklara hatırlatıyordu. Muhtemelen her
iki taraf da yüzyıllar süren bu diyaloğun bir uzlaşma ile sonuçlanmayacağını
biliyordu. Ancak farkında olmadıkları, kendi anlayışlarının "hakikat" olduğuru ispat edip taraftar toplamaya çalışırken, muhalefet ettiklerinin de tanıtımında rol aldıklarıydı. Tartışmaeıların isimleri değişse de İbnü 'l-Arabi
taraftarları için Fusüs ve Fütithdt, İmam-ı Rabhani taraftarları için ise
Mektübdt değişmeyen zemini oluşturuyordu'".
İşte İmam-ı Rabbant'nin sadık bir taraftarı M. İhsan Oğuz ile Şeyh-i
Ekber'in iyi bilinen hayranı Avni Konuk" arasındaki mektuplaşma bunun
geç tarihli örneklerinden biridir. XX. yüzyılın ilk yarısında ikisi arasındaki
mektuplaşmada konu vahdet-i şühüd ile vahdet-i vücüd ve İmam-ı Rabbaniİbnü'l-Arabi meselesidir. Tartışma, M. İhsan Oğuz'un, İbnü'l-Arabi'nin
vücüd-ı mümkini vücüd-ı vacib ile müttehid gördüğü, İmam-ı Rabbant'nin
ise mümkin ile vacib arasında ittihadın sabit olmadığını söylediğini, her ikisi
arasındaki ihtilafın telifinin mümkün olup olmadığını sormasıyla başlar
(Mektup 1: 1_2)16. Konuk, ihtilafın lafza ait olup mana açısından ikisinin de
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odaklandığını, tenkitlerde zıt hakikat görüşleri veya farklı doğrular ileri sürülmediğini,
meselenin önemli ölçüde her iki tarafın da kabul ettiği bir gerçeğin isimlendirilmesi noktasında olduğunu belirtir (1999, XX:S06-S07, SI2).
'Osman Ergin vahder-i vücüd meselesini ele alırken vahdet-i şühüda da temas eder ve iki
grup arasındaki farkı göstermesi açısından önemli olduğuna inandığı M. İhsan Oğuz ile A.
Avni Konuk tartışmasını genel hatlarıyla verir (1942:208-21 S).
Konuk'un bu hayranlığının birer delili olarak Fusüsü'l-Hikem Tercüme ve Şerhi (1999,1IV) ile Tedbirôt-ı İlôhiye Tercüme ve Şerhi (1992) verilebilir.
Mektuplar, Vahdet-i Vücıid ve Vahdeı-i Şühüd Münôkaşaları adıyla 1930 tarihli olarak
. İstanbul Belediyesi, Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin, nr. 18 i3' de bulunmaktadır.
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doğru olduğu şeklinde cevap verir. İmam-ı Rabbani ve Şeyhü'l-Ekber'in
söyledikleri arasında fark yoktur. Anlamayanlar bir vücüd ve şühüd meselesi
çıkarmışlardır. Şeyhü'l-Ekber'in sülüku önce nazari, sonra amelidir. Salikler
bildiklerini sülükta görürler. İmam-ı Rabbani'nin sülüku ise önce ameli,
sonra nazaridir. Bunlar da önce gördüklerini sonra bilirler (Mektup 2: 2-3, 4,
5, ). Buna mukabil M. İhsan Oğuz, Şeyhü'l-Ekber ve İmam-ı Rabbani arasında benzerlikleri değil farkları görür ve uzlaştırmanın mümkün olmadığına
inanır. İhtilaflafza değil hakikate aittir (Mektup 3:16-26). Konuk'un mektubundaki meselelere birer birer karşılık verirken düşüncelerini şu şekilde
özetler: Velayete vasıl olan velilerin vahdet-i vücüda uğramaları tabiidir.
İmam-ı Rabbani de uğramıştır. Ancak her veli mutlaka vahdet-i vücüd ilim
ve keşfine maruz kalmaz. Esasen vahdet-i vücüda mutlak bir ihtiyaç yoktur.
Fakat vahdet-i şühüdsuz fenanın husulü gayr-i mümkün gibidir (Mektup5:
51).
Karşılıklı soru ve cevaplarla tartışma Şeyhü'l-Ekber ve İmam-ı Rabbani'nin görüşleri etrafında devam eder. Ancak arka arkaya gelen cevaplar,
bir öncekinden daha uzun ve daha sert olmaya başlar. Zaten bir uzlaşmaya
varılması da beklenemez. Her ikisi de şeyhlerinin haklılığını ispat etmek için
kaleme alınan savunma diyaloglarıdır. Örneğin, 7. mektupta İhsan Oğuz
"adem" hakkındaki soruları yeterince cevapladığını, tafsilat için Mektübdt'«
bakılmasını, eğer anlaşılmıyorsa kusurun kendilerinde olmadığını kaydediyordu (Mektup 7: 63-64). 8. mektupta ise Konuk artık buna devam etmeyeceğini açık ve kesin bir dille ifade eder (Mektup 8: 82). Ancak İhsan Oğuz
bir kere daha yazar (Mektup 9: 83-91). Burada Fusüs ve Fütuhat'ın birer ilim
ve irfan denizi olduğunu kabul etse de Karadeniz, Akdeniz, Atlas Okyanusu
azarnet itibarıyla birbirine eşit midir? diye sormaktan da kendini alamaz
(Mektup 9: 89). Konuk daha sonra kaleme aldığı İmam-ı Rabbeni ve Mektupları ile tartışmayı mektupların dışına taşıyarak çok daha sert bir üslupla yeniden işleyecekti. Nitekim, eserin yazılma sebebini açıklarken uzlaştırmacı
tavrından vazgeçerek İmam-ı Rabbant'nin vahdet-i vücüd meselesi yüzünden muhalefetinin yalnız Şeyhü'l-Ekber ile sınırlı kalmadığını, bu muhalefetinin diğer meseleleri hatta Kur 'an ve hadisi de kapsadığını iddia ediyordu
(Konuk nr. 1812: 2a; 1948,1:8-9)17.
İmam-ı Rabhani'ye yöneltilen bütün eleştirileri burada zikretmek bizi konumuzdan uzaklaştıracaktır. Ancak bu konuda bir Sa'di şeyhi olan Şeyh
Hüseyin Sadeddin (Ergun)'in (ö. 1946) 1924'de Milli Mecmua'da yayımlanan İmam-ı Rabbani hakkındaki yorumunu da, iyi bir örnek olması sebebiy17

İmam-ı Rabbôni ve Mektubdtı, 1934 tarihli olarak İstanbul Belediyesi, Atatürk Kitaplığı,
Osman Ergin, nr. 1812'de bulunmakta olup Tasavvujdergisinde de yayımlanmıştır (19481949,1-7).
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le, burada vermenin yerinde olacağı kanaatindeyiz. Buna göre, İmam-ı Rabbani "abid, zahid, müttaki ve evliyaullahtan" olmakla birlikte, marifette derecesi kemale erememiş ve bazı hakikatleri idrak edememiştir. Sözlerinde
daima bir tenakuz vardır ve kendi derecesinin Şeyhü'l-Ekber'den yüksek
olduğuna inanmaktadır. Oysa ki, Şeyhü'l-Ekber'e itiraz Şah-ı Nakşbend'e
itiraz gibidir. Zira her ikisi de vahdet-i vücuda inanmaktadır. Kaldı ki, Nakşilik hakkında yapılacak ufak bir inceleme, Nakşilerin vahdet-i vücüda inandıklarını gösterecektir (1340,28: 456)18.
M. İhsan Oğuz, bir vahdet-i şühüd taraftarı olarak meseleyi çok daha
geniş bir çerçevede İslam Tasavvufunda Vahdet-i Vücüd adlı eserinde ele alır
ve şüphesiz çok iyi bildiği İmam-ı Rabbant'ye yönelik eleştirilere şöyle karşı
çıkar: 'Bilinmelidir ki, İmam-ı Rabbani vahdet-i vücudu inkar etmemekte
tevhid-i şühüda göre kemal görmemektedir (1976: 40). Vahdet-i vücüd nazariyesi İslam'da hicri altıncı asırdan itibaren ortaya çıkmış, bundan sonra
tasavvuf hemen hemen vahdet-i vücüd ve onu bilmekten ibaret sayılmıştır.
Vahdet-i vücüd felsefenin İslam'a girişinden sonra belirmeğe başlamıştır. 0,
bir
felsefi
nazariyedir
(1976:
121-122).
İbnü'l-Arabi
ümmet-i
Muhammediye'nin sayılı evliyasındandır. Kendisi onun hakkında İmam-ı
Rabbant'nin gösterdiği tazim ve tevkiri aynen paylaşmaktadır. Karşı oldukları, İbnü'l-Arabi'nin ilim ve irfanına, keşfine ulaşamayan, Kitap ve Sünnet
yolunda dürüst yürümeyen boş ve lafzi davalara bağlananların şeriata muhalif söz ve hareketleridir' (ı 976: 276-277).
Ayrıca, İmam-ı Rabbani'nin velayetin nübüvvetten üstün olduğunu söyleyen ve kendinden önceki büyük evliyanın makamlarını küçük gördüğü ve
hıı;ttakendi tarikatının önde gelen isimlerinin keşfine bile itirazda bulunduğu
şeklindeki görüşleri bazı cahil vahdet-i vücüdculann eleştirileri olarak görür
ve bunları şiddetle reddeder. Yine bazı vahdet-i vücüdcular İmam-ı Rabbani'nin mektuplarında tenakuz olduğunu ileri sürerler ki bunun da sebebi "cehil, taassup, tarafgirlik, hamakat ve mukal1idlik belası"dır (1976: 254-256).
Her ne kadar vahdet-i şühüd ile vahdet-i vücüd arasındaki farklar sanıldığı
kadar derin olmasa da Sirhindi'den sonra Nakşibendilerin artık İbnü'l-Arabi
konusunda ilk dönem kuşak ile aynı düşünmediği açıktır. XtX. yüzyılda
İslam dünyasını çok hızlı bir biçimde etkisine altına alan Halidi kolundaki
örnekler ise İbnü'l-Arabi adının Nakşibendi çevrelerinde hala etkili olduğunu gösteriyordu.

18

Bu görüşünü desteklemek için Muhammed Parsa'nın Fusüs'u, Molla ilahi'nin Vôriddt'ı
ve Mevlana Ahmed el-Halidi'nin Risôle-i Ahadiyye'yi şerh etmesini örnek olarak verir
. (I 340,28: 456-457).
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Hülidiler: İbnü'l-Arabi ilgisinin İhyası mı?
Irak'ın Süleymaniye şehrine bağlı Karadağ kasabasında dünyaya gelen
Mevlana Halid (ö. 1827), klasik Sünni İslam eğitimini tamamladıktan sonra
Süleymaniye Medresesinde yaklaşık yedi yıl müderrislik yapmıştı. 1809'da
Süleymaniye'yi ziyaret eden Hindistanlı bir dervişin kendisine, Hindistanida
Nakşi şeyhi Abdullah ed-Dihlevi'yi (1824) tavsiye etmesi üzerine Hindistan'a gitti ve Nakşibendi tarikatına girdi. Kısa sürede Nakşibendiliğin seyr ü
sidük mertebelerini tamamlamasından sonra şeyhi tarafından memleketine
halife olarak tayin edildi". Mevlana Halid o kadar etkili oldu ki Halidiyye
daha Xl.X, yüzyılda Osmanlı Devleti'nde tasavvufun en güçlü eğilimlerinden
birini temsil ediyordu. Aslında, Halidi yayılmasından önce XVııI. yüzyılda
imparatorlukta Müceddidiyye rüzgarı esmiş olsa da (Damrel 1990: 210),
Halidiyye'nin başşehre girişinden sonra diğer Nakşibendi gruplan onun gerisinde kalmaktan kurtulamayacaktı.
Halidiyye kolu ile Nakşibendilerin İbnü'f-Arabi'ye olan ilgilerinin canlandığını ileri sürmek mümkündür. Örneğin, Hüseyin Sadeddin'in, Mevlana
Halid'in halifelerinden Mevlana Ahmed el-Halidi'nin vahdet-i vücüd
neşvesiyle yazılmış olan Risôle-i Ahadiyye'yi
şerh ettiği ve Şeyh-i Ekber
hatemü 'l-evliyôiuı, evliya içerisinde onun gibi bir arif gelmemiştir dediği
rivayeti bu çerçevede anlamlıdır (1340, 28: 456-457). Mevlana Halid'in
müntesiplerinden ve Hanefi ulemasından İbn Abidin'in (1836) İcdbeıü '1Gavs risalesinde ricdlü 'l-gayb meselesindeki düşünceleri İbnü'l-Arabi'ye
dayanır (Ögke 2001: 202). Aynca, Mevlana Halid'in başlıca halifelerinden
Muhammed b. Abdullah el-Hani'nin (ö. 1862) çok okuduğu eserler arasında
Fiauhdt'w:
olduğunu torunu Abdülmecid b. Muhammed kaydeder (Türer
1997, XVI: 30). Muhammed el-Hani, Emir Abdülkadir el-Cezairi ve
Abdülmecid el-Hani, FüfiiMt'ı okutmuşlar, hatta bir şeyhi Konya'ya gönderip asıl nüshasından istinsah ettirmişlerdir (Kılıç i996, XIII: 256).
Abdülmecid el-Hani, dini ilimler yanında Füfiihat'ı dedesinden okumuş' ve
Abdürrezzak el-Kaşani'nin Istıldhdtü 's-Sufiyye adlı eseriyle Fusüs üzerine
yazılan şerhleri okuyarak İbnü'l-Arabi'nin tasavvufunu anlamaya çalışmıştır
(Türer 1997, XVI: 30). Halidiyye'rıin çok etkili bir yayıcısı oları
Gümüşhanevi'nin "İlim ve tarikatı kendisinden aldım." dediği Ahmed elErvadi, Mevlana Halid halifesi ve Ekberiyye müntesiplerindendir (Gündüz
1984: 38-40).

19

Şeyh Halid ve Halidiyye hakkında ilk anda sayılabilecek çalışmalar arasında şunlar verilebilir: (Hourani 1972: 89-103, AIgar 1997, XV: 283-285, 295-296; Uludağ 1997, XV:
296-299; Memiş 2000; Butrus Abu Manneh 2005: 267-301).
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Şeyh Ahmed Gümüşhanevi (ö. 1894) sözlü ifadelerinde ve yazılarında
İbnü'l-Arabi'nin etkisinin açıkça görülebildiği bir eğitim verir (Chodkiewicz
2005: 108/°. Şüphesiz bunun en güzel örneklerinden biri, öğrencilerine verdiği icazetnamelerdir. Bunlardan okuttuğu dersler hakkında bir fikir edinmek
mümkün olup zikredilen çok sayıda isim arasında Muhyiddin İbnü'lArabi'nin Fütühaı'ı
ve bütün telifatı da bulunur. (İcazetname,
Nr.
550: 15b;Risale fi'l-İcdze or. 821: To.Risdletü'l-Icôze or. 827: 8b; Gündüz
1984: 18). Aslında burada Şeyhü 'I-Ekber unvanının kullanılması bile
Gümüşhanevi'nin
tercihi hususunda önemli bir göstergedir (lcdzetndme, Nr.
550:15b; Risdletü'l-lcôze or. 827: 8b). Gümüşhanevi'nin bütün tasavvufi
makam ve menzilleri, aşk ve muhabbete irca ederek kaleme aldığı Ruhu '1'Arifin'in sonunda İbnü'l-Arabi'rıin şeriat, tarikat, hakikat ve marifeti beyan
eden üç sayfalık bir risalesi vardır (Gündüz 1984: 89_90)21.Birçok tarikatın
pir ve kol müessislerince müridlere günlük vird olarak telkin edilen veya
muayyen durumlarda adôbı üzerine okunması istenilen evrad, ahzab, ezkar
ve kasideleri bir araya getirdiği bir hizbler mecmuası olan Mecmü 'atü '1ahzdb'ıiı III. cildinde ise İbnü'l-Arabi'nin ahzabına ağırlık verir (Gündüz:
90-91).
Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'ye
intisap ederek onun hizmetinde bulunduktan sonra Hasan Hilmi Efendi'den hilafet alan Mustafa Fevzi Efendi
(ö. 1924) de İbnü 'l-Arabi ve onunla özdeşleştirilen vahdet-i vücüd konusunda Nakşi-Halidi bakış açısını ortaya koyan yazılanyla dikkat çeker. Hüseyin
Vassaf, Sefine'de Mustafa Fevzi Efendi'nin bu özelliğini şu sözleriyle açığa
vurur "Hz. Şeyh-i Ekber efendimizin meslek-i şerifine salik ve vahdet-i
vücüd zevkine malik idi" (2006, II: 343). Bu konuda amacı başlığından açıkça anlaşılan Risôle-i Mir'aıü'ş-Şühüd
fi Mes'eleti Vahdeti'l-Vücüd'ôe çok
sayıda veriye rastlamak mümkündür. İmam-ı Rabbiini çizgisine bağlı kalan
Mustafa Fevzi Efendi, "Hep O'ndandır" anlayışını benimser ve İbnü'lArabi'ye değil fakat onu anlamadan taklid ederek şeriat dışına çıkanlara
karşı olduğunu bildirir:
"Şöyle ki taklid içün ehl-i dili
Yeltenür taklid eder bazı deli
Ratb yabis sohbet eyler bi-şu 'ür
Evliya-yı ümmeti böyle sanur
ü

Büsbütün nisyan edüb peygamberi
Der ki Muhyiddin diyor bu sözleri" (Mustafa Fevzi 1320: 19,20).
20

2\

Gümüşhanevi hakkında bkz. (Gündüz 1984; Ahmed Ziyôüddin Gümüşhanevi Sempozyum
Bildiri/eri 1992; Abu Manneh 2001: 149-159).
Ruhu '1-'ôrifin (1275), Rahmi Serin tarafından Ruh 'ul- Arifin (Vuslat Ehli ve İlAhi Aşk)
adıyla tercüme edilmiştir (1978).
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"Terke vardılar bu şer'i envarı
Buradan ayrıldı tarik-i zendeka
Ba'zı Muhyiddin olup biçareler
Vuslat-ı Hak'dan urarlar na'ralar" (Mustafa Fevzi 1320: 5,6).
"Zahir olsun bende tevhid-i şühüd
Kalmasun fikrimde hiç Md ü nebüd" (Mustafa Fevzi 1320: 8).
"Cümle An'dandır değildir cümle O" (Mustafa Fevzi 1320: lü).
"Hep O'dur demez bu meczüb-ı Huda
Cümle An'dandır deyü eyler nida" (Mustafa Fevzi 1320: 18).
"Burada tevhid-i vücüd söyledi
Anlar inkar etmedi bu alemi
Zat-ı Hak oldu velakin hemdemi
Anlar inkar eyleseydi iilemi
Kii'inatı ya vücüd-ı ademi
Eylernezler emr-i Hakk'a i'tibar
Çünkü evhamda olur mu iktidar" (Mustafa Fevzi 1320: 15).
,
Erzincanh Salih Baba (ö. 1906/1907) da bir Halididir22 (2002: 189) .ve
tasavvufi anlayışını şu dizelerde dile getirir:
Kamu eşyaya hikmetle nazar kıl
Gören hem görünen ol iin değil mi (Doğan 2002: 71).
Evvel ahir biitın u zahir kamusu ol-durur
Vahdet ehli kan de baksa gördüğü ol yiir olur (Doğan 2002: 146) .•
Vassaf, Muhammed Said Efendi ile sohbetleri esnasında şeyhin Şam'da
Mevlana Halid ve Şeyhü'l-Ekber'i ziyaret ettiğini söylediğini nakleder ki bu
kab ir ziyaretinin Halidi şeyhi tarafından gerçekleştirilmiş olması son derece
anlamlıdır (2006, II: 393, 395). Yine, 1853 Erzurum doğumlu Muhammed
Nüreddin Efendi de Vassaf'ın Şeyhü'l-Ekber aşıklarından biri olarak tanımladığı Nakşibendi müntesiplerinden biridir (Vassaf 2006, II: 153, 156). Sefine'deki şu dizeler, Vassaf'ın gözünde Nureddin Efendi ile İbnü'J-Arabi arasındaki bağı göstermesi açısından önemlidir:
Anın mir'at-ı feyzinden nümayan oldu Muhyiddin
Cenab-ı Şeyhü'l-Ekber feyzi ile kalbidir iigah
Onu gördükte sevdim sanki Muhyiddin'i buldum ben
Heves-kiir-ı hakayık oldu dil rahm eylesün Allah
22

Salih Baba'nın şiirleri Ahmet Doğan tarafından Salih Baba (Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve
Şiir/eri) (2002) adlı eserinde yayımlanmıştır. Tasavvuf anlayışını Salih Baba şu dizelerinde di le getirir:

.. Tarileımız tarık-ı Nakşbendi
Kamu ehl-i tarikın ser-bülendi
Kolumuz Halididir dilpesendi" (2002:

ı89).
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(Vassaf 2006, Il: 158, 159). Halidi Şeyh Süleyman Hace ise Belh'den
göç ederek Mdveraünnehir, İran, Irak yoluyla Konya'ya ulaşmış ve burada
kaldığı dört sene içinde Şeyhü'l-Ekber'in kendi hattı olan Fütuhdt'ı istinsah
etmiştir (Vassaf 2006, II: 399,400).

Sonuç
İbnü'l-Arabi'nin öğretileri İslam tasavvufunu o kadar derinden etkiledi
ki ona rastlamadan bir tarikatın tarihini incelemek oldukça güçtür. Ne yazık
ki, önemine rağmen Osmanlı süfiliğinde Ekberi irfanının yeri henüz yazı lamamıştır. Bunun için öncelikle kapsamlı monografılere ihtiyaç duyulduğu
açıktır. İşte burada sunulmaya çalışılan veriler ışığında, en azından Nakşibendilerin İbnü'l-Arabi adı ve fikirlerinin yayılmasında sanılandan çok daha
ömemli roller üstlendikleri neticesine vanlabilir. Elbette bir tarikatın geleneğinde Şeyhü'l-Ekber'e dair görüşlerin hiç değişmeyen tekdüze bir çizgi takip
etmediğini her zaman hatırlamak gerekiyor. Ancak, uzun dönemli genel bir
bakış bile Nakşibendiler arasında İbnü'l-Arabi ilgi ve hayranlığını teşhis
etmeye yetecektir. Şeriatın sadık koruyuculannın bu ilgisi, İbnü'l-Arabi adının her zaman protestocu bir süfilik anlamına gelmediğini göstermesi bakınundan son derece anlamlıdır. Zira Nakşibendiler, İbnü'f-Arabi ve öğret ilerini Osmanlı süfileri içindeki merkezi yönetime karşı çıkan muhalif kesim ile
aynı şekilde yorumlarnadılar ve bu, onlann ayırıcı özelliklerinden biri oldu.
Gerçi, İmam-ı Rabhani'nin eleştirel yaklaşımından sonra Halidi kolu ile
İbnü'l-Arabi ilgisinin yeniden canlandığını düşünmek mümkün olsa da bunun sadece Halidiler ile gerçekleşen çok özel bir durum olarak ayn bir yere
konulmasının ne kadar geçerli olabileceği tartışılmalıdır. çünkü onlar da
İmam-ı Rabbani mirasını korumaya dikkat ederken Şeyhü'l-Ekber ile şeriatın dışına çıkan Ekberi hayranlannı ayn tutmak konusundaki geleneklerine
bağlı kaldılar. İmam-ı Rabbani-Mekıubdt-vahdet-i şühüd ile İbnü 'I-ArabiFusus-vahdet-i vücüda dayalı polemikleri n varlığı göz ardı edilemez. Bununla birlikte, İbnü'l-Arabi rüzgarı, kimi zaman hızını kesse de, bazen eleştirdikleri ismin terminolojisini kullandıklannın farkında olan ve bazen de farkında olmayan isimler ile yüzyıllar boyunca Nakşibendiler arasında esmeye
devam etti.
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Karaman Eyaletinde Tımara Çevrilen Vakıfve

Mülkler (/476-/483)

KARAMAN EY ALETİNDE Tl MARA ÇEVRiLEN
MÜLKLER (1476-1483)

VAKIF VE

Doğan YÖRÜK
Özet
Osmanlı padişahları kuruluş döneminden itibaren büyük
kumandanlara, aşiret reisIerine, gazilere, ahi ve dervişlere geniş
muafiyetlerI e topraklar vermişler; eski beyliklerden devralınan
topraklardaki mülk sahiplerinin haklarını aynen kabul etmişler;
çeşitli kişi ve zümrelerce kurulan vakıfları onaylamışlar; ayrıca
gelirlerinin de arttırılmasına izin vermişlerdir. Vakıf ve mülklerin miri topraklar aleyhine hızla genişlemesiyle, önce Yıldırım
Bayezid sonra da Fatih tarafından sıkı teftişe tabi tutulmuşlardır. Kuruluş belgelerinin aksine tasarruf edilen ve kimin üzerinde olduğu belli olmayan vakıf ve mülkler tımara dönüştürülmüşlerdir. Biz bu makalede söz konusu teftişin Karaman
eyaletinin vakıflar ve mülkleri üzerindeki uygulama boyutlarını
incelemeye çalışacağız.
Anahtar

kelimeler: Karaman Eyaleti, vakıf, mülk, tımar.

The Conversion of Foundations and Private
to Timar in Qaraman Province (1476-1483)

Properties

Abstract
The Ottoman Emperors, from the time of establishment,
gave large areas of lands to tribe chiefs, former soldiers,
members of brotherhood and dervishes they accepted the
possession rights of property owners on the lands that are taken
over, they preserved the foundations established by various
people or groups of people and allowed their incomes to be
inereased. As a result of the expansion of foundations and
private properties against the state property, at first, Yıldırım
Bayezid, and then Fatih inspected the properties strictly. The
foundations and properties that are used contrary to
estabJishment documents, others whose owners could not be
determined converted to timar. In this artiele, we are going to
look into the inspection application process of foundations and
properties in Qaraman province.
Key words:
properties, timar

Qaraman

province,

foundations,

private

62

Türkiyat Araştırma/arı

Giriş

l3. yüzyılın sonlarında ve 14. yüzyılın başlarında Söğüt ve Domaniç
(Bitinya) bölgesinde bir uç beyliği şeklinde ortaya çıkan Osmanlılar, asrın
sonlarında Anadolu' daki siyasi bölünmüşlüğe son vererek merkezi bir devlet
kurmuşlardı. Tavaif-i mülüktan Osmanlılaşmaya geçiş süreci (Emecen
2001a: 17-23) olarak da adlandırılabilecek olan bu dönem, i. Murad ve ı.
Bayezid dönemlerinde hızlı bir gelişme göstermiştir. i. Murad'ın Anadolu
Türkmen beyliklerini vassalı haline getirerek Anadolu'da siyasi birliği sağlama yolundaki çalışmaları, l389'da Kosova Savaşında şehit edilmesiyle
beklenen sonuca ulaşamamıştır (Emecen 2001b: 34) .. Yerine geçen
Bayezid, babasının konfederasyon tipi devlet yapısı anlayışını terk ederek
yerel hanedanlara karşı sert ve katı bir siyaset izlemiş, yönetim kadrolarına
kendi sarayından yetişme kulları atamış, böylece l399'larda sınırları Tuna'dan Fırat'a uzanan merkezi bir imparatorluk kurmuştu (İnalcık 2003: 2122). Ancak 1402 Ankara Savaşı yenilgisiyle, eski beylere toprakları Timur
tarafından iade edildiğinden (Uzunçarşılı 1988: 347) Bayezid'in merkeziyetçi imparatorluk girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır (İnalcık 2003: 22).
Fatih'in başa geçmesiyle, Osmanlı merkezi idare uygulamaları nihai durumunu kazanabilmiş (Taş - Bedük 2002: 256) ve sistem genel hatlarıyla XVII.
yüzyılın başlarına kadar varlığını sürdürebilmiştir (Yücel 1974: 657).

ı.

Bilindiği gibi Osmanlı devlet düzeni tımar ve kul sistemi üzerine bina
edilmiştir. II. Mehmed tahta geçtiğinde, İstanbul'u fethetmiş bir padişah
olarak Yıldırım'ın yarım bıraktığı Osmanlı merkezileşmesini gerçekleştirmek üzere harekete geçmiş, ilk iş olarak da devletin kuruluşundan beri mühim vazifeler icra eden Çandarlı ailesinden veziriazam Halil Paşa'yı idam
ederek yerine kul kökenli vezirler atamıştır. Merkeziyetçiliğin bir diğer ayağını ise miri topraklar aleyhine genişleyen mülk ve vakıf araziler üzerinde
tatbik etmiştir. Kuruluş döneminden itibaren gazilere ve aşiret reisierine
topraklar temlik edilmiş, eski beyliklerden devralınan topraklardaki mülk
sahiplerinin iyelik hakları aynen kabul edilmiş, çeşitli kişi ve zürnrelerce
kurulan vakıflar onaylanmış, ayrıca gelirlerinin de arttırılmasına izin verilmiştir. Bu durum min arazinin devletin kontrolünden çıkıp emekli ulema,
dervişler ya da başka yerde ikamet eden toprak sahipleri gibi bazı faal olmayan kesimlerin kişisel çıkarlarına hizmet eder hale gelmesine neden olmuştur
(İnalcık 2000: i70). Devlet bir yandan bu tip zürnrelere muafiyetler bahşederken diğer yandan da toprak asaletine dayanan sınıfların nüfuzunu kırmak
için sinsi fakat devamlı bir mücadelenin içine girmiş (Barkan 1943: 1003),
fırsat buldukça da topraklarından bir kısmını veya tamamını devlete ait topraklara ilhak etmiştir.
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Fatih, Osmanlı Devletini imparatorluk haline getirme yolundaki geniş
siyasal emellerini gerçekleştirebilmek için öncelikle kendisine gerekli olan
mali kaynakları ve asker sayısını arttırmayı hedeflemiştir (Barkan 1997: 298;
İnalcık 1997: 533). Bu amaçla gümrük vergilerinin yanı sıra köylünün ödediği bazı vergileri arttırmış, akçenin gümüş oranını düşürmüş, binlerce vakıf
ve mülk sahiplerinin ayrıcalıklarına son vermiş, onların gelir kaynaklarına el
koymuş ve kendilerine de askeri ödevler yüklemiştir (Barkan 1943: 1006;
Arıkan 1988: 879; İnalcık 2003: 35). Bu işlem 1476'da başlamış (Arıkan
1988: 880), 1478'de ise II. Mehmed'in bütün mülk ve vakıfarazilerinin kuruluş belgelerinin gözden geçirilerek yeniden tasdik için gerekli koşullara
sahip olmayanların nesh veya iptal edilip tekrar devlet mülkiyetine alınması
emri ile genişlemiştir (İnalcık 2000: 170). Fermana göre, sahih vakıflar (bağ,
bahçe, değirmen, dükkan, kervansaray vs.) ve sahipleri üzerinde mukarrer
olanlar olduğu gibi korunmakta, ancak kimin üzerinde olduğu belli olmayan
ve irsadi vakıf olan köy ve mezra vakıflarının iptali isterıilmektedir (İnalcık
1947: 695-703; Akgündüz 1988: 441). Tursun Bey, bu dönemde, önceden
vakıf ve mülk olarak tasarruf edilen 20.000 köy ve mezranın tımara çevrildiğini belirtmektedir (Tursun Bey 1977: 22)1. Bütün bu tedbirler aynı zamanda
vakıf ve mülk arazilerinden nemalananlar ile Fatih'in merkeziyetçi politikalarından memnun olmayan geniş bir muhalif zümrenin oluşmasına zemin
hazırlamıştır. Fatih'in ölümünden sonra (1481) İstanbul'da çıkan ayaklanmada onun mali politikalarından sorumlu tutulan veziriazam Nişancı
Karaman! Mehmed Paşa öldürülmüş (Aşıkpaşazade 1332: 192), tahta geçen
II. Bayezid babasının ilga ettiği bütün vakıf ve mülkleri tekrar ihya etmiştir.
Fatih'in bütün Osmanlı ülkesinde uygulamaya koyduğu vakıf ve mülklerin
teftişi ve bu teftişin sonuçlarını ihtiva eden kayıtlar, ilgili bölgelerin tapu
defterlerinden peyderpey takip edilebilmektedir. Nitekim Edirne (Gökbilgin
1952: 189, 195, 189), Hüdavendigar (Barkan - Meriçli (1988: 17,20,48,58,
65), Denizli (Gökçe 2000: 397-399), Manisa (Emecen 1989: 272-273), Hamit gibi sancak ve kazalarda açıkça görüleceği üzere vakıf ve mülklerin tımara dönüştürülmesi işlemi hem Anadolu hem de Rumeli'de birlikte yürütülmüştür (Arıkan 1988: 880). Aynı şekilde Karaman eyaleti sancak ve kazalarında da bu işlemin yapıldığı, eyalete ait 88111476 tarihli vakıf defterindeki
kayıtlardan sarih bir şekilde anlaşılmaktadır. Söz konusu defter, Karaman
eyaletinin en eski vakıf (aynı zamanda mülk) defteri olup Kubbe Altından
Müdevver Atik Konya Vakfı ismiyle Tapu Kadastro'nun Kuyüd-ı Kadime
Arşivi'nde TK 564 numarada saklıdır. Kadı Muslihiddin eminliğinde, Kasım
katipliğinde Ramazan 881/ Aralık 1476 tarihinde hazırlanmıştır (Uzluk
1958). Defterde birçok vakıf ve mülk kayıtlarının üzerine, yanına veya sonuna der kenar şeklinde farklı yazı ve mürekkeple "mukarrer" (TK 564: 3b,
Tursun Bey (1977: 197), bu rakamı "!OOO'den fazla" şeklinde vermektedir.
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6b, 7a, 8b), "mensuh" (TK 564: 18a, 19b, 33a, 33b vd), "vakfı kadim" (TK
564: l3b, i5a, i7a), "meremmete muhtaç" (TK 564: 50a, 74a, 76a),
"rakabeye muhtaç" (TK 564: .32a), "hardb" (TK 564: 32a, 32b, 33a), "vakfiye zdyi" (TK 564: s.28b, 74a), "vakfiyesi yok" (TK 564: 32a, 32b),
"temessük yoJÇ' (TK 564: 46a, 7 ib, 74a, 74b), "vakfiyesi görüldü" (TK 564:
41a, 62a, 71a) "eşkincülii" (TK 564: .80b, 81a, 83b, 84a, vd), "hissesince
eşkincü harcı vire" (TK 564: 8 ib, 82b, 84a, 85b, vd), "tımara emr olundu"
(TK 564: 81b, 83a, 84a, 91a) gibi notların düşülmüş olması, vakıf ve mülklerle ilgili teftişin, defterin hazırlanması aşamasından (1476) ziyade defter
temize çekildikten bir süre sonra yapıldığı izlenimini vermektedir. Bu defterde ne sh edilerek tımara çevrilen vakıfların ve yarı tımara dönüş türü len
mülklerin takibi bir sonraki 1483 tarihli Karaman eyaleti vakıf ve tımar defterlerinden yapılabilmektedir. Hamza Beyoğlu Murad Çelebi eminliğinde ve
Mehmed'in katipliğinde hazırlanan defter serisinden vakıflarla ilgili olanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kütüphanesi Muallim Cevdet yazmaları içinde MC. 0.11611 numarada kayıtlı (Coşkun 1996; Erdoğru 20032004) iken tımarlarla ilgili olanı ise Başbakanlık Osmanlı Arşivi Maliyeden
Müdevver defter katalogları içinde MAD 567 numarada saklıdır.
ı.Vakıtların Tımara Dönüştürülmesi
Bilindiği gibi Osmanlı hukukunda vakıflar, sahih ve gayri sahih olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır. Bağ, bahçe, değirmen, dükkan, kervansaray vs.
sahih vakıflar içine girerken, köy ve mezraa vakıfları gayr-i sahih (irsadi)
olarak değerlendirilmektedir. Fatih'in tımara çevirmek istediği vakıfların çok
büyük bir kısmını da bu irsadi vakıflar oluşturmaktadır. Fermanda bağ, bahçe, değirmen, dükkarı, kervansaray vs. ile sahipleri üzerinde mukarrer olanların olduğu gibi korunması, ancak kimin üzerinde olduğu belli olmayan ve
irsadi vakıf olan köy ve mezraaların iptali istenilmektedir (İnalcık 1947:
695-703; Akgündüz 1988: 44 I). Bu emir doğrultusunda Karaman eyaletindeki vakıfların ne şekilde tımara dönüştürüldüğünü incelemeye çalışacağız.
Öncelikle vakıfların tımara dönüştürülmesi işleminin iki şekilde gerçekleştiriImiş olduğunu belirtmekte fayda vardır. Bazı vakıflar tamamen ilga
edilirken bazıları da gelir kalemlerinden bir kısmını yitirmişlerdir. Bu dönemde Konya, Kayseri, Larende, Seydişehir, Bozkır, Beyşehir, Akşehir,
Ilgın, Niğde, Şücaeddin, Anduğu, Develi, Karahisar, Ürgüp, Ereğli, Aksaray
ve Koçhisar Karaman eyaleti kaza ve nahiyelerini oluşturmaktadır. Bu ı7
kaza ve nahiyeden sadece Kayseri, Ilgın, Karahisar ve Koçhisar vakıflarına
dokunulmamış, diğerlerinin vakıflarından bir kısmı ya tamamen ya da gelirlerinden birazı tımara aktarılmıştır. Ilgın, Karahisar ve Koçhisar'ın aksine
Kayseri' deki vakıf ve mülklerin teftişe tabi tutulmadığı, i483 tarihli Kayseri
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mufassal defterindeki "Vildyeti mezbüre kadimü 'l-eyydmdan iki baş tasarruf
olunub bir baş divdni deyü tımara bir başı malikaneye zabt olunurmuş malikdne hissesinin ba 'zı valf ve ba 'zı mülk olub memleket feth olaldan evkôfa
ve emldkine nesh tari olmayub vakfiyet ve mülkiyet tarikiyle tasarruf olunurmuş pôdişôh-ı 'dlem-pendh 'ızze nasrahu dahi ber karar-ı sdbık mukarrer emr eyledi" ifadelerinden anlaşılmaktadır (TO 38: 131). Kayseri gibi
diğer Karaman eyaleti kaza ve nahiyeleri de eskiden beri malikane - divani
şeklinde iki baştan tasarruf edilmesine rağmen (Bkz. TT 40; TT 63; TT 399;
TT 455; TT 415; TK 104) bunlar teftişin dışmda bırakılmamışlardır. Genel
teftişten altı yıl sonra, 1482'de Karaman beylerbeyliği yapan Hadım Atik Ali
Paşa (İpşirli 1991: 64-65; Okiç 1968: 501-515), Etkere köyünün malikane
hissesinin vakfedildiği Sivas 'taki darüşşifanın harap olması üzerine ulema ve
suleha tasarrufuna geçtiğinden tımara çevirmiş, 1483 tarihli deftere de bu
şekilde kaydedilmiştir',
Eyalet genelindeki toplam 460 adet vakfm 22'sinin gelirlerinden bir
kısmı, 37'sinin de tamamı tımara nakledilmiştir. Bu 37 vakfm diğerlerinden
farklı olarak ne tür özellikleri bulunduğu hususunda meseleye baktığımızda,
aslında çok da bariz bir şekilde ortaya çıkan bir ayncalık göze çarpmamaktadır. Şöyle ki; "buk'ası hardb olduğu ec/den" (TK 564: 23b), "asıl
ddrülhuffdz münhedim olub" (TK 564: 14b), "harôb olduğu sebebden" (TK
564: .23b ), "vakfiye yok" (TK 564: 32a), "vakfiye var temessük yok" (TK
564: .46a), "mukarrerndme ve temessük-i şer 'iye yok" (TK 564: 71b), "vakfiye ve İbrahim Beg mektubu var vdktfın cihet-i temel/ük malum değil" (TK
564: 18a) gibi nedenler yalnız 7 vakfm neshedilmesine gerekçe gösterilebilirken, diğer 30 vakfm hangi sebeplerden dolayı tımara dönüştürüldüğü
hakkmda bir açıklama yapılmamıştır. Buna karşılık, tımara çevrilmeyen vakıflarm bazılannm binalan "hardb" (TK 564: 15a; 25b, 26a, 28b, 32a, 32b, 33a,
33b, 54a, 61b, 62b, 63a, 63b, 71b, 77a), "mu 'at/ar' (TK 564: 75a) ve
"meremmete muhtaç" (TK 564: 50a, 74a, 74b, 76a); vakıf belgelerinden de
"temessüğü yok" (TK 564: 28a, 32b, 74a, 74b, 76a), "temessüğü zayi" (TK
564: 54b, 55a), "vakfiyesi zôyi'" (TK 564: 28b, 74a), olduğu zikredilmesine
rağmen neshedilmemiştir. Yukanda vakıf defterindeki vakıflarla ilgili verilen bilgileri dikkate aldığımızda; harap, tamire muhtaç, kapalı, vakfıyesi yok,
temessüğü yok vs. durumda olan vakıflarm neshedilenlerden çok daha fazla
(40 adet) olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bunlann yanmda, hiçbir şekilde

2

"Malikane karye-i Efkere kadimü'l-eyyamdan Sivas'da olan darüşşifaya vakf imiş darüşşiffi harab oldukdan sonra 'ulemaya ve sulehaya sadaka olunub merhum ve magfürleh
Sultan Mehmed tabe serahu vefatma değin vakfıyet tarikiyle tasarruf olunurmuş sonra Karoman beglerbegisi Ali Beg buk'a-i vakf münhedim olmuşdur deyü tımara virmiş köhne
defterde dahi vakfyazılmışdır elan tımar". TD 38, s.77, 122.
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bilgi verilmeden mukarrer tutulan vakıfların sayısının da kabarık olduğunu
belirtmekte fayda vardır.
Tablo 1- Tamamen Neshedilen Vakıflar (1476)
Vakıf Çeşidi
Zavive
Medrese
Darülhadis
Darülhuffaz
Darüşşifa
Hankah
Sofuhane
Aile vakfı
Mescid
Manastır
Toplam

Konya
4

Seydişehir

Beyşehir

2

13

3
1
1
1
2

-

-

-

-

-

Aksehir

ı

ı

-

-

-

14

3

1

-

-

i

-

1

-

3
1
1

-

-

1

-

17

2

-

Ereğli

Toplam
21
4
1

1
1
2
1
4

1
1
37

Yukandaki tabloya bakıldığında en fazla Konya ve Beyşehir vakıflannın tımara dönüştürüldüğü, bunlardan da zaviyelerin 21 adetle ilk sırayı aldığı görülecektir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren derviş zaviyelerine "dyende ve revendeye hizmet" mukabilinde, iskarı ve kolonizasyon maksadıyla önemli muafiyetler sağlanarak toprak temlik edildiği bilinmektedir
(Barkan 1942: s.279-387). Ancak zaviyelerin zamanla buralara yerleşen
zümrelerin kişisel çıkarlanna hizmet eder hale gelmesinden dolayı (İnalcık
2000: 170), neshedilen vakıfların büyük bir kısmını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Fakat dönemin en önemli eğitim öğretim kurumlanndan olan medrese vakıflannın da ilga edilmesi oldukça ilginçtir.
Tamamı feshedilen vakıfların yanında, gelir kalemlerinden bir kısmının
tırnara dönüştürülmesi ile maddi kayba uğrayan vakıflar da bulunmaktadır.
Bunlann sayısının 22 olduğu yukanda ifade edilmişti. Aşağıdaki tablo II'den
de anlaşılacağı üzere tablo I'deki gibi üzerinde en fazla oynama yapılan vakıf tipi zaviyelerdir. Diğer vakıf çeşitlerine nazaran zaviyelerin sayısının
kabank olduğu söylenebilirse de bunlar üzerinde Osmanlı idarecilerinin belli
bir hassasiyetinin oluştuğu da muhakkaktır.
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Tablo 11-Gelirlerinden Bazılan Neshedilen Vakıflar (1476)
Vakıf
Çeşidi
İmaret
Cami

Konya
i
2
i
i

Larende

Beyşehir

Akşehir

Niğde

Develi

Urgüp

Ereğli

Aksaray

i

-

-

-

-

-

-

-

Küllive

ı

-

Darülhuffaz
Ailevakfı

i

-

-

Türbe

i

-

Zavive

Medrese

Mezar
TOPLAM

8

-

ı

ı
ı

-

3

i

ı

-

i

-

-

-

-

2

4

-

i

2

-

-

ı

ı

Toplam
2

4

-

-

-

ı

-

-

ı

2

-

-

-

ı
ı

ı

2

i

ı

ı

8
i
2

22

Bu tip vakıfların köy, mezra, zemin vs. kalemlerinden ya bir kısmı
ya da örfı vergileri yahut asıl vakfıyede olmayıp sonradan vakfa yazılan gelir
kalemleri tımara dönüştürülmüştür. Örneğin, Konya'daki Karamanoğlu İbrahim Bey İmareti'nin 28 vakıf köyünün 6L.470 akçelik gelirinden, 10 köyün vakıflığı bozulduğundan 40.530 akçelik bir gelir kaybına uğramıştır (TK
564: 7b, 8a). Yine Katip Ali Bey'in Mescid, Zaviye ve Kervansaray vakfının
akanndan olan Hatunsaray'a tabi Çağlak ve Bayat köylerinin örfı vergileri
vakıftan alınarak tımara nakledilmiş (TK 564: 16b), Konya'daki Sultan Hatun Türbesi vakfının ilk vakfıyesinde olmayan Zengicek'e tabi Kilat köyü de
neshedilmiştir (TK 564: 18a).
Fatih'in vakıfların teftişi ile ilgili emrinde esasen irsadi vakıf olarak
görülen köy ve mezralar ile kimin üzerinde olduğu belli olmayan vakıfların
iptal edilerek tımara dönüştürülmesi istenilmektedir. Ancak yukanda da
değinildiği gibi vakıflar ve gelirlerinin niçin bozulduğu ile ilgili açıklayıcı
bilgiler çok azında bulunmaktadır. Dolayısıyla neshedilenlerin hangi sebeplerden dolayı tımara dönüştürüldüğü tam olarak tespit edilememektedir. Fakat 1483 tarihli vakıf defterinde az da olsa bilgi bulunabilmektedir. Mesela,
Konya'daki Seyfıye Medresesi ile Şeyh Hasan Rumi Zaviyesi'nin neden
neshedildiği 1476'da belirtilmezken, 1483'te medrese ve zaviye binalannın
münhedim olduğundan dolayı ilga edildiği zikredilmektedir', Yine bununla
"Vakf-ı Medrese-i Seyfiyye mukarrer der tasarruf-ı Mevlana Bedreddin mezkür medresenin binası milnhedim olmuş hazret-i Mevlana Celaleddin kuddisallahu sımhu'l-aziz medresesinde ders ede deyü hükm-i humayün sadaka olunmuş". MC.O.116/1, s.18b; "Vakf-ı
Zaviye-i Şeyh Hasan Rumi der nefs-i Konya zaviye-i mezbürenin buk'ası münhedim olup
harab olduğu eelden sabıkan mensüh olmuş elan sultan-ı alem penah vakfiyyetin mukarrer
kılub Mevlana San Yakub oğlu Mehmed Çelebi'ye sadaka idüb hükm-i humayün verilmiş
zaviye mezbüre zaman-ı mazide münhedim olub mezkür Kocac nam karye dahi müteferrik olup köy yerini Karamanoğlu Mevlana San Yakub'a çiftlik tarikiyle şenletmeğe verip
müşarunileyh dahi çift koşub şenledip tamir etmiş vakfiyet üzre tasarruf ederrniş sonra oğluna sadaka olunmuş oğlu tasarrufunda iken mensuh olup padişah-ı 'alem penah 'azze

68

Türkiyat Araştırmaları

ilgili olarak 1483 'te neshedilmiş vakıfların tekrar eski hallerine irea edilirken
1476'daki durumlan hakkında bilgi verilmeyen vakıfların sayısı da bir hayli
kabanktır (MC.O.ı 1611: 16b, 23b, 24b, 30b, 64b, 71a, na, nb, 74a, 75a,
75b, 79b, 86b, 88a,98b, I06b, 107a).
1476'da ilga edilen vakıfların büyük bir kısmı 1483'te tekrar vakıf
haline getirilip mukarrer tutulurken, bir kısmına ise rastlanılrnarrıaktadır".
Tamamı neshedilen vakıfların dışında, gelir kalemlerinden bazılannın vakıflığı bozularak tımara emrolunan köy, mezra, değirmen vs. gibi mevkuf'~m
bazılannın tekrar vakfa yazılmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim Alaeddin Paşa
kızı Paşa Hond Hatun Darülhuffaz vakfından Zengi köyü (TK 564: i4b;
MC.01l6/1, s.20b), Beyşehir'deki Süleyman b. Eşref Camii vakfından 15
mezra (TK 564: AOb; MC.01l6/1, s.64b), Ürgüp Camii vakfından Ağeaşar
ve Boyalı köyleri (TK 564: 68b; MC.OI16/1: I09b) 1476'da neshedilmiş,
1483'te ise tekrar eski vakıflanna gelir olarak yazılmamışlardır.
Tablo 11l- Karaman Eyaleti Vakıflannın Genel Durumu (1476)
Nesih
Köy
Adedi

Nesih
Köy
Geliri

Neshedilen
Diğer
Gelirler

Nesilı
Geliri
Toplam

341093

36

63506

8106

71612

43041

84883

3

10150

-

10150

4160

13301

17461

-

-

371

371

18248
56113
7784
33709

29324
29639
1082
14862

47572
85752
8866
48571

1
7

497
32586

4603
931

5100
33517

-

-

3

3050

Kaza

Köy
Adedi

Köy
Geliri

Diğer
Gelirler

Toplam
Hasıl

Konya ve Nahiyeleri
Larende ve Nahiyeleri
Seydişehir ve
Bozkır
Bevsehir
Akşehir
Ilgın
Niğde ve Nahiyeleri, Şücaeddin ve
AnduQU
Develi
Karahisar
Uroüp
Ereğli
Aksaray
Kocbisar
Toplam

136

183322

157771

25

41842

3
9
17
7
28

4

-

-

·.

3050
i

7
3
7
24
19
1
286

8558
2150
11153
33569
19186
1054
420848

490
140

40489
15232
450
345821

9048
2290
11153
74058
34418
1504
766669

-

-

3
1

2501
1150

-

54

-

-

-

500
350

-

-

113440

14861

·
·

2501
1650
350

·

128301

nasruhu evkaf-ı mensuhai mukarrer edicek karye-i mezbı1re dahi mukarrer edüp hükm-i
şerif sadaka olunmuş" MC.O.I 16/1, s.27b.
Manastır, Mandasun, Paşa, Akçahisar Mescidi, Hacı Teberrük Sofuhanesi, Sergi Saray
ZaYiyesi, Hacı Baba Zaviyesi, İlyas Abdal Zaviyesi, Sultan Tarisan Mezan, Bulduk Dede
Zaviyesi, Samet Dede Zaviyesi, Ereğli Meydanı Zaviyesi, Evlad-ı Hasan Sofu b. Hacı
Gaybi vakıfları i483 tarihli vakıf defterinde görülmemektedir.
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Eyaletteki vakıf gelirlerinin toplamına baktığımızda 766.669 akçelik bir
hasılat ortaya çıkmaktadır. Bunun 420.848 akçesi 286 köy, geriye kalan
345.821 akçesi de mezra, zemin, çiftlik, yoncalık, bağ, bahçe, bostan, ev,
hayat, harim, dolap, mukataa, dükkan, kervansaray, bedesten, fınn, hamam,
asiyab, bezirhane vs. gelirleridir. Neshedilen miktar ise 128.301 akçedir.
Bunun 113.440 akçesini vakıflıktan bozulan 54 köyün
veya örfi vergileri; 14.861 akçesini de mezra, zemin, çiftlik, bağ, bostan vs. oluşturmaktadır.
Bağ, bahçe, değirmen ve dükkan gibi sahih vakıf kategorisinde gösterilen
kalemlerin de tımara dönüştürülmesi uygulama alanının genişlemiş olabileceği gibi bir kanaat uyandırsa da bu kalemlerin gelir olarak yazıldığı vakıfların durumuna bakıldığında, söz konusu vakıfların tamamen neshedildiği
anlaşılmaktadır. Fakat 3.675 akçelik Sarayönü Cami vakfının gelirlerinden
sadece 2.000 akçelik bezirhane vergisinin feshedilmesi oldukça ilginçtir (TK
564: Ila).
öşür

2. Mülklerin Tımara Dönüştürülmesi
Vakıflar gibi mülkler de teftişten geçirilmiş, büyük bir kısmı tımar ya da
yan tımara dönüştürülmüştür. Ekseriyetinde Karamanoğlu İbrahim Bey'in
mektuplan ile nereden ve kimden satın alınıp mülk haline getirildiklerini
belirten kayıtlar bulunmaktadır. Burada belki de üzerinde durulması gereken
en ilginç malikane kaydı, İbrahim Şah Ağa'ya ait olanıdır. Çünkü
Karahisar'a tabi Musa ve Kızılviran köylerinin malikane hisseleri kimden ve
ne zaman İbrahim Ağa'ya geçtiği bilinmese de Karamanoğlu İbrahim Bey'in
mektubunun görüldüğü aynca Sultan Bayezid'in mukarrernamesinin de bulunduğu zikredilmektedir (TK 564: 88b). Adı geçen sultan, Yıldırım Bayezid
olmalıdır. Bilindiği gibi Yıldırım, Anadolu beyliklerini Osmanlı hakimiyeti
altına almış fakat 1402 Ankara Savaşı yenilgisiyle, devlet dağılma sürecine
girmiş ve eski beylertekrar topraklannda hüküm sürmeye devam etmişlerdir
(Jorga 2003: 277-291; Uzunçarşılı 1988: 260-328; Yinanç 1997: 369-392).
Bunun dışındaki mülklerin hiçbirinde Osmanlı sultanlarına yönelik herhangi
bir atfa rastIanılmamaktadır.
Mülklerin ne zaman ve kimlerden alındığı hususunda ise oldukça malumat göze çarpmaktadır. Örneğin, Sinan Bey, Aksaray'daki Selime köyünün malikane hissesini Sultan Alaaddin zamanında H.683/ M.1284'de (TK
564: 90b); Paşa Çelebi b. Muhsin de, Aksaray'daki Tohm-ı İblis ve Gerveli
köylerinin malikane hisselerini H.684/ M.1285 yılında beytülmalden (TK
5:64: 90b), yine Mevlana Kemal v. Çömlekçi, Akşehir'e tabi Çömlekçiöyüğü mezraasını Alaaddin Paşa kızı Hond Hatun'dan (TK 564: 85b) satın
alarak mülklerine geçirmişlerdir. Bunlara ilaveten H.746/ M.1345 (TK 564:
81a), H.765/ M.1363 (TK 564: 86b), H.775/ M.1373 (TK 564: 8lb), H.8l4/
M.141 1 (TK 564: 86b), H.852/ M.1448 (TK 564: 86b), H.863/ M.1458 (TK
564: 86b) tarihlerinde düzenlenmiş satış belgeleri ve silsilesi Selçuklu sultanı
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Alaaddin devrine kadar uzanan mülkler dikkat çekmektedir'. Bunlar gibi
asılları Anadolu Selçuklu ve Karamanoğulları beytülmallerinden satın alınıp
mülke dönüştürülen kayıtların varlığını çoğaltmak mümkündür (TK 564:
80b, 81a, 81b, 82a, 82b, 83b, 84a, 90b, 91a, 91b; Barkan 1980b: 901). Buradan da anlaşılacağı üzere mülklerin hemen hepsinin Osmanlı öncesi bakiyelere ait olduğu açıktır.
Defterde 73 adet mülk kaydı bulunmaktadır. Bunlardan 15'inde herhangi bir işleme rastlanılmazken, 20'si eşkincülü mülke, 13'ü de tımara dönüştürülmüştür. Eşkincülü yazılan 20 mülkün IL 'indeki eşkincülü kaydı
Karamanoğullan'na işaret ederken, 9'undakinin ise teftiş neticesinde yazildığı düşünülmektedir. Zira Anadolu Selçuklulan ve diğer beyliklerde olduğu
gibi Karamanoğullan'nda da serbest mülklerin yanında eşkincülü mülklerin
varlığı bilinmektedir (Barkan 1980a: 151-208). Aynca, teftiş ile ilgili kayıtlar daha çok ya farklı bir kalem veya mürekkeple ya da derkenar şeklinde
yazılmıştır. Geriye kalan 25 mülkten de hisselerince eşkincü harcı istenilmiştir. Eşkincü harcı istenilen mülklerin gelir kalemlerinin tamamından ziyade,
bunlardan hisseye sahip olduklan anlaşılmaktadır (TK 564: 81b, 83b, 84a,
86b). Mülklerin toplamının 73 olduğu dikkate alınırsa, üzerinde işlem yapılan 47 mülkün % 64'lük bir dilimi oluşturduğu söylenebilir. Mülklerin toplam hasılı ise 43.756 akçedir. Bunun 14.303 akçelik payını oluşturan mülkler
üzerinde herhangi bir işlem yapılmazken, 29.453 akçelik dilimin 2.287 akçesi tırnara, 27.166 akçesi eşkincülü mülk veya eşkincü harcına aktarılmıştır.
Tablo IV- Karaman Eyaleti Mülkleri (1476)
Hissesince
Eşkincü
Harcı
11

Tımara
Çevrilen

Hasıl

5

10280

2
5

3

O
2
2
O

5

4
2
O
O

4640
7411
3143
5812

3

2

O

O

4310

Adet Işlemsiz Başlangıçta
Eşkincülü

Sonradan
Eşkincülü

Sıra

Kaza

1

Konya nahiyeleri ve
tarende
Sevdisehir
Beyşehir
Akşehir ve Ilgın
Niğde, Şamardı ve
Melegübalı
Urgüp, Develi,
Karahisar
Aksaray, Koçhisar

24

5

1

2

10
12
3
8

3
2
1
O

1
1

5

O

11

4

2

1

2

2

816Q

Toplam

73

15

11

9

25

13

43756

2
3
4
5
6

7

5

O

O

i

TK 564, S.8 ıb. "Malikane-i Süleyman Paşa b. Mehmed mukarrer kılınmış tevki'vi
şehinşahi mülk-i kadim-i silsile Sultan 'Ala'eddin'ne yetişiyormuş bir evvelki defterde
sebt"
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1476'da tımar ya da yarı tımara dönüştürülerı mülklerİn takibi kısmen 1483 tarihli tımar defterinden yapılabilmektedir. Ancak 1483 tarihli
defterde, 1476 tarihli defterde olan Akşehir, Ilgın, Niğde, Şamardı,
Melegübalı, Ürgüp, Develi, Karahisar, Aksaray ve Koçhisar kazaları eksiktir. Buna karşılık Konya, Larende, Belviran, Beyşehir, Çimen, Seydişehir
kazaları her iki defterde de ortaktır. 1476'da bu kazalarda 46 mülk kaydı
bulunurken 1483'te 69'a çıkmıştır. Eyalet genelindeki 69 mülkün toplam
hası lı ise 37.160 akçedir.
.
Bu dönemde mülkler de vakıflar gibi eski hallerine irca edilmiştir.
Fakat eşkincü harcı istenilen veya eşkincülü kaydedilen imaret evladının,
İbrahim Paşa b. Mevlana Muhyiddin'in, Hasan Paşa - İlyas - Hızır Baıı Ahi b. Sevindik - İlyas v. Ahmed'in ve Mehmed b. Süleyman'ın mülkü
1483'te de aynen bırakılmıştır (MAD 567: 160,161,171,175).
Diğer taraftan 1476'da görülmeyen mülk kayıtlarından 3 mülk tımar şeklinde (MAD
567: 160, 176, 178), 3 mülk de eşkincülü (MAD 567: 170, 176) yazılmıştır.
1476 öncesinde eşkincülü olduğu düşünülen II mülk'ün 3'ü 1483'te yine
eşkincülüye çevrilmiş (MAD 567: 160, 171, 175), fakat diğer 8 mülk bu
defterde olmayan Niğde, Ürgüp, Karahisar ve Aksaray kazalarında bulunduğundan maalesefbilgi edinilememiştir.
Tablo V- Karaman Eyaleti Mülkleri (1483)
Sıra

1!
~
3

Kaza
Konya, Selviran, Larende
Sevsehir ve Cimen
Sevdişehir
Toplam

Adet

işlemsiz

Eşkincülü

Tımar

Hasıl

35
17
17

32
14
13

2
3
2

1
O

2

15398
12178
9584

69

59

7

3

37160

Yukarıda vakıfların neshedilirken neyin kıstas alındığı sorgulanmış,
fakat belirleyici bir özelliğin bulunamadığı belirtilmişti. Aynı durum mülkler
için de geçerlidir. "Tımara emr olunan", "eşkincülü" kaydedilen ve "hissesince eşkincü harcı vermesi" istenilen mülkler ile hiçbir şekilde açıklayıcı
bilgi verilmeden geçerli tutulan mülkler arasında herhangi bir farklılık dikkat
çekmemektedir. Öyle ki Ramazan b. Sizemon'un aslını beytülmalden satın
alıp Karamanoğlu İbrahim Bey'in mektubuyla eşkincülü tasarruf ettiği bir
mülk dahi tamamen tımara çevrilmiştir (TK 564: 91b).
Fatih'in vakıf ve mülk topraklar üzerindeki reformunun tımar1ı sipahi sayısını arttırmaya yönelik olduğu malumdur (İnalcık 2003: s.114). Vakıf
topraklar neshedilip tımara aktarılırken, mülk toprakların çok azı ilga edil-
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miş, büyük bir kısmı ise eşkincülü yazılarak yarı tımar haline getirilmiştir.
Eşkincülü mülkler ya da mülk tımarlar, sipahi tımarlarından farklı olarak
diğer mülkler gibi serbestçe alınıp satılabilir, miras olarak parçalanabilir ve
sahipleri tarafından vakfedilebilirlerdi. Bu gibi mülk sahipleri sefere kendileri gitmeseler bile yerlerine muayyen sayıda zırhlı ve silahlı asker (cebe/ü)
göndermek mecburiyetindedirler. Bu hizmetler yapıldığı müddetçe devletin
mülk tımarlara müdahalesi söz konusu değildir (Barkan 1980b: 898). Kuruluş döneminin mülk tımarları az çok kuvvetli bir soyasaletinin varlığını
devam ettirdiğinden, devlet onları fırsat buldukça sipahi tımanna yak1aştıracak tedbirler almaktan çekinmemiş, Kanuni devrine gelindiğinde ise sayıları
son derece azalmıştır (Barkan 1980b: 901-902).

Sonuç
Fatih'in imparatorluk genelinde vakıf ve mülkleri tımar topraklarına
katma teşebbüsü Karaman eyaletinde geniş bir uygulama zemini bulmuştur.
Vakıflar, ya tamamen ya da kısmen yaklaşık olarak %l7'lik bir gelir kaybına
uğramışlardır. Mülkler ise % 64'lük oranla ya tamamen topraklarını kaybetmişler ya da yeni askeri vazifelerle mükellef tutulmuşlardır. Vakıf ve mülklerin tımara dönüştürülmesinde neyin kıstas alındığı ve neye göre bu işlemin
gerçekleştirildiği tam anlamıyla açıklığa kavuşturulamamıştır. Bununla ilgili
yayımlanan fermanda, hangi vakıf ve mülklerin tımara aktarılacağı hangilerinin de mukarrer kılınacağı belirtilmiş olmasına rağmen, pratikte bir
standartın yakalanamadığı anlaşılmaktadır. Fakat genelolarak harap, binası
yıkılmış ve asıl işlevinin dışına taşmış vakıfların neshedildiğini söyleyebiliriz.
Fatih'in iktidarı döneminde takip ettiği politikalarına muhalefet edip
seslerine yükseltemeyen zümreler, II. Mehmed'in ölümüyle, babasının siyasetinin takipçisi olan Cem etrafında değil de II. Bayezid safında yer almışlardır. Nitekim II. Bayezid'in tahta geçmesiyle birlikte, eyalet genelinde
yapılan tahrir defterlerinden 1476'da neshedilen bütün vakıf ve mülklerin
eski hallerine irca edildiği görülmektedir. Her ne kadar 1476'daki bazı vakıf
ve mülklerin izlerine 1483'te rastlanılmıyorsa da ekseriyetinin takibi yapılabilmektedir.
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OSMANLı KADıNLARlNIN HUKUKSAL HAKLARıNı
KULLANIMI HAKKINDA BAZI DEGERLENDİRMELER
Jülide AKYÜZ

Özet
Günümüz araştırmalarında dikkat çeken konulardan biri
kadın çalışmalarıdır. Tüm dünya için de bu geçerlidir. Son zamanlarda "Osmanlı kadınlarına" yönelik çalışmaların hız kazandığı bir vakıadır. Günümüzde dahi çoğu kadının hukuksal
haklarını bilerek ya da bilmeyerek kullanamadığı aşikarken, bu
çalışmada "konuşan kadınlar"dan hareketle Osmanlı kadınlarının hukuk kullanımına dair birtakım değerlendirmelerde bulunulacaktır. Bunun için toplumsalolayların kayıt altına alındığı
Kadı Sicilleri denen belgelerdeki verilerden istifade edilecektir.
Kadınlar ne yerdi, ne giyerdi, ne içerdi değil belki ama, haklar
özellikle de kadın hakları var mıydı ve nasıl kullanılıyordu sorularına cevap aranmaktadır.
Anahtar

kelimeler: Osmanlı, hukuk, kadın, mahkeme.

Some Evaluations on the Women's Use of Legal Rights
in the Ottoman Empire
Abstract
Nowadays, the subjects which attract researchers' attention
are the studies on women. This is the case in all over the world.
Recently, the studies on women in the Ottoman Empire have
significantly increased. While it is evident that most women
intentionally do not use their legal rights or they do not use
their legal rights because they do not know them, in this study
by taking "the speaking women" as a starting point, the
Ottoman women' s use of legal rights is going to be evaluated.
For this purpose, we are going to make use of Cadi Registers in
which social events were recorded. This study should be
considered as a contribution for the ones who seek answers for
the questions of whether there were women rights and if there
were, how they were used, rather than seeking answers for the
questions ofwhat they ate, wore or drank.
Key words: Ottoman, law, women, court.
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Giriş
İslamiyet'ten önce Türklerde kadının temel niteliği "ana"lık ve "kahramanlık"tı. Ata binen, silah kullanan, savaşa katılan, devlet yönetiminde söz
sahibi olan, elçi ağırlayan, devlet yöneten kadınlar bulunmaktaydı. Bunun
yanında tek eşliliğe dayanan evlilik söz konusuydu. Kadın, velayet ve mülkiyet hukukunda erkekle eşit haklara sahipti. Cengiz Yasasında boşanmada
üstünlük hakkı kadına verilmişti (Altındal 1994: 9). Evlenmenin şartlarından
biri erkeğin kızın ailesine, tarafların ekonomik ve sosyal durumlanna göre
değişen "kalıng" veya "kalın" denilen malı vermesiydi. Kıza yapılacak masraflara, annenin süt, babanın velayet hakkına karşılık verilen "kalın", günümüzde yavaş yavaş ortadan kalkan başlık parası uygulamasına benzemektedir (Altındal 1994: 10).
İslamiyet öncesi kadınlar hakkında söylenenler olumlu ve günümüz açısından gelişmişlik sergilemektedir. İslamiyet'in kabul edilişi ve arkasından
gelen Osmanlı dönemi ve toplumu açısından neler yaşanmıştır, neler söylenmiştir? Özellikle hukuk bağlamında kadınlar hangi haklara sahiptiler ve
bu haklarını nasıl kullanıyorlardı? Bu çalışmada yukarıdaki sorulara cevap
verme temelinde bazı değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Osmanlı dönemi kadınları ile ilgili bugüne kadar çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Özellikle Faroqhı, Jennings, Gerber gibi yabancı araştırmacıların
Ankara, Kayseri, Bursa mahkemeleriyle ilgili bulguları, Osmanlı hukuk sisteminde kadının gücünü ve etkinliğini ortaya koymuştur. Jennings'in 17.
yüzyıl Kayseri'si ile ilgili çalışmaları kadınların mahkemeleri güvenerek
kullandıklannı, mahkemeye kendi bildikleri gibi geldiklerini ve her zaman
kendilerini temsil ettiklerini göstermektedir (Jennings 1975: 53-114).
Osmanlı kadınlarının ya da dünya genelindeki diğer çoğu kadının tarihi
incelenmek istendiğinde erkek egemen toplum yapısında kadınlardan geriye
çok az kayıt kaldığı gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. Kadınlar nüfus sayımlarındaki yerlerini bile çok geç almışlardır. Şer'iye sicillerine yansıyan kayıtlardaki kadınların genellikle kentli kadınlar olduğu, köylü kadınların şehirlilere oranla daha çok gölgede kaldığını ifade etmek gerekmektedir. Şahısların
kendilerinin mahkemeye başvurdukları, ulaşım imkanları, maddi kaynaklar
düşünüldüğünde köylü bir kadının merkezdeki mahkemeye gelmesi elbette
daha zor olacaktı. Ancak, yine de Osmanlı Devleti'nin üçüncü büyük kenti
olan Halep gibi büyük bir şehirde mal sahibi kadınlara ve mahkemeye yansı-

yan kayıtlarda kadın taraflara hayli sık rastlanılması sadece erkeklerden olu-
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şan değil, hem erkek hem de kadınların yaşadığı bir kent modeli göstermektedir.
Osmanlı toplumunda yaşayan kadınlar evlenme, boşanma, mülk edinme
(satış-alış), miras gibi olaylan daha çok mahkemeye taşımışlardır. Kıtalar
arası bir imparatorluk olan Osmanlıda sadece Müslim kadınlar yaşamıyordu.
Bu nedenle burada hemen devletin tebaası olup gayrimüslim olan kadınların
da Osmanlı mahkemelerini kullandıklannı belirtelim. Osmanlı topraklannda
yaşayan Müslimler ehl-i İslam, darü'l-islam'da yaşayan ve İslam devletinin
tebaası olanlar gaynmüslim;
müste'minler ise Müslümanların ahd ve
arnanına girmiş olmalan dolayısıyla ehl-i zimmet statüsündedirler (Schacht
ı 960: 429-30; İnalcık ı ı 78- ı ı 89). Hukuki açıdan Müslümanlar gibi
gaynmüslimler de Osmanlı Devleti'nin bireyi olarak eşit haklara sahiptirler.
Gaynmüslimler Osmanlı mahkemelerine başvurmak konusunda serbesttirler.
Ancak ceza hukuku alanında böyle bir serbestlikleri yoktur.(Özel ı988:
2 ı8). İslam fıkhında gayrimüslim mahkemelerinin verdiği kararlar icra gücünden mahrum olup İslam devleti bu mahkemelerden çıkan kararlan infaz
etmezdi. Verilen karann uygulanabilmesi için mahkemenin İslam mahkemesi olması şartı söz konusudur (Özel 1988: 218). İslam fıkhının bu prensibi
özellikle cezai davaların yürürlüğü açısından Osmanlı mahkemesinin tercih
nedenlerinden biridir. Mahkemeye başvuran gaynmüslimlerin davalanna
mutlaka bakılır ve İslam hukuku tatbik edilirdi. Taraflardan birinin Müslim
olması durumunda da yetkili mahkemenin mutlaka İslam mahkemesi olması
gerekmekteydi (Özel 1988: 221). Mahkemenin tarafsızlığı, gayrimüslim
mahkemesinin verdiği kararların beğenilmemesi, mahkemenin çabukluğu,
gayrimüslim toplulukların birbirleri arasındaki çekişme ve kararların uygulama imkanının olmaması İslam mahkemelerinin gaynmüslimler tarafından
kullanılmasında etkili nedenlerdir.

Kadınlar Haklarını Mahkemede Nasıl Kullanıyorlardı?
Kadınlar şer'i mahkemeleri erkekler kadar kullanmışlardır. Mahkemeler
genellikle orta sınıf mensuplannca, özellikle babalarını ve kocalannı yitirmeleri ve hane halkı arasında nüfuzlu ve zengin bir erkeğin bulunmaması
sebebiyle güçlü akrabalık bağlan bulunmayan kadınlar tarafından kullanılıyordu. Adli işlemlerde harç ödemek gerektiğinden, alt sınıf ya da kölelikten
gelen kadınların mahkemeleri pek kullanamamalan, davacıların güvenilir
tanık bulma zorluğu gibi etkenler dava açılmasını olumsuz kılmış olabilir.
Ama yine de kadı mahkemelerinin açıklığı, erişilirliği, çabukluğu ve tarafsızlığı gibi olumlu yönler de bu olumsuzluğu dengelemektedir (ZarınebafShahr 2000: 241).
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18. yüzyılda Ankara şehrinin incelendiği bir çalışmada kullanılan sicil
defterlerinde bulunan verilerden hareketle kadınların mahkemeyi kullanmalanna dair aşağıda bir tablo yer almaktadır (Akyüz 2003: 24-25). "Niza' "
kelime anlamı olarak anlaşmazlık demek olup taraflar arasında yaşanan her
sıkıntı bu kelime ile ifade edilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere "niza"nın kapsamı geniştir ve bu genişlik içerisinde konumuz itibanyla kadınlann hukuki mücadelesindeki konular da geniş bir yelpaze içermektedir.

kategori

i

Tablo I: Kadın-erkek

arasında yaşanan niza türleri

AŞS

AŞS

AŞS

AŞS

80

131

190

191

miras

4

4

6

2

nikiih feshi

2

1

hul' kerhliği

2

zevdyet talebi

1

2

10

2

tü/Ü

i mehr

aile

2

10

vasiyet

1

1

2

veraset

1

2

1
1

1

2

2

4

i hakaret

1

1

2

hırsızlık

1

1

2

tecavüz

1

mali

i deyne

borç

toplam

13

2

i bina kullanımı

köle

1

8

imar

işlemle-

3

tasarruf hakkı(arsa, tarla, bağ, mülk
vb.)

fi'il-i şen'i

~tış

2

hibe

öldürme

kamu

16
3

1
1

1

1

2

8

8
1

karşılık rehin olayı(bağ)

ticaret ortaklığında deyn

1

1

2

i

gabn-ı fahişltağrir

1

1

2

satış kerhliği

1

1

i

satış iptali

2

2

rıkkıyet talebi

6

6

55

20

6

5

86
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Nizalarla ilgili olarak tarafların kadın-erkek olmaları hakkında şunları
söyleyebiliriz: Mahkeme hakkını kullanan kadınlar açısından her iki tarafın
kadın olduğu nizalar kadın-erkek niza sayısına göre düşüktür. Ama yine de
kadınlar kendilerine tanınan adli hakkı, davalı ya da davacı erkek bile olsa
kullanmaktan çekinmemişlerdir. Bu konuda sadece Müslim kadınlar değil,
gayrimüslim kadınlar da mahkemeyi kullanma konusunda gerektiğinde tereddüt etmemişlerdir. Erkekler gibi kendilerine uygun zamanlarda yahut da
ihtiyaç duyduklarında mahkemeye geldikleri anlaşılan kadınların sahip oldukları haklardan haberdar oldukları, kültürel bakımdan belirli bir düzeyde
oldukları anlaşılmaktadır. Tablo incelendiğinde kadınların mahkemeye taşıdıkları davaların her türden olayı içerdiği görülmektedir. Aynı zamanda kadınların mahkemeye genellikle kendilerinin gelmeyi tercih ettikleri görülmektedir. Sadece niza kayıtlarında vekil kullanan kadınlar hakkında şöyle
bir durum tespit edilmiştir: Vekil kullanan kadın davacı sayısı 21, vekil kullanan kadın davalı sayısı 6 olup, büyük çoğunluk vekil kullanmamıştır. 17.
yüzyılda Kayseri'de yapılan vekil kullanımına ilişkin çalışmada da mahkemeye gelen kadınların büyük çoğunluğunun vekil kullanmadığı belirtilmektedir (Jennıngs 1975: 147-169). Özel bir mahkeme görevlisi olmayan vekil,
kanuni olarak müvekkilinin menfaati için çalışmaktadır. Sadece kadınlar
vekil tayin etmemektedirler. Erkeklerin de herhangi bir işlernde mahkeme
huzurunda kendilerini temsil edecek vekil seçtikleri görülmektedir (Bilmen
1969: 319). 18. yüzyılda Ankara mahkemesine yansıyan satışla ilgili davada
Fatma adlı kadın annesinin vekilidir. Mahkemede kocasına karşı annesini
vekaleten temsil etmektedir. Anne oturduğu evini başkasına satmak istemekte, Fatma'nın kocası da buna engelolmaya çalışmaktadır. Satışa zevcinin
engelolduğunu Fatma mahkemede ispatlamayı başarmıştır (Ankara Şer'iye
Sicili 1331100). Bir başka kadın vekil olayı satış muamelesinde gerçekleşmiştir. Direkli Mahallesi'nde yaşayan Sultan, mahkemede kendi tarafından
asaleten ve İznikmid'de oturan li-ebeveyn(anne-baba bir) erkek kardeşi
Ebubekir tarafından vekaleten kendilerine kalan miras haklarını sattığını
belirtmektedir (AŞS 80/590,591). Kadınlar vekillerini genelde aile içinden
seçmişlerdir: eş, kardeş, oğul, baba. Bunlar haricinde şehirde tanınmış, eşraftan kimseler de kadınlara vekillik etmişlerdir. Ancak kadınlar özel hukuk
alanına giren (miras, evlenme, boşanma, tasarruf hakkı, satış, tecavüz) olaylarda mahkemeye gelmişlerse de mera tasarrufu, bağ sulanması, eşcar zararları gibi ahaliyi ilgilendiren durumlarda herhangi bir şekilde -davacı ya da
davalı- kadınların varlıklarına rastlanmamaktadır. Mahkemeye gelen kadınlar için belgelerde "zatı ta 'rif-i şer 'i ile mu 'arrife olduktan sonra" reşit şeklindeki ibareler kullanılmaktadır. Yani sinn (yaş) ve cüsse (fizik) olarak belirli bir olgunluğa erişen kadınlardan bahsedilmektedir.
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Kadınların Sicil Kayıtlarına Yansıyan Hukuksal Hak Talepleri ve
Türleri
Osmanlı kadınları kendilerine yapılan haksızlıklar konusunda bilinçliydiler. Bunu en iyi kayıtlara yansıyan talep, istek, şikayet gibi konuları mahkemeye taşımalarından anlayabiliriz. Ankara ve Antakya Şer'iye sicillerine
yansıyan bu anlamdaki kayıtları aşağıda çeşitli örnekler yoluyla görmek
mümkündür.
Satışlarla ilgili iki vakada kadınlarımız haksız bulunmuşlardır. Ankara
Debbağin Mahallesi 'nden Marta adlı kadın Satılmış adlı şahsa dava açmıştır.
İddiasına göre kocası kendisinden izinsiz olarak on yedi ırgatlık bağını takas
yoluyla Satılmış'a mübadele etmiştir ancak Marta bu mübadeleyi kabul etmemektedir. Marta, Müslim mahkemesine gelerek kocasının yaptığı işlemi
geçersiz kılmaya çalışmaktadır. Davacı tarafın bu iddiası mübadeleden haberdar olduğu yönünde şahitler tarafından ispatlanmış, Marta davasından
men edilerek mübadelenin sahihliğine karar verilmiştir (AŞS 80/294).
Bostani Mahallesi'nden Döne de mülkünü on dokuz kuruşa satmış, daha
sonra da satışın kerhen yapıldığı iddiasıyla mahkemeye gelmiştir. Sattıktan
sonra satış ücretini az bulduğu için satıştan vazgeçmek isteyen Döne'nin
satış muamelesini isteyerek yaptığı şahitler aracılığıyla ispatlanmış ve davası
geçersiz kabul edilmiştir (AŞS 80/141). Her iki kadına da ayrıcalıklı davranılmadığı, kadınların mahkemeyi lüzumsuz yere işgal ettikleri düşünülebileceği gibi şahitlerin bu olaylara ne kadar tarafsız yaklaşabildiklerini de düşünmek gerekmektedir.
Gayrimüslim kadınların dava konusu olarak daha çok "miras" anlaşmazlıklarını mahkemeye götürdüklerinin altını çizelim. Bu durumun en büyük nedeni kendi cemaatlerinin veraset yasalarının kadınlara verdiği paylardaki adaletsizliktir. İslam veraset hukuku kadınlara Yahudi, hatta 18. yüzyıl
İngiliz hukukunda tanınmayan veraset hakları tanıyordu. Yahudi kız çocukları mirastan Müslüman kız çocuklarına oranla daha az pay alıyorlardı, Bunun yanında diğer gayrımüslimlere oranla Yahudiler mahkemeye kişi hukuku için değil, daha çok ticari anlaşmazlıkların çözümü için başvurmuşlardır
(Göçek-Baer 2000: 57). Miras meselesiyle ilgili olarak i748'de Ankara
mahkemesine yansıyan bir kaydı aktaralım. Ankara bey tü' I-mal emini Mustafa Ağa mahkemede Tiflis Mahallesi 'nde yaşayan Hurisimi adlı kadını dava
etmiştir. Mustafa Ağa'nın iddiasına göre; Hurisimi'nin anne-baba bir erkek
kardeşi diyar-ı ahere gitmiş ve orada Müslümanlığı kabul ederek Abdullah
ismini almıştır. Mustafa Ağa, din değiştirerek vefat eden Abdullah'ın mülkünün din ihtilafı sebebiyle Hurisimi'ye kalmayacağını söyleyerek mirasa
konu olan mülkün beytü'l-male ait olduğunu iddia etmektedir. Hurisimi ise
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kardeşinin sadece başka bir yere gittiğini, ancak kardeşinin Müs1ümanlığı ve
ölümü hakkında bir bilgisi bulunmadığını ifade etmiştir. Sonuçta Mustafa
Ağa'dan iddiasını ispatlaması istendiğinde ispata yönelik bir delil bulamamış, Hurisimi "İncil" üzerine yemin ettiğinden kendisine inanılarak Mustafa
Ağa müdahaleden men edilmiştir (AŞS 131/10). i Müslümanlara ait davalarda da taraflara "yemin" ettirilmekte ve kutsal sayılan bu yemine itibar edilmektedir.
19. yüzyılda Antakya şehrine dair değerlendirilen sicilierde kadınların
mahkemeyi kullanma sıklıkları oldukça fazladır. Bu kullanımın büyük bir
kısmı "miras" nedeniyledir; bunu takiben evlenme, vasilik ve çok az da olsa
satışlar gelmektedir. Özellikle 40 ve 47 numaralı defterlerde bu tür kayıtların
sıklığı dikkati çeker. Bunun en önemli nedeni savaştır. Özellikle OsmanlıRus Harbi denilen 1877-78 savaşı Antakya'daki kadınları bir bakıma mahkemeye gelmeye zorunlu kılmıştır. Kocaları savaşta ölen kadınlar yeniden
evlenmek, mirastaki haklarını alabilmek, çocuklarına vasi ve nafaka tayin
ettirrnek için mahkemeye gelmişlerdir. Kocalarının ölümlerini şahitlerle
ispatlamış, yeniden evlenmek için gerekli izni almışlardır. Aynı şekilde savaşta ölen oğlunun "kendi oğlu" olduğunu ispatladıktan sonra anne, yani
kadın, mirastaki hakkını almıştır. Tabi ki bunların çok kolayolduğunu söylemek ne kadar doğrudur bilinmez, ama ister zorunluluktan ister haklarını
bildiklerinden mahkeme yolunu tutmuşlardır.
Antakya Yabaza Karyesi'nden Ayşe, muharebeye sevk olunarak Kars
Kızıltepe taraflarında ölen eşinin ölümünü ispatlamış, arkasından da "iddet
müddeti" bittiğinden başkası ile evlenmek istemiştir (Antakya Şer' iye Sicili
47/178). İslam hukukuna göre nesebin varlığı için üç aylık bir adet döneminin beklenmesi gerekmektedir (Ferruh 1994: 90-92). Nikah işlemini onaylayan mahkeme kadısı olduğu için bu yasal işlemler mahkeme kayıtlarına
geçmiştir.
Antakya Cami-i Kebir Mahallesi'nden İsmiye'nin kocası hakkında bir
haber alınamadığından ölümü ispatlanamamış, ancak haber alınamadığı için
Ankara Şer' iye Sicili (AŞS) 131110,; "Hurisimi bint Markos nam nasraniyye muvacehesinde üzerine takrir-i kelam edüb mesfürenin li-ebeveyn er kanndaşı olub bundan akdem
diyar-ı ahere rahi ve anda şeref-i islam ile müşerref ve Abdullah ismiyle müsemma iken
fevt olub ihtilaf-ı din sebebiyle mesrure-i nasraniyye mirasından mahrum ve müslim veresesi dahi olmamağla bu tarafda mahalle-i mezbfırede vaki' terekesinden menzili canib-i
beytü'l-mala aid olmuşken kız karındaşı mezbüre Hurisimi bi-gayr-ı hakkın vaz'iatü'l-yed
olmağın menzil-i mezkfıru taraf-ı bey tü 'I-mal içün zabt-ı murad eylediğirnde mezbüre
Hurisimi mani' ve teslimden imtina' eder su'al olunub takriri tahrir ve şer' an alıverilmesi
matlfıbumdur dedikde gıbbe's-su'al mezbfıre Hurisimi cevabında karındaşı mezbürun diyar-ı ahere rahi olduğunu ve menzil-i rnezbür benim mülkümdür deyu"
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kayıp statüsünde değerlendirilmiştir. İmsiye, muvazzaf efrad-ı askeriyeden
olan kocasının miras hakkını kayınbiraderinden almak istemektedir (Antakya
Şer' iye Sicili 47/92). Bir başka savaş kaybı Tutdibi Mahallesi'nde yaşayan
bir kadının kocası içindir. Asker olarak diyar-ı ahere gidip kaybolan kocasının miras hakkından hem kendisi hem de kızları için nafaka talep etmektedir
(Antakya Şer'iye Sicili 47/101).
Ancak, yine de mahkeme kararları toplumsal cinsiyete, İslam veraset
hukukunun yapılandırdığı bir farklılığa dayanıyordu. Erkeklerin aile soyunu
sürdürdüğünü,
bunun için iktisadi olanaklara gereksinme duyduklarını savunarak erkeğe "iki kadının hissesine eşit" bir hisse öngören ve ataerkil bir
yapı içeren İslami hukuk uygulanıyordu. Bu toplumsal cinsiyetçi ayrımın
tüm Osmanlı tebaasına uygulandığını hatırlatmak gerekmektedir (GöçekBaer 2000: 59-60).
Günümüzde kadınların en çok mağdur oldukları konulardan biri "tecavüz"dür. "Osmanlı mahkemelerine intikal eden tecavüz davalarında durum
nedir?" sorusu akla gelmektedir hemen. Mısır ile ilgili mahkeme kayıtlarında
bu tür vakaların yer aldığı görülmektedir. Mahkeme, tecavüzü "haklar" konusu olarak görüyordu: Tecavüze uğrayan kişinin kendi bedenini kullanma
hakkı ihlal edildiğinden tazminat ödenmesi gerekiyordu. Kurbanlar savlarını
kanıtladıklarında mahkeme tarafından haklı bulunuyor, tecavüz edenlere çoğu kez bedensel cezalandırma olmak üzere- öngörülmüş ceza veriliyor ve
saldırgana biçilen diyeti ödemesi emrediliyordu. Bakire kızlara genellikle
kendilerine tecavüz edenlerle evlenme seçeneği sunuluyordu. Mahkeme
kayıtlarına tecavüz olaylarının yansıması kadınların toplumda "damgalanmış" tecavüz kurbanı olarak mahkum edilmekten korkmadıklarını düşündürtmektedir (Sonbol 2000: 208). Bu konuda kayıtlara yansıyan bir vakada,
Asyutlu bir bakire kendisini evliliğe zorlamak için tecavüz eden bir adamı
mahkemeye şikayet ederek tazminat istemiştir. Adam, kadının anlattıklarını
doğrulamış ve kadıdan kendisini kadınla evlendirmesini talep etmiştir. Kadın, tecavüze uğramasına rağmen adamla evlenmeyi reddederek mahkemenin adamı azarlamasını ve uygun tazminatı ödemesini istemiştir. Günümüzde
dahi bu tür olaylarda kadınların genellikle evlenmeyi tercih ettiği düşünüldüğünde kadınımızın buna karşı çıkması oldukça cesur bir davranıştır
(Sonbol 2000: 211). Ama bütün bunlara rağmen adamın kadının dengi olmaması gibi bir durum da söz konusu olabilir.
Ankara'da meydana gelen iki tecavüz vakasından bahsedelim hemen.
Bunlardan biri gayrimüslim kadın ve erkek arasında meydana gelen ve mahkemeye yansıyan fiil-i şen 'i vakasıdır. İki taraf da kalede yaşamaktadırlar.
Katerina davacı, Mikail ise davalıdır. Katerina Mikail'in kendisine sürekli
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olarak taeizde bulunduğunu iddia edip bu durumun önlenmesini isteyerek
mahkemeye gelmiştir. Mahkeme kadının bu savını ispatlayamaması üzerine
mahalle sakinlerinden Mikail'in keyfiyetinin sorgulanmasını istemiş, mahalle
halkının adamın iyi halini bildirmesi üzerine de iddianın töhmet olduğuna
karar verilmiştir (AŞS 80/429). İmaret Mahalleli Ayşe ile Hacettepeli Osman
arasında da bu türden bir vaka yaşanmıştır. Ayşe, Osman'ın kendisine tecavüz ederek gebe bıraktığını iddia etmektedir. Mahkeme yine kadından iddiasını ispat etmesini istemiş, ancak bir delil sunamamıştır. Osman'ın iyi halli
bir adam olduğu mahalle halkı tarafından bildirilince de iddiasında haksız
bulunan Ayşe müdahaleden men edilmiştir (AŞS 80/504). Mısırlı kadın örneğinde olduğu gibi davalıların iddiayı kabul etmeme gibi bir durumları söz
konusu değildir. Katerina da Ayşe de mahkemeye kendileri gitmiş, ancak
savlarını kanıtlayamadıkları için mahkeme aleyhlerinde karar kılmıştır. İddiaların arka planını bilmiyoruz, belki aralarında husumet vardı, belki gerçekti,
belki iftira vardı, başkaları tarafından yapılmış ancak suç onlara kalmıştı,
bilinmez. Ancak, mahkemenin her iki olayda da mahalle halkının ifadesine
başvurduğu ve bu yöndeki telkinleri dikkate aldığı görülmektedir.
Kadınlar mahkemeye evlenmek için de bizzat başvurmuşlardır. Çünkü
böylelikle evliliklerini kayıt altına alıyorlardı. Ankara Hacepaşa Mahallesi'nden buluğa ermiş olan Ayşe dört sene önce el-Hac Abdullah ile evlendiğini ancak üç sene önce Beypazarı'na giden kocasının kendisini talak yoluyla boşadığını söylemektedir. Ayşe kocasının kendisini boşadığını kocasının
arkadaşlarından öğrenmiştir, yani boşama olayı kadından habersiz gerçekleştirilmiştir. Maddi manevi ortada kalan Ayşe bu durumu öğrendiğinde iddet
müddeti olan üç aylık süreyi tamamladığından başkası ile evlenmek için
mahkemeye gelmiştir. Evlenme isteğini ifade eden Ayşe bu durumdan mahalle halkının rahatsız olduğunu ve kendisine cinsel anlamda taarruzda bulunduklarını söyleyerek müdahalenin mahkeme aracılığıyla engellenmesine
ve evlenmesinin uygunluğuna dair bir talepte bulunmuştur. İslam anlayışı
kadınların evlenmelerinin "kendileri için daha hayırlı bir yaklaşım" olduğunu benimsediğinden Ayşe'nin bu yöndeki tüm talepleri haklı bulunmuştur.
Zaten kendisine yapılan taarruzlardan, kötü muameleden yakınan Ayşe hem
madden hem de manen kendini güvenceye alacak yeni bir koca istediğini
mahkemede hiç rahatsızlık duymadan ortaya koymuştur (AŞS 133/6).2

AŞS, 133/6.; "Ayşe bint Halil nam hatun meclis-i şer-i şerif-i enverde takrir-i kelam edüb
zevcim EI-hac Abdullah bin Yusuf nam kimesne tarih-i kitabdan dört sene mukaddem
Beypazarı kasabasına gidüp hala kasaba-i mezbürede üç sene mukaddem beni tatlik ey lediğirı refikıllarından Şeyh Ahmed Halife ibn Şeyh Ali ve Molla Ahmed bin Yusuf nam
kimesneler gelüb bana haber verüb zevcim mezbürun tatlikine kemal-i mertebe bana ilm
ve tayin hasıl olup iddetim dahi münkaziyye olmağla nefsimi ahere tezvic-i murad eylediğimde mahallem ahalisinden ve sayirden bazı kimesneler bana dahI ve taarruz ederler hu-

84

Türkiyat Araştırmaları

18. yüzyıl sonlarında Ankara mahkemesine evlilik anlaşmazlığı ile ilgili
gelen gayrı- müslimlerin durumuna da bir göz atalım. Kastamonu Bedir Gazi
Mahallesi'nden
Ankara'da yaşayan Kaliçeci Kılbuz, mahkemede Hacı
Ashab Mahallesi'nden baliğa olmuş Varvara adlı nasraniyyeyi dava etmiştir.
Kılbuz iki sene önce Varvara'nın babası ve validesi tarafından kendisine
"zevce" namzet edildiğini, şimdi ise evlenmek istediğinde kendisiyle evlenmek istemediğini ve bu durumun araştırılarak şer' gereğinin yapılmasını
talep etmektedir. Varvara cevabında söz konusu tarihte Kılbuz'a namzetliğinin gerçek olduğunu fakat, baliğa olarak nikahtan imtina ettiğini bizzat kendisi ifade etmiştir. Mahkeme Kılbuz'un iddiasında taraflar arasında nikah
gerçekleşmediğinden (cinsi münasebet) ve namzet olunmuş olmakla beraber
tezvic konusunda zorlamanın gerekmediğine karar vererek Varvara'yı istemediği bir evlilikten kurtarmıştır (AŞS 190/17).3
Mahkemeye yansıyan kayıtlarda özellikle kadınlar açısından çeşitli hayat hikayelerine de rastlanmaktadır. Ankarah Hacı Arab Mahallesi'nde yaşayan "Mecnun" lakaplı Mehmed kızı Kezban'ın mahkemeden isteği "yaşamak istediği yere izin verilmesi"dir. Kezban, babasının rahatsızlığı nedeniyle
İstanbul'a götürülmek üzere bir vas i gözetiminde kervanla yola çıkmış, Beypazan kasabasına kadar gelmiştir. Burada mahkemeye bizzat gelen Kezban,
anne-babası bir erkek kardeşi Abdullah'ın yanında "meks ve ikamete" karar
verdiğini, mahkemeden de tarafına bu isteğine dair izin niteliğinde bir karar
talebini dile getirmiştir (AŞS 133/59). Kezban'ın bundan sonraki hayatını
elbette bilemiyoruz; belki ağabeyinin yanında rahat etti, belki de etmedi.
Ama Beypazan'nın Ankara'ya olan yakınlığı İstanbul'la kıyaslandığında ya
da tamamen yabancılarla olmaktansa ağabeyiyle olma tercihi kıyaslandığında Kezban kendisine göre en doğrusunu yapmış görünüyor.

sus-ı mezkürda bana dahi ve taarruz edenlerin mu'arazalan men ve def olunmak matlübumuzdur dedikde ..", AŞS, 133/49.
AŞS, 190117,; "Kastamonu'da
Bedir Gazi Mahallesi mütemekkinlerinden
olub hfıliya
Medine-i Ankara'da mutavattın Kaliçeci Kılbuz nam zımmi meclis-i şer'-i şefif-i enverde
ve mahfil-i din-i münif-i ezherde med ine-i mezbürede Hacı Ashab Mahallesi mütemekkinlerinden şahsı mu'arrife işbu hamilü's-sefer Varvara nam baliğa-ı nasraniyye rnuvacehe ve mahzannda üzerine şöyle da'va takrir-i kelarrı edüb tarih-i rakimden iki sene esbak
işbu mersümeyi babası ve validesi ma'rifetleriyle bana namzad etmişler idi şimdi ayin-i
anlemiz üzere tezevvüc murad etdiğimde nefsini bana tezvicden irntina' eder su'al olunub
müceb-i şer'Isi icra olunmak muradımdır dedikde gıbbe'l-istintak mersüme Varvara cevabında fi'l-hakika tarih-i mezkürede işbu müddei-i mesffıre namzad olmuşidim lakin
baliğa ve fa'He-i muhtare olub nikah emrinde muhbire olmam ile nefsimi rnersüma
tezvicden irntina' ederim dedikde mersüm Kılbuz'un müdde'asına göre beynierinde nikah
sebkat etmiş olmayub müceddeden namzad olmağla mersürneyi nefsini tezvic hakkında
cebren iktifa etmerneğin müdde'i-i mersüm bi-vech mu'arazdan men' birle ma vaka'a
bi 't-taleb ketb olundu"
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Şimdi de her iki tarafın kadın olduğu bir satış olayından bahsedelim: En
gözde yerleşim rnekanı olan "kale"deki mülk menzilini satan Vahide satın
alan ise Gülfidan'dır. Her iki taraf da bizzat satış işlemini gerçekleştirmiştir.
Vahide evin müştemilatı olarak üstte bir, altta iki odası, ahırı, hayatı ve sokak kapısı bulunan iki katlı evini 250 nakit kuruşa Gülfidan'a satmıştır. Gülfidan da bu satışı kabul etmiş, ardından paranın teslim alınması ile işlem
sonra ermiştir. Vahide artık bu menzilde hiçbir hakkı olmadığını şahitler
önünde ifade etmiştir (AŞS 191/85). Her iki kadının kendilerine yardımcı
olacakları oğul, baba, eş yok muydu bilinmez. Sonuçta kendi haklarını kendileri kullandılar. 18. yüzyılda Ankara şehrine ait 80 numaralı sicil defterinde gerçekleşen satış işlemlerinde yirmi dokuz kadın satan taraf olup bunların
on sekiz i vekil kullanmışlardır. Alıcı tarafında ise dokuz kadın kayıtlarda yer
almış olup bunun beşi vekil kullanmıştır (AŞS 80/699,589,36,372, 110, 85,
85,591,592).
İslam toplumlarında kadınlara verilen en önemli haklardan birisini
"mehir" oluşturmaktadır. Osmanlı Devleti aile hukukuna yönelik uygulamalarda İslam aile hukukundan yararlanmıştır. Benzersiz olmayan, fakat alışılmamış bir uygulama olan mehir, kadının evlilik, sosyal statü, toplumsal değeri ve hakları açısından önemli bir görünüm arz etmektedir (Imber 2000:
77). İslam Hukuku'nda mehir kadının kocasının kendisi ile evlenmek için
akit yapması veya gerçekten zifafta bulunmasıyla hak ettiği maldır. Mehir
karşılığında kadın kocanın kendi buz'una (cinsi yönden yararlanma) izin
vermektedir. Mezhepler arasında farklı düşünceler bulunmakla birlikte, Osmanlı Devleti 'nde genel kabul gören Hanefi hukukunda da mehir; kadının
nikah akdi veya cinsi ilişki sebebiyle hak etmesi şeklinde kabul edilmektedir
(Zuhayli 1994: 198).
Sosyal tarih çalışmalarında hukuk dilinin normatifliğinin göz önünde
bulundurulması gerekmektedir. Hukuk diliyle yazılmış bilgiler her zaman
kuralların arkasındaki dünyayı yansıtmayabilir. Müslüman toplumlarda
Kur'an ile sünnet ışığında gelişen ve şekillenen gelenek, bireysel ve toplumsal yaşayış tarzı, bilgi ve tecrübe birikimi bütünlüğünde hukukun günlük
hayata ilişkin pragmatik bir yönünün bulunduğu hatırlanmalıdır (Akman
2004: 16). Yine, kadının mehir hakkının mirasçılara intikal etmesi (Zuhayli
1994: 248) ve bunun bir hak olarak gündeme gelmesi, mehirin sadece kadının cinselliğinden yararlanmak için verildiği iddiasıyla örtüşmemektedir.
Kadının cinselliğinden yararlanma düşüncesinin mirasçıları bağlaması söz
konusu değildir. çünkü cinsellik ancak evlilik süresince karı-kocayı ilgilendiren bir hayattır. Mehir daha çok aile içi bir tür borçlanma ve bu borcun bir
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şekilde ödenmesi zorunluluğu ile bir kural haline gelmiştir (Akyüz 2005:
214).
18. yüzyılda Ankara sicillerindeki veriler değerlendirildiğinde mehirin
genellikle nakit olarak ödendiği görülmektedir. Bu durum herhangi bir tehlikede kendini güvencede bulmak isteyen kadınların ellerinin altında hazır
para olmasını tercih etmiş olmalarıyla izah edilebilir. Mal ve eşyanın değer
kaybetmesi, eşyaların kullanılması durumunda eskimesi, özellikle anlaşmaz\ıklarda ya da mahkemenin yaptığı aramalarda saklanabilecek konumda olmaması gibi nedenler yanında her zaman ve her insanda olduğu gibi nakit
paraya sahip olma duygusu kadınlar için de geçerlidir. Para dışında bir ev
için gerekli kilim, yorgan, yastık, kap-kacak gibi mutfak gereçleri, giyimkuşama yönelik elbise türleri, başta altın olmak üzere çeşitli ziynet eşyaları,
keçi, koyun gibi hayvan türleri ile ev işlerinde kullanılan cariye gibi değişik
mehir ödemeleri mevcuttur.
1702' de Ankara/Belkıs Mahallesi 'nden Rabia, vekili Hasan Halife aracılığıyla üvey çocuklarının vasisi Mehmet Ağa'yı dava etmektedir. Rabia,
vekili aracılığıyla zamanında 100 kuruş mehir ile evlendiğini, zevci öldüğü
için de mehirini terekeden almak istediğini söylemiştir. Vasi bu durumu
inkar etmişse de Rabia'nın söz konusu olan mehir miktarıyla evlendiği şahitler tarafından ispatlanmıştır. Rabia'ya, mehirini herhangi bir şekilde hibe
etmediğine dair yemin ettirildikten sonra terekeden ödeme yapılmasına karar
verilmiştir (AŞS 80/574).4 Bu örnekte duhulun gerçekleştiği kadının ifadesine güvenilerek kabul edilmiş, mehir miktarının geçerliliğinin ise şahitler
tarafından ispatlanmasıyla kadın lehine bir sonuç çıkmıştır.
Mehir hasta, yaşlı, genç, bekar, dul her kadın için geçerli bir haktır;
"mecnüne" (deli) olduğu belgeden anlaşılan Rukiye adlı kadın için de bu
hak geçerlidir. Rukiye kendisine bakamayacak durumda olduğundan vasi
olarak babası tayin edilmiştir. Vasi ve vekil olarak mahkemeye gelen baba,
kızının çocuklarının vasisi Ömer' i 150 kuruş mehir için dava etmektedir.
Davanın seyrinde bu miktarın ispatlanmasıyla davacı hem kızının terekede
olan mehir hakkını almış hem de bakmakla yükümlü olduğu kızının bakım
masrafları için maddi kaynak sağlamıştır (AŞS 131/86). Rukiye'nin sağlık
durumunun mehir için bir engel teşkil etmekten ziyade evlilik akdi şartların-

AŞS, 80/574.; "zahrü'l-rnuhadderatdan .....müdde'a
bih olan mehir-i mü'eccel-i
merkürneyi müteveffa-yı mezbürdan hal-i hayatında ba'zan ahz ve istifa veya hibe veya
iihere havale veya taraf-ı şer'den bir tarik ile ihra-yı zimmet etmediğine yemin teklif
eyledikde müvekkile-i mezbüre Rabia'nın hasbe'l-mes'ul halefi bi'I-IIah eylediğini Mevlana-yı mezbür mahallinde tahrir., ...."
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dan olarak yerine getirilmesi gerektiği açıkça mahkeme tarafından haklı
bulunmuştur.
18. yüzyıla ait sicilierde mehir davalan yalnızca Müslümanlarla sınırlı
değildir, gayn müslimlere ait mehir davalan da bulunmaktadır. Keyyalin
Mahallesi'nde ikamet eden Zinan ölmüş kansı Nazlı, oğlu ve kızı mirasta
hak sahibi olmuşlardır. Nazlı'nın şimdiki eşi ve vekili Serkis, çocuklann
vasisi Masrob huzurunda; terekeden Nazlı'ya kalan hissesini, mehir-i müeceel olarak verdiği bir çift altın cebe, bir altın zülüflük, bir altın boyun zinciriki toplam 26 kuruş etmektedir- aldığını, her hangi bir hak ve taleplerinin
olmadığını beyan etmektedir (AŞS 80/515). Burada konu açısından önemli
olan Zinan'ın mehir-i müeccel olarak Nazlı'ya verdiği eşyalardır.
Gaynmüslimler arasında böyle bir uygulamanın gerçekleşmiş olması yüzyıllar boyunca bir arada yaşayan Müslim, gayrimüslim topluluğun yaşayış,
gelenek-görenek bakımından benzeşmelerinin etkisi olarak da yorumlanmalıdır.
Nikah akdi sırasında erkek tarafından kadına verilen mehir, kadının
ekonomik güvencesi olma özelliği dışında, hem kadınların boşanmasını kolaylaştırıcı hem de kocaların eşlerinden aynımasında caydırıcı bir rol oynamaktadır (Erten 2001: 52). Erkek söz verdiği mehiri ya ölümünde terekesinden ya da talak gibi boşama durumlannda eşine mutlaka ödemekle yükümlüdür. Mahkemelerdeki söz konusu mehir vakalan da ölüm halinde varisler
tarafından ya da talak ve hul' şeklinde gerçekleşen aynlıklardan hasıl olmuştur.
"Evliliğin geçerli olması bakımından ödenmesi gereken mehir aynlık
halinde nasıl tahakkuk ediyordu?" sorusunda aynlığın erkek ya da kadın
tarafından istenmesiyle ilgili olduğunu belirtmek gerekmektedir. İslam hukukunda boşama genelde kocanın hakkıdır. Koca bu hakka sahip olarak iki
tür ta/ak (boşarna) yapabilir. Ric 'ı ta/ak ki bu tür bir boşamada koca, mehir
vermeksizin kadını boşamaktadır ve boşama hemen gerçekleşmez. Bdin
ta/ak ise derhal tahakkuk eden kati bir boşamadır ve erkek bu tür bir boşamada kadının mehirini vermek durumundadır (Ferroh 1994: 137-138). Tek
taraflı olarak eşinden aynlan koca kansının mehirini, üç aylık nafakasını ve
geçimini karşılamakla yükümlüdür (Aydın 1986: 1-11).
İslam hukuku erkeğe verdiği boşama hakkını kadınlara da hu/' adı altında uygulanan bir boşanma hakkıyla vermiştir. Hul', kadınların kocalarından boşanmak istemeleri ve bunun karşılığında kocasına kendi malından bir
ödeme yapmasıdır (Zuhayli 1994: 379-80). Hul', evlilik sözleşmesi gibi bir
öneri ve bir kabulden oluşmakta, cinsel ilişkiyle tamamlanmış bir evlilikte
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hul' süreci kadının girişimiyle, kadının kocasına boşanma karşılığında maddi
tazminat önermesiyle başlamakta, evli kalmak istemeyen kadın boşanma için
birtakım haklarından vazgeçmektedir (Zılfı 2000: 251-283). Kadınlar sicillerde açıkça yer almayan birtakım nedenlerle kendilerini nikah akdinden
kurtarmak için kanuni hakları olan mehirlerinden feragat etmektedirler. Ancak, mehirin her evlenme sırasında ödenecek olması kadınlar için bir avantaj
olmakta ve hul' talebinin yaygın olmasını etkilemektedir. Mehirden kurtulmak isteyen erkek kadının harekete geçmesini beklemektedir. Kendileri için
talak durumunda maddi yük getirecek olan mehiri ödemek istemeyen erkekler kadınların hul' talebini memnuniyetle karşılamış olmalıdırlar. İncelenen
sicillerde kadınların yirmi yedi hul' talebine karşılık erkeklerin isteği boşanma sayısı üçtür. Başka bir ifadeyle kadınlar hem kendi iradeleriyle boşanmaya karar verebilmekte hem de daha çok mahkeme aracılığıyla boşanma talebinde bulunmaktadırlar. 1800-1801 'de kırk evlilik ve otuz altı boşanma davasının kayıtlı olduğu Yafa Sicilinde boşanma davalarının on sekizin i kadınların başlattığı tespit edilmiştir. Bu kadınlar kocalarından boşanacak ve hatta çocuklarını büyütmenin mali sorumluluğunu üzerine alacak
kadar varlıklıydılar. Hatta böyle yaparak eski kocalarından çocuğun bakımını almak için İslam hukukuna göre kendisine tanınan haklardan vazgeçiyorlardı (Shmuelevıtz 2002: 25).
Hul' davasıyla ilgili olarak 19. yüzyılda Antakya mahkemesine yansıyan kayıtta Mahlas Ali Mahallesi'nden davacı Ayşe Sultan bizzat mahkemeye gelmiş ve kocası Mehmed'den şikayetçi olmuştur. Kocasının kendisini aç
bıraktığını, dilendiğini, istediği bir şeyi almaya takati olmadığını bildirdikten
sonra asıl amacını dile getirmiştir. Ayşe Sultan 600 kuruşluk mehrinden, üç
aylık nafakasından vazgeçtiğini ifade ederek mahkemeden açıkça hul' talep
etmektedir. Karşı tarafın yani kocasının buna bir itirazı olmayınca da mahkemeye intikal eden vaka Ayşe Sultan'ın isteği doğrultusunda nihayetlenmiştir (Antakya Şer'iye Sicili 66/11). Eşinden boşanmak isteyen Ayşe Sultan, eşinin olumsuzluklarını sıraladıktan sonra bir de üstüne haklarından
vazgeçmek durumunda kalmıştır. Bu durum açıkça erkeğin daha avantajlı
olduğuna işaret etmektedir.
Hul' isteyen gayrimüslim Sara, zevci Kirkor'la hul' için anlaştıklarını
haber vennek üzere mahkemeye gelmiştir. Mahkemede konuşan Sara'dır.
Eşi ile arasında anlaşmazlık yaşandığından her ikisinin de birbirlerinden
ayrılmak muradında olduğunu ifade etmiştir. Kocasının zimmetinde bulunan
mehr-i müeccelinden, iddet nafakasından vazgeçerek hul' istemiş; Kirkor da
bunu kabul etmiştir. Sara bundan sonra kendisinden ve kocasından bu ko-

nuyla ilgili asaleten ya da vekaleten gelecek herhangi bir olayın dinlenmemesini de ayrıca talep etmektedir (AŞS 133/114). Sara'nın bizzat mahkeme-
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ye gelmesi hul' isteyen taraf olmasındandır. Böylelikle eşini ikinci bir külfetten de kurtarmış olmaktadır.
Ankara'nın Yenice Mahallesi'nde yaşanan hul' olayında Ayşe, kocasının kendisini dövdüğü için muhala'a olduklarını mahkemede ifade etmiştir.
İşin içine erkeğin güç kullanması girmiştir. Kocası Mehmed Halife'nin bu
nedenle hul' kabulünde haksız bulunduğunu söylemekte ve sekiz bin akçelik
mehirini almak istemektedir. Erkek kadını hem dövmekte hem de zorla hul'
isteterek mehirden kurtulmaya çalışmaktadır. Erkeğin iddiası, Ayşe'nin istediği hul'un kerhen yani yalan olduğu ve sahih olmadığı yönündedir. Mahkeme kocanın kadını dövdüğü öte yandan hul'un da sahih olduğu yönünde
karar vermiştir (AŞS 80/105). Sonuçta Ayşe hem mehirinden, hem evliliğinden hem de yaşam standartlarından mahrum kalmıştır. Mahkemenin Ayşe'nin mağduriyetini göz önünde tutmadığı görülmektedir.
Sonuç
İslam hukukunun kadına ön gördüğü temel haklar çerçevesinde kadınlar
bizzat ya da vekil aracılığıyla mahkemeye başvurma haklarını kullanmışlardır. Mahkemeye inanan, güvenen kadınlar kişisel haklarının farkında olarak
mahkemeye gelmekteydiler. Mehirin kendileri için bir hak, bir güvence olduğunun bilinciyle mehirlerini erkeğe bırakmamak için de mücadele etmişlerdir. Kamu düzeni haline gelen böyle bir uygulama kadınların lehine bir
görünüm yansıtmaktadır. Bunun yanında boşanma hakkı olarak kendilerine
tanınan "hul"u da mahkemelerde talep etmişlerdir. Kadınlar sadece boşanma, evlilik, mehir gibi vakalarda değil, satış işlemlerinde, tecavüz vakalarında yani kendileriyle ilgili her durumda uğradıklarına inandıkları haksızlıklara karşı çıkmak amacıyla da mahkemeye gelmişlerdir. Kayıtlardan da anlaşılacağı üzere bazen haksız da bulunmuşlardır. Ancak, Osmanlı kadınları haksız oldukları yönünde davalarından men edilseler dahi yine de mahkemeye
gelme ve sıkıntılarını ifade etme haklarını rahatlıkla kullanmışlar, günümüzde dahi çoğu kadının gösteremediği medeni cesareti Osmanlı kadınları gösterebilmişlerdir. Tüm bu vakaların sadece kayıtlara yansıyanlar olduğunu, bir
de çeşitli nedenlerle perde arkasında kalmış vakaların olduğunu da hatırlatmak gerekmektedir.
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Kullanımı Bir Akımın Göstergesi midir?
KLAsiK. DÖNEM TÜRK ŞİİRİNDE ATASÖZÜ VE DEYİM
KULLANIMI BİR AKıMıN GÖSTERGESİ midir?
Ahmet TANYILDIZ
Özet
Şiirde atasözü ve deyimlere yer vermek, konuşma dili unsurlarını kullanmak, hayat sahnelerini ve reel tabiat unsurlarını
şiire yansıtmak, he ce ölçüsüyle şiir yazmak, bütünüyle veya
çoğunlukla Türkçe kelimelerle örülmüş şiir söylemek, tarihi
olaylardan bigane kalmayıp bunları da şiire yansıtmak gibi
özellikler, genellikle bir akıma bağlılık olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu edilen edebi bir akımsa bunu oluşturan ve akım
olarak kabul edilmesini sağlayan bazı temel ölçütlerin mevcudiyeti kaçınılmazdır. Bu ölçütler de belli başlı temsilciler, teorik altyapı ve sanatkarı o akıma bağlayabilecek ve musahibi
olarak kabul edip manevi desteğini arkasında hissettirebilecek
hususlar gibi belli başlı maddeler olarak özetlenebilir. Birçok
değerlendirmede Mahallileşme Cereyanı olarak nitelendirilen
bu konuyu değerlendirmenin ve tartışmanın gerekliliği açıktır.
Bu çalışmada klasik edebiyatımızın mahalli yönü üzerine
genel bir değerlendirmeden sonra Necati Bey örneğinden yola
çıkarak şiirde atasözü ve deyim kullanımının, bir akıma tebaiyet olup olmadığı tartışılmaya çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Mahallileşme, atasözü ve deyim, Necati
Bey.
Is the Use ofProverbs and Idioms in the Classical Period of
Turkish Poetry an Indication of a Particular Tradition?
Abstract
Use of proverbs and idioms, and the elements of spoken
language in apoem, reflecting the scenes taken from the life
and the elements of real nature in apoem, writing a poem in
syllabic meter, reading a poem composed of all or mostly pure
Turkish words, and reflecting historical facts on a po em have
usually been associated with a tradition. If the concem is a
literary tradition, the presence of some basic standards that
compose and provide it as a tradition is inevitable. These basic
standards may well be summarized as major representatives,
theoretical foundation and tlıe elements and features that can be
associated with the poet and the tradition. The need to discuss
and evaluate this subject, which is named as 'Localization
Trend' in many sources, is self-evident.
In this study after an overall evaIuation of the local aspect
of Turkish Classical Literature, by the help of Necati Bey, the
question of whether the use of proverbs and idioms in poetry is
an indication of a particular tradition is going to be discussed.
Key words: Localization, proverb and ıdiom, Necati Bey
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Şair ve Sosyal Hayat
Edebi kültür temsilcileri olan şair ve nasirlerin, hayatlarını sürdürdükleri sosyal çerçevenin haricinde kalmalan mümkün olmaz. Bu durumun
doğal bir sonucu olarak mahalli unsur içerdiği ileri sürülen bir cümle veya
beytin, herhangi bir sanatkardan sadır olabilmesi şaşırtıcı değildir. Divan
şiirinin hayattan ve gerçeklikten kopuk bir hayal alemi olup sadece yüksek
zümreye hitap eden yapmacık ve taklitçi bir şiir dünyası olduğu ve şairlerin
de makam ve şöhretten başka bir şey düşünmeyen, şiirlerini caize almak için
yazan menfaatçi ve yabancı şairlerin taklitçisi bir grup olduğu gibi bilerek ya
da bilmeyerek yapılan ön yargılı değerlendirmelerin günümüzde geçerliliğini
yitirdiği müşahede edilmektedir. J Bu durum, sözü edilen kültür dairesinin
şiir dünyasına sağlıklı bir şekilde bakabilme imkanı sağlamıştır.
Divan şiiri, sosyal ve kültürel hayatla bağlannı kesmemiş, aksine bazen hayatı bir bey te sığdırma başansını yakalamıştır. Kuruluş aşamalannda,
klasik şiirimizin temsilcileri Arap ve Fars edebiyatlannın tesiriyle sanatlarını
icra ederken milli dinamiklerini de göz ardı etmemişlerdir. Dolayısıyla divan
şiirinde Arap ve Fars kültürlerinin edebi ve içtimai unsurlannı görebildiğimiz gibi kültürel bağlamda mahalli unsurlara da rastlamamız son derece
doğaldır.
Divan şairi yaşadığı zamanın tanığıdır. Devrin tarihi olaylanna dolaylı olarak şiirinde yer vermenin ötesinde, yaşananlara ve yapılanlara yazılan tarih beyitleri/mısralan ile tarihe kaynaklık eder. Bunlann yanı sıra padişahların vakanüvisler haricinde seferlere davet ettiği şairlerin kaleme aldıklan eserler de (Selim-name, Süleyman-name gibi) şairlerin tarihe tanıklık ettiğini belgeler niteliktedir. Bir yapının, sarayın veya çeşmenin ne zaman inşa
edildiği, bir beldenin ne zaman fethedildiği, bir savaşın hangi tarihte olduğu
ve düğün, sünnet merasimlerinin tarih ve günleri gibi genel konulan tarihleyen şiirler olduğu gibi şairin bir akrabasının, arkadaşının, hatta bir hayvanının ne zaman öldüğünü tarihleyen şiirler de mevcuttur.' Bu tür örnekler,
tarihi olaylardan uzak kalmayan ve hayatı şiire yansıtan bir edebi düşüncenin
görüngüleridir.
Söz konusu unsurlar sadece mahallileşmeyi temsil ettiği söylenen şairlere münhasır değildir. "Belirli bir çağın ürünü olan eserler yüzyıllar boyu,
hatta bir bölüğü bin yıllar boyu değişmeden kalır ve oluşum zamanlannın
özgüllüğünü korur. Bunlar çoğu kez içerik ve biçimleriyle yalnız tüm bir
i Bu konuda aynntılı bilgi ve yapılan değerlendirmelerden
Doğan 2002: 682-689, Okuyucu 2004b. Yöntem ı929: 402.
2 Konu ile ilgili uç örnekler için bk. İsen 1994a: 134-144.

birkaçı için bk. Andrews 2003,
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tarihsel çağın değil, ayrı ayrı dönemlerin de hatta bazen bir halkın kültürel ve
manevi, siyasal ve toplumsal gelişiminin çok belirli bir zaman noktasının da
karakteristik boyutlarını yansıtırlar."(Pospelov 1995: 21). Başlangıç sürecinden zeval dönemine kadar tüm aşamalarda klasik şiirimiz; divan tertibi, nazım tür ve şekilleri, vezin, bazı temel hayal ve imgelerde büyük oranda bir
bütünlük arz eder. Örneğin istisnai durumlar dışında sevgilinin saçı çoğu
zaman siyahtır ya da çoğu zaman sevgili müstağni, aşık da muhtaç ve acizdir.
Mahallileşme
Hal böyle iken mahallileşmenin bir akım olarak kabul edilip edilmediği sorusuna cevap aramamız gerekir. Konu ile ilgili (görebildiğimiz kadarıyla) kalem oynatan hemen bütün yazarlar, mahalli unsur barındıran şiirler
söylemenin, bir cereyana tebaiyet olduğunu ifade ederler. Bu cereyanın adı
istisnalar dışında birçok yazarda Mahallileşme Cereyanı/Akımı olarak kabul
görmüştür. Bu hususta yazarların konu ile ilgili ifadelerine değinmek yerinde
olacaktır.
Cumhuriyet döneminden itibaren konu ile ilgili ilk kapsamlı çalışma
sayılan makalesinde Fuat Köprülü bu olguyu Türki-i Basit ile paralelolarak
milli edebiyat cereystu şeklinde isimlendirir. Yazar bu çalışmasında cereyan
olarak kabul ettiği mahallileşmenin filizlendiği ilk zamanlardan on dokuzuncu asra kadarki gelişimi ve temsilcisi olarak gördüğü belli başlı sanatkarlar
üzerinde durur (1999: 27 i-3 i5). Nihal Atsız bir yazısında Türki-i Basit'i de
kastederek milliyetperverlik cercystu deyimini kullanır (Avşar 2001: 135).
Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı isimli hacimli eserinin birçok yerinde
Köprülü ve Atsız'a oranla biraz daha hamasi bir ifade çerçevesinde konuyla
ilgilenir ve tercihini mshsllileşme cereysnı yönünde kullanır (2001). Söz
konusu çalışmalarda yazarlar, mahallileşme olgusuna millilik açısından
bakmışlardır.
Muhsin Macit, Nedim 'in şiirlerinde mahalli unsurları işlediği yazısında, başlığı da dahil olmak üzere, mahallileşme coreyenı derken (1999:
711-7 I7) Sabahattin Küçük, Baki ile ilgili makalesinde mahalli çizgi ifadesini dillendirir (2002: 728). Türki-i Basit kavramını irdelediği çalışmasında
Ziya Avşar mahallfleşme skttnuu tercih eder ve Türki-i Basit'i de müstakil
bir akım olarak algılamaktan ziyade mahallileşme akımının bir sonucu ve bir
kolu olarak gördüğünü belirtir (2001: 139). Mustafa İsen de divanlarda hece
ile yazılmış şiirleri topladığı yazısında mshsllileşme akımı ifadesini kullanır
(1993: 229). Ali Fuat Bilkan, Orta Klasık Dönem olarak adlandırılan on
yedinci yüzyıl divan edebiyatı dünyasının, birbirinden farklı birkaç edebi
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üsluba sahne olduğunu belirtir. Bu üsluplan da Klasik Üslup, Hind Üslubu,
Hikemi/Didaktik Üslup ve Mahal1i/Folklorik Üslup şeklinde açıklar. Mahallileşmenin on sekizinci yüzyılda bir cereyan olarak ortaya çıktığını söyleyerek öncesindeki yerlileşme hareketlerini ise edebiyat bünyesinde var olan
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bazı ipuçlan yakalamak mümkündür. Bilindiği gibi klasik anlamda Türkçenin edebi dil haline gelmese Fars edebi kültürünün gölgesinde uzun bir zaman süreci içerisinde mümkün olmuştur. Farsçanın bütün yönleriyle etkisini
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Kültürler arası etkileşimlerde daha eski, geniş ve etkin olan kültürün
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kültür dünyasının etkisine girmekte gecikmemiştir. Bunda İslamiyet'i Farslar
vasıtasıyla öğrenmenin etkisini unutmamak gerekir. Edebi formlannı bu çatı
altında geliştirmeye başlayan Türk kültürü, kendine has dinamiklerini muhafaza etmeyi başarmış ve gerek edebi anlamda gerekse lisani anlamda özünden büyük oranda bir sapma yaşamamıştır. Etkileşim döneminin ilk evresi
tamamlandıktan sonra Türk edebi lisanı doğal mecrasında gelişimini sürdürmeye devam etmiştir.
Anadolu'ya geliş sırasında Fars kültür ve dilinin yükseliş dönemine
şahit olan Türkler, şartların getirdiği kaçınılmaz temastan etkilenerek Farsçaya kısa zamanda büyük rağbet göstermiştir. Bu vesileyle edebi nitelikli
eserlerimiz on üçüncü yüzyılda boy göstermeye başlar. Bu asır, Türkçe için
iki yönden önem taşır: "İlki, Türkçenin kendi iç gelişim dinamizmini yaka3

Türk dilinin, İslam öncesi dönemde edebi bir hüviyet taşıdığı ve İslami dönemde de toplum

dinamiklerini etkileyebilmek için tasavvuf eğilimli bir sanat dili olarak şekillendirildiği

4

malumdur. Kastımız divan edebiyatı bünyesinde gelişme gösteren sanat ve edebiyat dilidir.
Konu hakkında geniş bilgi için bk. Okuyucu 2004b: 219.
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layarak karışık dillilikten kurtulması, ikincisi ise sessiz ve derinden hem
nesir hem de nazım sahasındaki büyük yürüyüşünü başlatmış olmasıdır."(Avşar 2001: 129). Yukarıdaki cümlelerde asıl dikkati çekmek istediğimiz nokta, Türkçenin sessiz ve derinden hem nesir hem de nazım sahasındaki büyük yürüyüşünü baş/atması ifadesidir. Etkileşim sonrası taklitçiliğin
tedricen azalıp özgün eserlerin ortaya konması, söz konusu büyük yürüyüşün
yansıması olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla Türkçe veya mahalli olarak
nitelendirilen unsurlarla eser -dar anlamda şiir- yazmayı, istisnai bir durumdan ziyade, dilin tabii gelişimi olarak görmek mümkündür. Bu noktada hayatın, doğanın, sosyal realitenin veya dilin herhangi bir alanından beslenerek
şiir söylemek, olağan bir durum olmalıdır.
Yazının başında değinmeye çalıştığımız gibi yaşanan gerçeklikten,
hayattan ve çevreden uzak bir edebiyat düşünmek muhaldir. Ele alınan konu
veya fikir de dahilolmak üzere tüm sanatsal faaliyetler, devrinin tanıkları ve
belgeleri sayılabilirler. En azından devrin ortak kültür dünyasından alınan
ilhamlar, konu, içerik ve dilde ortak bir zevkin belgesi olarak tecessüm etmişlerdir.
Edebiyatımızda bir akım olarak kabul gören mahallileşme olgusunun
kronolojik açıdan bir izleğini çıkarmak ve atasözü/deyim kullanımının bu
olgu içerisindeki konumunu algılamak için, akım olduğunu ifade eden araştırmacıların yazılarını esas almak yerinde olacaktır.
Çıkış noktasına yukarıda çeşitli araştırmacıların yazılarından hareketle değindiğimiz mahallileşme, genel kanaate göre İvazpaşazade Atayi,
Sarıca Kemal, Safi'den sonra Necati ile en büyük temsilcisini bulur. On altıncı yüzyılda Baki başta olmak üzere Hayreti, Hayali, Usüli ve Yahya
Bey'in yanı sıra on yedinci asırda Şeyhülislam Yahya ve on sekizinci asırda
Nedim ile bu süreç devam eder. Bu konuya Türki-i Basit'i ilgilendiren yönüyle değinen bir diğer araştırmacı ise, eserleri mahalli ve mahalli olmayan
şeklinde tasnif etmenin yanlışlığına değinir. Yazara göre "Divan şiiri Türkçenin konuşma sentaksı üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla bu edebiyatta mahallileşmeden söz etmek mahalli olmayan eserlerin varlığını kabul etmektir.
Bu, divan şiirinin gerçekliğine aykırıdır. Çünkü, divan şiiri Türkçenin doğal
sesi ve söyleyişi üzerine kurulmuştur." Ancak bu ifadelerden hemen sonra
yazar, "Divan şiirinde yerlileşme hareketinin geçmişi çok eskiye dayanmaktadır. Buna göre, edebiyat tarihlerinde kaydedildiği gibi, mahallileşme akımını Nedim ile değil, 15 yy. şairi Necati Bey ile başlatmak kanaatime göre
daha doğrudur." diyerek mahallileşmenin akım olduğunu ikrar eder (Mermer
2006: 23-24).
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Mahallileşme olgusu bir akımsa bir şiiri bu akımın bünyesine alan
ölçüler nelerdir veya neler olmalıdır? Konu ile ilgili taranan kaynaklarda
genelolarak şu maddeler ön plana çıkmaktadır:
• Atasözü ve deyimlere yer vermek.
• Hece ölçüsüyle şiir yazmak.
• Günlük hayat sahnelerini ve reel tabiat unsurlannı şiire yansıtmak. Bakışı çevreye ve harici aleme yöneltip o çerçevede
eser vermek.
• Konuşma dili unsurlannı ve özelliklerini kullanmak, İstanbul Türkçesi ile şiir söylemek, bütünüyle veya çoğunlukla
Türkçe kelimelerle örülmüş şiir söylemek.
• Tarihi olaylardan bigane kalmayıp bunları da şiire yansıtmak.
Yukanda sıralanan maddeler, divan edebiyatının akışı içerisinde yeni bir çığır açacak, bir akım oluşturacak sistemleşmiş özellikler midir? Yoksa divan edebiyatının formlan arasında kendilerine yer bulan ve bu edebi
anlayışa renk katan yerel unsurlar mıdır? Daha dar anlamda, atasözü ve
deyimlerin kullanıldığı şiirler sadece -bilinçli Türkçeci olarak addedilenşairlere mi aittir? Cevap bekleyen buna benzer soruların sayısı arttınlabilir.
Atasözü/Deyim Kullanımı ve Necati Örneği
Günlük yaşamdan bağımsız ömür geçirmesi mümkün olmayan bir
şairin, bu hayatı aksettiren ibare ve tabirieri kullanması gayet makuldür.
Ancak üst dil ürünü olan edebiyat eserleri, güncel hayatın bütün dil ve konuşma unsurlannı yansıtmayabilir. Aynca divan edebiyatında durum biraz
farklılık arz eder. Divan şairinin önünde o devirde mükemmel addedilen
Acem şiiri örnekleri vardır. Tüm zirve şairlerde olduğu gibi mahallileşmenin
ilk üstadı sayılan Necati'nin bile usta bir şair olduğunu ispatlamak için tezkireciler tarafından yabancı şairlere benzetilmesi veya diğer Türk şairlerinin
söz konusu şairleri kendilerine kıyas ölçüsü olarak almalan bu savı destekler: "Şi' r-i meşel-amazde evvel sözin rühın ol bulmış ve ma' da-yı balef
sebal-i sühanda ol paşvaya pey-rev olmışdur (... ) Nükte-şinasan-ı fünün u
0ulfım mesel-güyluğı
cihetinden icma0 u ittifal üzre ana Fusa-i Rum ve
melikü'ş-şu' ara dimişlerdür." (Canım 2000: 516). Aynı şekilde Sehi Bey de
İdris-i Bitlisi'nin Necati'yi Osmanlı ülkesinin Hüsrev'i olarak kabul ettiğini
ifade eder (Sehi Bey?: i i Ob).

Türkçenin aruza uyarlanmasında yaşanan zorlukların sonucu olarak
şiir diline çok sayıda Arapça ve Farsça kelime eklenmiştir. Aruzun Türk
şairleri tarafından kullanılmaya çalışıldığı başlangıç evrelerinde, taklit sevi-
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yesinde kalan şiirimiz, usta şairler elinde mükemmelleşme sürecine girmiştir. Divan edebiyatı geleneğinde, asıl gövdeyi oluşturan bu klasik dilin yanında, şiir diline çeşni katan yerel unsurların çokça kullanıldığı şiirlerin ve
terkipsiz sade bir Türkçe ile şiir yazma olarak yorumlanan Türki-i Basit gibi
örneklerin yanı sıra' özellikle Sebk-i Hindi etkisiyle ağırlaşan ve devri n kaynakları tarafından eleştirilen suni bir dil kullanımı da mevcuttur.
Şiirde atasözü ve deyim gibi yerel unsurları kullanma konusunu sadece belli bir akıma bağlı sayılan şairlere ait ayırıcı bir nitelik olarak değil,
derecesine göre her devir mensubu şairin benimsediği bir üslup özelliği olarak görmek kanaatimizce daha doğru olacaktır. "Şairin kültürü ve kültürünün
kaynakları, devrindeki öğretim ve eğitim sistemine ve muhtevasına, geleneklere, göreneklere, telakkilere sıkı sıkıya bağlıdır."(Çavuşoğlu 2001: 13-14).
Bu noktada Latifi'nin Necati için sarf etmiş olduğu "meşfürufi divanında
mestür olan eş' arufi ekşeri diyar-ı Kastamonıda va19' olmağın ebyat-ı dürerbarında varid olan emşalüfi ba' zı vilayet-i mezbürenüfi 'adet-i kadlmesine ve
ıştılahatına muvafık vaki' olmışdur. Amma ol 'ibiirat-ı sema' Inüfi
istimamdan ğafil olanlar ğaraz-ı kayil! derk idemezler."(Canım 2000: 519)
cümlelerini üslup özelliği olarak değerlendirmek mümkündür. Necati'nin
şiirlerindeki mesellerin büyük kısmında, Kastamonu yöresine ait eski adetler, yerel unsurlar ve ıstılahların yer aldığı gerçeğinden yola çıkarak bu tercihin söyleyiş özelliği ve tercih serbestisi olduğunu söyleyebiliriz.
Aslen atasözü ve deyim kullanımını, şiirde belagat ve fesahat kaidelerine uyma çerçevesinde de değerlendirebiliriz. Özelde en öz ve sçık bir
biçimde ifade edilen fasih sôz, genelde ise mukteza-yı haıe mutabık olarak
irsd edilen beliğ söz tanımına atasözleri ve deyimlerin de dahilolduğu aşikardır. Nitekim Ali, Necati'yi "meşel-güylarufi ser-amed-i namdarı" ve
"fuşaha zümresinüfi şehri yar-ı muhtarı" olarak tavsif eder (İsen 1994b: 164).
Fasih sanatkarların ve meselle şiir söyleyenlerin lideri kabul edilen Necati'nin, belagat ve fesahat ilimIerinden haberdar olduğunu kestirmek güç değildir. Ayrıca o devrin şiir dünyasını anlatırken, "ol 'aşrufi şu' arası
'umümen hüsn-i edaya mukayyed olmazlar idi. Gerek Mevlana Şeyhl ve
gerek Ahmedl ve bir iki karn şorira Ahmed Paşa ve Nizaml fesahat ü belagat
nidügin bilürler idi l).aıaki 'amele getünnezler idi. Fe-amma Mevlana Necati
anlara nisbet hüsn-i edaya mukayyed idi." der (İsen 1994b: 112). Demek ki
Necati, çağdaşlarına ve şairlik kudretine malik olan diğer şairlere oranla
daha güçlü ve güzel bir söyleyişe sahiptir. Şiirlerinde söyleyiş kudretini sağ5

Türkı-i Basit'in, yaygın görüşün aksine bir edebiyat akımı olmadığı ve Türkı-i Basıt'le
yazma çabalarının münferit girişimler olarak değerlendirildiği yazı için bk. Avşar 2001:
127-143.
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lamak için meselleri yoğun bir şekilde kullanmaktan geri kalmamıştır.
Meani ilminin bir konusu olan ıeazın tanımı ile atasözü ve deyimlerin tanımları arasındaki benzerliklere de bu bağlamda dikkat çekmekte yarar vardır."
Bir şairin, şiirde atasözü ve deyimlere yer verme nedenleri sıralanacak
olursa;
• Şiiri süsleyerek anlatımı güzelleştirmek. Bu husus u edebi sanatlardan irsal-i mesel/irad-ı mesel ile bağlantılamak mümkündür. Divan şiirinde
atasözü, deyim ve halk ağzına yakın söyleyişlere çokça rastlanır. Türkçenin
imkanlarını çok iyi bilen divan şairleri, atasözü, deyim ve halk dili ile söyleyişlerin çeşitli manalarıyla ustaca oynayarak ortaya koydukları irad-ı mesel
ve irsal-i mesel gibi edebi sanatlarla şiirlerini zenginleştirirler. "Şimdiye
kadar layıkıyla dikkat edilmeyen bu husus divan şairinin halk kültürü ile
nasıl alakalı olduğunu gösteren bir delildir."(Kurnaz 1997: 206). Anlam
güzelliğinin ortaya çıkmasında edebi sanatlar kadar atasözü ve deyimlerin de
katkısı çoktur. "Bundan dolayı atasözlerini şiir içinde kullanmak divan şiir
geleneğinin bir parçası olagelmiştir. Öyle ki şiirde atasözü kullanmaya edebi
sanatlar arasında yer verilerek adına usal-i mesel denmiştir." (Mengi 1986:
50). Bu hususlar, istisnalar hariç tutulacak olursa tüm divan şairleri için geçerli özelliklerdir. Zaten ortalama lisanın çok üzerinde, sanat gayesinin ifrat
noktaya vardığı -Şair Nabi'nin ifadesiyle- ksmus nüshası eserlere, başta tezkireciler olmak üzere Osmanlı sanatkarları pek rağbet göstermemiştir. Kimi
şairler şiirde atasözü, deyim ve halk ağzına ait unsurlara çok yer verirken
kimileri az yer verir. Bu da şairin tercihi ile ilgili bir durumdur.
Meselle şiiri güzelleştirmenin en güzel örneğini, tezkirecilere göre
Necati vermiştir. Şairin meseller kullanmakla şiir vadisinde yeni bir çığır
açtığı hususunda tezkireciler müttefiktir. Sehi Bey, şairin mesel tarikinde
beğenildiğini ifade eder: "eş' arı rengin ve nazmı silır-i mübln tarz-ı gazelde
hüb ve tarika-i meşelde mergüa hoş-ayerıde 'aşı!5:ane gazelleri çok ve
pesendlde matla' larına nihayet yok (... ) dlvanı elsine- i ünasda mütedavil ve
kendüsi ma' arifile mükemmel kimesnedür."(s. 1lOa-ll0b). Bu ifadelerden
hareketle, maarifle donanımlı, renkli ve sihir nazmıyla meşhur olan Neca-

6

Söz konusu kavramların kısa tanımları şöyle yapılmıştır: İcaz; "Maksadi sıradan insanların
günlük hayatta kullandıkları ifadelere nazaran daha kısa ifade etmeye veya bir maksadı
onu ifadeye yeterli en az sözle söylemeye denir ( ... ) kilz az lafızIa çok manayı ifade etmenin yanı sıra ifadesi kastedilen mananın gereği ne ise sözü onunla ifade etmek, şeklinde
de tanımlanır." (Saraç 2001: 73). Atasözü ve Deyimler. "Atasözleri, atalanmızın söylediği, geçmişten bugüne gelen, geniş tecrübe ve gözlemlerin ürünü olan kısa ve özlü sözlerdir ( ... ) Deyimler de atasözleri gibi duygu ve düşünceleri kısa yoldan etkili ve canlı bir
biçimde anlatmaya yardımcı olurlar." (BatislamI997: 107)

Klasik Dönem Türk Şiirinde Atasözü ve Deyim

101

Kullanımı Bir Akımın Göstergesi midir?
ti'nin, şiirlerinde kullandığı meselleriyle de beğenildiğini söylemek yerinde
olacaktır.
Latifi, Necati'nin gazel tarzında bir mesel üslubu ortaya koyduğunu,
kendinden önceki şairlerin de eserlerini ikinci plana attığını belirterek meselle şiir söylemekte alemde meşhur olduğunu ifade eder: "Tarz-ı gazelde bir
üslüb-ı meslübü 'l-mişsl peydii itmişdür ki üslüb-ı eş' arı şu' ara-yı sabıkayı
kendü zamanına gelince kütüb-i mensüha gibi nesh ve eş' ar-ı kudemanufi
"akd-i bey' -i sühanlann bey' -i fasid mertebesinde
fesh itmişdür. Ve şive-i
şi' ri kemal-i letafetde vü zerafetde dayire-i sihr-i helale ve .serhadd-i i' caza
iletmişdür. Ve zeban-ı Türklde sühanverlük ve nükteperverlük
şivesi anda
tamam olmışdur ( ... ) her şi'ri hasb-i Qal-i 'aşıJ5: ve her beyti meşele muvtfık
u mü!abıif düşüp' arnm-glr
dil-pezir oldığıyçün şöhret-i şi' rle meşhür-ı
'alem ve 'inde'l-eIazll
ve'l-ahall
rnakbül u müsellem olmışdur"
(Canım
2000: 517).
ü

Aşık Çelebi ise Necati şiirinin selis ve latif edalı olduğunu belirterek
her beytinin mesel-amiz, akıl dolu ve dillerde darb-ı meselolduğunu
ifade
eder: "Necatlnüfi tab' i çalak edası pakdür. Şi' ri yek-dest
hemvardur.
Nazmı sells
çaşnldardur. Her beyti meşel-iimiz ü pür-magz ve ekşeriyya
hayalleri bikr ve ma' nileri nagzdur. Ve bi 'I-cümle şu' ara-i Rüma üstad-ı
evveldür. Eş(iirı dillerde darb-ı meseldür. OL zaman şu' arası içünde böyle
latif edalı rengin şa' ir kopmak nevadirdendür.
Ve Rümda evvel şi' re temel
urup reşk-i bag-ı İrem bir kasr-ı hurrem eyledi ... "(Aşık Çelebi ?: 357).
ü

ü

Hasan Çelebi'nin de bu konudaki fikirleri pek farklı değildir. Tezkiresinde, mesel irad etmekte bütün cihan şairlerinden daha üstün gördüğü
şairi, tavr-ı meselde zamanın feridi olarak kabul eder ve babasının bu mahiyetteki bir beytine yer verir: "Tarz-ı gazel ve iriid-ı mcşelde şu(ara vü
bülega-i cihandan fa iif idügi nür-ı afitab-ı megarib
meşarık gibi lami (
şankdur. Tarz-ı gazelde cihanufi vahidi ve tavr-ı moselde zamanun teridi
oldugina merhüm validün bu kelamı şahiddür:
Haşre dek her şa' ir ü kamil dise şi' r ğazel
Gelmiye kimse Necati gibi mahir fi'l-meşel
(Kutluk 1981: 971) .
ü

ü

ü

• Geniş bir muhatap kitlesine hitap etmek. Bu konuda İshak Çelebi'nin aşağıdaki beyti dikkat çekicidir. Şair şiirinin okuyucu kitle tarafından
beğenilip okunulmasının,
ancak Safi ve Necati'nin
şiirleri gibi pür-mesel
olmakla mümkün olabileceğini ifade eder:
"Nazmufi dilersen okuna makbül-ı halk ola
Şafl Necati şi' ri gibi pür-meşel gerek"
(Yakar 1999: 42)
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Tezkireciler Necati'nin geniş bir muhatap kitlesine pür-rnesel şiirleri
vesilesiyle hitap ettiğine dikkat çekmişledir. Sehi/i Bey, şair için "dlviinı
elsine-i iituisda mütediivil" derken şiirlerinin mesel-amizliğiııi vurgular. Latifi, Necati'nin "her beyti meşele muvifık: u mü!abıfc düşüp 'iunm-glr
dilpe?ir oldıgıyçün şôhret-i şi'rle meşhur-ı (iilem ve (inde 'l-efiiiıl ve 'l-ahiill
makbill u müsellem" olduğunu ifade eder. Aşık Çelebi ise "eş(iin dillerde
dsrb-ı meseldür. OL zaman şu' arası içünde böyle latlf edalı rengln şa' ir
kopmak nevadirdendür." diyerek yine şairin bu yönünü vurgular.
ü

Bu husus günümüz araştırmacısının da gözünden kaçmamıştır: "Şiirlerinde oldukça sade bir dil kullanmış olan Necati'nin de atasözlerine ağırlık
vermesi; onun, büyük kitlenin yani halkın dilini benimsemiş olmasından
kaynaklanır ve şairin elden geldiğince çok sayıda okuyucuya seslenme, yani
halka inme istek ve çabasıyla bağlantılıdır." (Mengi 1986: 50) .
• Düşüncelerini daha net biçimde ortaya koymak için bir olay veya
durumla kıyaslayarak ifade etmek. Şair cümlelerini daha anlaşılabilir kılmak
için sosyal hayatta yaygınlaşmış tecrübe ve gelenek mahsulü olan birtakım
atasözü ve deyimlere başvurarak ifadesini güçlendirebilir. Atasözleri ve deyimler bir milletin tecrübi hayatından süzülen unsurlar olduğu için ifade
edilmek istenen düşünceler bu kalıp ifadelerle desteklenir.'
Şiirde söz konusu unsurlara yer verme sebeplerini çoğaltmak mümkündür. Çalışmamızın sınırı çerçevesinde sıraladıklarımızın yanı sıra Mengi;
muhatap kitlesinin şiirden ders çıkarmasına vesile olmak, az sözle birçok
anlam ifade etmek, Türkçeyi şiir dilinin hizmetinde kullanmak ve şiir dili
yapmak gibi sebeplere değinir.
Sonuç
Bu çalışmada Necati Bey örneği esas alınarak şiirde atasözü ve deyim
kullanmanın bir akıma bağlanma konusu olup olmadığı tartışılmaya çalışılmıştır. Mahallileşrne hakkında fikir edinebilmek için, öncelikle; sosyal hayat
ile şiir/şair ilişkisi ele alınıp bir sanatkarın eserini meydana getirirken, etkilendiği ortam ve durumlara değinme gerekliliğine dikkat çekilmiştir. Akabinde, ilgili araştırmacıların, mahallileşme konusundaki fikirlerine yer ve-

7

Dehri Dilçin'in konuyla ilgili şu cümleleri dikkat çekicidir: "Şair eserini her şeyden evvel
kendi milletine okutmak maksadıyla kaleme almış olduğu için, halkın kolaylıkla arılayabileceği ve tereddütsüz inanıp kabul edeceği bir söz icap ettiğinde atasözlerini kullanmıştır."
(Yakar 1999: 42).
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rilmiş ve makalelerdeki fikirler terkip edilerek bir sonuca varılmaya çalışılmıştır.
Edebiyatlar arası etkileşirnin sonucu olarak dile birtakım yabancı kelime ve kalıpların yerleşmesi kaçınılmazdır. Osmanlı şiiri merkez alındığında etkileşirnin daha üst boyuta taşındığı fikri de kabul edilebilir. Ancak ifrat
ve tefrit uçlar istisnai durum sayılırsa şairlerin tercihi, devrin genel eğilimi
çerçevesinde eser verme yönündedir. Üst dil sayılan edebi dilin günlük konuşma formlarından farklılık arz etmesi makul karşılanmalıdır. Ayrıca şairlerin bir kısmını (Safi, Necati, Aydınlı Visali, İshak Çelebi, Nedim gibi) mahalli akımın temsilcisi saymak, haricindeki tüm divan şairlerinin eserlerini
mahalli olmayan biçiminde addetmek anlamına gelir ki bu da kesin bir yargı
çıkmazına düşmemize sebep olabilir. Çünkü "Sanat hem çevresini yansıtır
hem de çevresine şekil verir." ve divan şiirinin "Kendisini üreten kültürün ve
toplumun hayatıyla her türlü alış verişi vardır." (Andrews 2003: 25 ve 32).
Bu durumda şiirde halk deyimleri, konuşma dili unsurları, çevre, tabiat gibi
konu ve unsurların kullanılmasını, akım gibi bir ifadeyle vermek istifham
olarak zihinde yer etmektedir.
Şiirde atasözü ve deyimleri kullanmak ise kanaatimizce herhangi bir
akıma bağlılığı göstermez. Çünkü mecaz ve mesel unsurlarının edebi eserlerde yer almasından daha doğal bir durum olamaz. Kaldı ki hayatın her
aşamasında, bu tür kullanımlara rastlamak son derece normaldir. Şiirde atasözü ve deyim kullanmak, herhangi bir edebi kültür veya ideolojiye başkaldırı anlamı taşımamaktadır. Söz konusu akım iddialarında birincil örnek
olarak değerlendirilen Necati'de de görüldüğü gibi, bu tercih şaire ait bir
üslup özelliği sayılmalıdır.
Bize göre, klasik şiirde gelenekselleşmiş bir tarzı sadece bir akıma
hasretmek, bu tarzın gelenek olma özelliğini daraltmak anlamına gelir. Edebi
sanat olması yönüyle de gelenekleşmiş bir kullanımı daraltıp sadece bir akım
özelliği şeklinde değerlendirmemiz durumunda, birçok divan şairini bu akıma müntesip kabul etmemiz gerekir ki, bu da mümkün görünmemektedir.
Kaynaklarda, bu üslubun temsilcisi sayılan şairlerin sayısı sınırlı olduğu için,
akım meselesinde, ortaya çıkan bu tezadın çözümlenmesi de bir gerekliliktir.
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16. YÜZYıL KLASİK TÜRK şiiRİNDE TIP İLMİ
Nagehan

U. EKE

Özet
Tabii ilimier, tabiattaki basit ve mürekkep cisimleri konu
alırlar. Bu ilimierin başında gelen ilmu't-tıb (tıp ilmi), sağlık ve
hastalık bakımından insan bedenini inceleyen ilim dalıdır. Klasik Türk şiirinde de tıp ilmiyle ilgili, doğrudan olmasa da dolaylı olarak bahisler mevcuttur. Bu çalışmada, i6. yüzyıl klasik
Türk şairlerinden FuzU/i'nin Türkçe Divanı ile Zdti, Üsküplü
İshak Çelebi, Hayali Bey ve Helôki'tıu: Divan'ları olmak üzere
toplam beş Divan'dan hareket edilmiş; bu Divan'lar, çalışmanın örneklemini teşkil etmiştir. Çalışmanın evreninde ise bu
Divan'lann sistematik bir şekilde taranmasından elde edilmiş
olan beyitlerden yola çıkarak söz konusu şairlerin şiirlerine, tıp
ilmini nasıl yansıttığı ve bu ilmin şiirin estetik yapısına katkılannın ne olduğu araştırılmıştır.
Anahtar
Türk şiiri.

kelimeler: tabii ilimIer, tıp ilmi, i6. yüzyıl klasik

Medical Science in the

ıs" Century Classical Turkish
Poetry

Abstract
Natural sciences take simple and complex objects in nature
as their subjects of study. The most significant science among
natural sciences is the 'Medical Science' (ilmu't-tıb), a branch
of science which examines human body in terms of health and
illnesses. In Classical Turkish Poetry, although theyare not
direct, there are some references on the Medical Science. In
this study, five Divans of 16th Century Classical Turkish poets;
Fuzüli's Turkish Divan, Zdti'«, Üsküplü İshak Çelebi's, Hayaif
Bey's and Helôki'« Divans are taken into consideration and
these Divans form the sample data of this study. In the core of
this study, the reflections of medical sciences on poems and the
contributions of this science on the aesthetic structure of the
poetry are explored by systematically scanning the poems of
these poets and analyzing the sample couplets that are found.
Key words: natural sciences, medical science, i6th century
classical Turkish poetry.
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Giriş
Tabii ilimIer, tabiattaki basit ve mürekkep cisimleri konu alırlar. Aristoteles'in sekiz kitaptan oluşan Physica 'sı İslam dünyasında tabii ilimlerle
ilgili olarak meydana getirilen eserlerin ana kaynağı olmuştur. İslam bilginleri arasında en kapsamlı ilim tasnifini yapmış olan Taşköprülü-zade,
Miftdhu 's- Sa 'dde ve Misbôhu 's- Siydde adlı eserini 7 bölüme ayırmış, bunlardan 4. bölümde teorik felsefeden (el-Hikmetü'n-Nazariyye)
bahsetmiş,
teorik felsefe ile ilgili ilimIeri de 10 şubeye taksim etmiş, bu şubelerden 4-6.
şubeleri tabii ilimIere tahsis etmiştir. Bunlar sırasıyla tıp, flraset, ahküm-ı
nücüm ve sihir ilimleridir. Müellifbu ilimIeri ele almadan önce, onlar hakkında bir giriş yapmış ve şunları söylemiştir:
"Bu, bütün çeşitleriyle kendisinde tabii cisimlerden bahsedilen bir ilimdir. Konusu, 'değişen' olması yönüyle cisimdir. Yararı, gerek gökler ve unsurlar gibi basit cisimlerin, gerek mevdlid-i seldse, hava-küre gibi birleşik
cisimlerin durumlarını bilmektir. Kitab-ı Aristatalis, bu ilimdeki faydalı kitaplardandır. Sekiz cüz olup bu ilmin usulüdür ... Tabi'iyyatın da sekiz dalı
vardır. Bazıları katında şu on ilimdir: 1. Tıp ilmi, 2. Baytarlık ilimi, 3. Doğancılık ilmi, 4. Firdset ilmi, 5. Rüya tabiri ilmi, 6. Astroloji ilmi, 7. Sihir
ilmi, 8. Tı/sım ilmi, 9. Simya ilmi, 10. Kimya ilmi, 11. Ziraat ilmi ... Zira tabii
ilimler. basit ya da mürekkep cisimleri inceler. Basit cisimler ya astrolojideki gibi felekidir, ya tılsımdaki gibi unsüridir. Mürekkep cisimler de, ya simya
gibi kendisine karışım gerekendir. Bitki gibi nefsi olup da b nefıs, idrak edici
bir nefis değilse filôhattır. Hayvanlar ve bunlar gibi nefis taşıyorsa, baytarlık, doğancılık vb. dir. Nefsi düşünebiliyorsa insandır. O da tıp ilmiyle sağlığı
korumada olur. İç durumlarını gösteren dış durumları söz konusuysa buna
firdset denir. Nefsin duyulardan uzaklaştığı durumlarda olursa rüya tabiri
ilmi, basit ve birleşik cisimlere genelolan sihir ilmidir ... "(İzgi 1997: 1314)
Görüldüğü gibi tabii ilimlerin köklerinin yarısına yakını gaybiyyat da
denen garip ve gizli ilimIerdendir. Tıbbınki hariç, firaset, alıkarn-ı nücüm ve
sihrin dalları da yine garip ve gizli ilimIerdendir; esrarla bürülü, kehanet
yüklüdür. Tabii ilimIerin sihir malzemesi yapılıp asıl ve esasından uzaklaştıkları görülüyor.
Tabii ilimierin başında gelen "ilmü't-tıb", sağlık ve hastalık bakımından insan bedenini inceleyen ilim dalıdır, pek çok alt kolu vardır. İslam dünyasında dini ilimler yanında en çok teşvik edilen ilim, tıp ilmi olmuş, Gazali
başta olmak üzere birçok İslam bilgini tıp ilmini farz-ı kifdye ilimlerden
saymışlar ve teşvik etmişlerdir. Osmanlılarda tıp eğitiminin yapıldığı başlıca
müesseseler Edirne Dôrü 'ş-şifôsı Tıp Medresesi ve Süleymaniye Ddrü 'ş-
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şifası Tıp Medresesi'dir. Osmanlıların bütün ilimlerde olduğu gibi tıp ilminde de en parlak dönemi Fatih devrini de kapsayan 15. yüzyıldır. Tıp eğitiminde okutulan el-Kdnün fi't-Tıbb (Köker 1984: 57-69), büyük bir tıp ansiklopedisi niteliğinde olup İslam tıbbının büyük üstadı İbni Sina (Açıkgöz
1989: 49)'ya aittir. Eser tıp ilminin ve İslami tıbbın bütün konulannı kapsamaktadır.
Bu çalışmada, Osmanlı kültür coğrafyasını ve şiirin gelişim seyrine şairlerin katkılannı dikkate alarak 16. yüzyıl klasik Türk şairlerinden Fuzüli'nin Türkçe Divanı ile Zdti, Üsküplü İshak Çelebi, Hayali Bey ve Heldki'nin Divan'lan olmak üzere toplam beş divandan hareket edilmiş; bu divanlar, çalışmanın örneklemini teşkil etmiştir. Çalışmanın evreninde ise bu
Divan 'ların sistematik bir şekilde taranmasından elde edilmiş olan beyitlerden yola çıkarak söz konusu şairlerin şiirlerine, dönemin tabii ilimierinden
olan tıp ilminin nasıl yansıdığı ve bunlann şiirin estetik yapısına katkılannın
ne olduğu araştınlmıştır. Klasik Türk şairleri şiirlerinde tıp ilmine ve onun
çeşitli ıstılahianna yer vermişlerdir. Tıp ilmiyle ilgili pek çok unsur, şairlerin
dilinde birer mazmuna esas olmuştur. Şairlerin şiirlerine giren bu ilim alanıyla ilgili unsurlan maddeler halinde inceleyecek olursak:
1. Tıp ilmi ile ilgili Terimlerin

işlenişi

Klasik Türk şiirinde tıp ilmiyle ilgili terimler şairler tarafından sıklıkla
kullanılmıştır. Aşık olduğu için gönlünün hasta olduğunu düşünen aşık, bu
marazi derde deva aramaktadır. Bu sebeple de tıp ilmi, mecaz dünyasının
vazgeçilmez bir kaynağı durumundadır. Klasik Türk şiirinde tıp ilmi, kendi
içinde bölümlere aynlarak ele alınmış ve tıbbın insan sağlığı için öneminden,
sağlığı korumanın yollanndan, çeşitli hastalıklardan, hastalıklan tedavi etmenin yollanndan ve iyi bir hekimin sahip olması gereken özelliklerden
bahsedilmiştir. Çalışmaya konu olan Divan'larda da tıp ilmiyle ilgili bazı
terimlerin söz konusu edildiği görülmektedir. Seçilen Divan'lardan örneklenen beyitlerin ışığında genel bir değerlendirme yapıldığında hasta, dert,
etıbba, hekim, kan, derman, neştercük, cerrah, ilaç, em, merhem, tiryak, yara, mecrüh, cerrah, zahm, şifa, dar'üş-şifa gibi tıp terimlerinin
sıkça kullanıldığı görülmüştür. Örnekleri inceleyecek olursak:
Birinün gamzesi nişi birine nüş-ı can olsa
Birinün gözleri zahmı birine 'ayn-ı merhemdür
İshak Çelebi, 64/3
İshak Çelebi bu beyitte ihtimaller üzerinde duruyor. Birinin yan bakış
kılıcının zehri, diğeri için can bağışlayıcı oluyor. Birinde gözlerin açtığı yara
için, diğeri merhemin kaynağı oluyor. Birinci mısrada niş ve niiş cinası var-
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dır. Beyitte zehirli kılıç X panzehir, göz değmesi=zahm X ayn-ı merhem ve
ayn (göz) X göze (pınar) kelimeleri arasında ilişkiler vardır. Aynca, klasik
Türk şiirinde genellikle ok veya kılıca benzetilen ve gamze olarak adlandırılan sevgilinin yan bakışının, burada akrep iğnesine veya dikene benzetilmesi
farklılık arz etmektedir.
Sinen ey derdüm emi merhem-i kafuri imiş
Yaralu bagrına amma seni kimse saramaz
G 559/3
Zati'nin bu beytinde; "Ey derdimin ilacı, sinen kôfuri merhemi imiş; fakat yaralı bağrına seni kimse saramaz." denilmektedir. Kdfur kelimesi,
Uzak Doğu ülkelerinde yetişen ve tıpta kullanılan, çiçeği papatya çiçeğine
benzeyen bir çeşit bitkiye verilen addır; asıl beyaz küfür, bu ağacın yapışkan
olan zamkı imiş; renkli, yarı şeffaf ve kolay kınlan, çok güzel kokan bir
madde imiş; afiyet ve iştah açıcı, ateşli şişlikleri gideriei, baş ağnsını dindirici, uyku verici ve cinsi istekleri artıncı özelliklere sahip olan bu bitki, eski
tıpta üçüncü dereceden soğuk ve kuru olarak bilinirmiş (Pala 2003: 264).
Sevgilinin sinesi, beyaz olduğu için kafiıra benzetilmiştir. Derdine seslenen
şair, sinesindeki yaranın şifa verici ilacının, sevgilinin kafur renkli sinesi
olduğunu, ancak kimsenin yaralı bağnna sevgiliyi saramadığını söylemiştir;
çünkü sevgiliye sanımak kabil değildir.
Zati kan yutmuş yüreklerden o cerrdh oglınun
Gamzesi oh vay ne neştercük olur kan almaga
zsu, G 130115
Zati'nin bu beytinde görülen, cerrah olan sevgilinin yan bakışının okunun yani kirpiğinin neşter olup, kan dolu yürekten kan alması tasavvurlan
gerçekten farklılık ve orijinallik arz eder. Sevgilinin kan dökmeye alışık olan
garnzesi, neştere benzetilmiştir. Bu özellik sevgiliye baba mesleği olarak
intikal etmiştir. Beyitte aşığın çektiği acı verici sıkıntı dile getirilmiş "oh
vay" gibi kelimeler bu amaçla kullanılmıştır. "Neştercük" ise kendisi küçük
ama ameliyat için çok mahir bir alettir. Aynca günümüzde, kan vermenin
sağlık açısından pek çok faydalannın olduğu bilinmektedir: Kemik iliğinin
yağlanmasını önleyip kan yapımı canlı tutulur; genç kan üretimine yardımcı
olur; kişinin savunma mekanizması güçlenir; kalp krizi ihtimali %90 azalır;
kişide baş ağnsı, yüksek tansiyon, stres, yorgunluk gibi rahatsızlıkların giderilmesine çok büyük katkısı olur. XVi. yüzyıl şartlan içinde şairin, bu kadar
aynntılı olmasa da kan vermenin faydalarından haberdar olduğu şüphesizdir.
Üstelik kanı alan cerrah sevgili olunca, bu fayda şair için bir kat daha artmaktadır.

zse,

Tenimde zahm-ı hadeng-i bela veli şadım
Ki lutfun olsa bulur cümle zahmler merhem
Fuzüli, K 16/33
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Fuzuli ise teninde bela oklannın açtığı yaralar taşıdığı için mutlu
olmaktadır. Bu mutluluğun sebebi ise, sevgilinin kendisine acıyıp lütfetmesi
halinde bu yaraların merheme kavuşacağına dair yüreğinde taşıdığı umuttur.
Dikse sinem zahmını cerrôhlar mecrün olup
Rişte kan ağlar bana bir yana süzen bir yana
Hayali, G 2 1/3
Hayali bu beyitte cerrahi bir müdahaleden söz ediyor. Bağnndaki yarayı
cerrahlar dikerken acıttıklanndan, onlann da yürekleri yaralanıyor; hatta ip
ve iğne de teşhis edilerek ikisinin de kan ağladıklan belirtiliyor. Beyitte
"dik-, zahm, cerrah, mecruh, kan ağla-, rişte, süze" kelimeleri arasında tenasüp vardır.
Görüben derdümi dermdnde kalur mıydı tabib
Dil-i bimdrum eger kabil-i derman olsa
Helaki, G 123/4
He/akl de beytinde; "Çaresiz hasta gönlümün dermanı mümkün olsa,
derdimi görünce doktor aciz kalır mıydı?" diye sormaktadır. Helaki, işi şifa
vermek olan tabibin, aşığın hasta gönlünü gördüğü halde tedavi etmekte acze
düştüğünü söylemektedir. Bunun sebebi, hastalığının manevi olmasıdır. Tabip ise ancak maddi derde derman üretebilir.
Klasik Türk şiirinde sevgilinin birçok güzellik unsuru kan ile ilgilidir.
Gözler, gamze ve kirpikler kan dökücülük özelliğine sahiptir. Dudak, yanak
ve ben ise kan renginde olduğu için aşığa kanı hatırlatan birer katildir. Kimisi kan iletir, kimisi kan döker. Aşığın ağlayan gözlerine kan oturur ve artık
kanlı yaşlar dökmeye başlar. Yakut, lal ve mercan, renk bakımından kırmızı
olmalan dolayısıyla kana benzer. Bütün bu münasebetler dolayısıyla
hün(kan) kelimesi birçok terkipler kurar. Hün-dlüd, hün-efşôn, hün-ı eşk,
hün-riz vs. bunlardandır (Pala 2003: 224). Kanla ilgili beyitlerden örnekler
verecek olursak:
Tevbe idüp badeye kanına girdüm gönlümün
Korkum oldur akıbet bir gün tutar 0/ kan beni
İshak Çelebi, G 304/4
İshak Çelebi, gönlünün kanına girip onu şaraba tövbe ettirdiğini, korkusununsa bir gün kendisini o kanın tutması olduğunu söylemektedir. Kanma
girmek "birini öldürmek veya öldürtmek" (Türkçe Sözlük 2005: 1057) anlamında bir deyimdir. Şair, şarap içmeye tövbe ederek gönlünün katili olmuştur. Korkusu o kanın bir gün kendisini tutmasıdır; kan tutmak deyimi de "kan
gördüğünde bayılmak, şok geçirmek" (Türkçe Sözlük 2005: 1056) anlamlannda kullanılır. Canileri kan tuttuğu hakkında bir kanaat vardır. Kan tutan
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kimse, öldürdüğü adamın naaşı başından ayrılamaz veya ne zaman kan görse
bayılırmış (Onay 1992: 240). Özellikle "bade"nin geçtiği beyitlerde kan
tutmasından bahsedilir, çünkü şarap da rengi dolayısıyla kanı hatırlatır. Gerek içerken gerek içtikten sonra verdiği sarhoşluk da şarap-kan tutması ilgisini kurmaya müsaittir. Bu beyit, kan tutmasının özellikle "bade" ile birlikte
kullanımına güzel bir örnektir.
Bakdıkça sana kan saçılır didelerimden
Bağrım delinir navek-i müjganını görgeç
Fuzüli, G 53/2
Fuzüli'tiu: ise sevgiliye baktıkça gözlerinden kan saçılır; sevgilinin kirpikIerinin okunu gördükçe de bağrı delinir. Şair, sevgiliye baktıkça gözlerinden kan boşalır, adeta ruhu tasfiye olur. çünkü sevgilinin kirpikleri öyle bir
oktur ki aşığın bağrını deler. Bağrı delinince de yine kan kaybeder (Tarlan
1985: 190). Beyitte aşığın içler acısı durumu gözler önüne serilmektedir.
Ademi kan yutmadan hali değil ol demde kim
Ana rahminde vücudu camesin pür-hün giyer
Hayali, G 118/3
Hayali ise beytinde insanın yaratılışına bir gönderme yapmıştır. İnsanoğlunun ana rahminde beslenmesi kan yutmak deyimiyle verilmiş ve bunun
kızılcık şurubu içmek gibi olduğu ima edilmiştir. Embriyonun anne karnında
zarla çevrili oluşu ise beyitte, vücudun elbisesinin kandan bir örtü oluşuyla
ifade edilmiştir.
Beyitlerde geçen bir başka unsur olan darü'ş-şifa (şifa yurdu, hastane) ise eskiden aynı zamanda tıp fakültesiydi. İlk darü'ş-şifa, Tolunoğlu
tarafından H.261 yılında yaptırılmıştır. Buralarda beden rahatsızlıklarının
tedavi metotları uygulanırdı. Ruhsal hastalıklar için olan dôrü'ş-şifalara
bimdr-hane denir. Bugün tımarhane denmektedir (Pa la 2003: 117).
Bi-çare hastalar maraz-ı cehline kamu
Ddrü 'ş-şifa-yı ma'rifetünden olur deva
İshak Çelebi, K 1/11
Kapında bağlamalı görenler Hayaliyi
Edip kıyas dedi ki ddrü 'ş-şifa budur
Hayali, G 179/6
Yine divane-i aşk eyledi dôrü 'ş-şifa meyli
Yine gül-zare çıktı küşe-i mihnet giriftan
Fuzüli, K 18/3
İshak Çelebi'ye göre, cehalet amansız bir hastalıktır; bu hastalığa tutulanların marifet (deruni bilgi) hastanesine gitmesi gerekmektedir. Hayali'yi
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ise sürekli, sevgilinin kapısında görenler onu bir deli, sevgilinin evini de
hastane sanmaktadırlar. Ancak zapt olunmayacak halde olanlar bağlanır,
onlara deli gömleği giydirilir. Aşık da sevgiliye duyduğu bu aşktan deli divane olmuştur. Onun artık tımarhanede deli gömleği giydirilmiş bir deliden
farkı yoktur. Aşığın şifa yurdu ise sevgilinin yanıdır. Fuziili ise beytinde;
"Şifa yurduna mey/eden divane, yine aşık o/du; mihnet köşesinin düşkünü ise
yine gü/ bahçesine çıktı. " demektedir. Herkes kendisi için uygun olan yere
gitmektedir; sevgilinin bulunduğu yerin aşık için bir şifa yurdu olduğu düşünülürse, aşık oraya gidebilmek için aşkından deli divane olacaktır. Çünkü
aşk hastası olan aşığın mekanı ancak orası yani hastane (tırnarhane) olabilir.
2. Hastalıklar
Klasik Türk şiirinde aşık, bir aşk hastasıdır. Tam bu noktada divan şair/erinin aşk anlayışı ile aşık/arın ro/ ve kimlik/erine kısaca temas etmek
yerinde olacaktır: Klasik Türk edebiyatının aşkı terennümü, nitelik yönünden
batı edebiyatlanndan; nicelik yönünden de doğu edebiyatlanndan aynlır ve
mesafelerce geniş çağnşımlara zemin hazırlar. Klasik Türk edebiyatı şiir
ağırlıklı bir edebiyattır ve tabii ki baştan sonu aşkın beyanıyla doludur. Klasik şiirde genelde söz konusu edilen aşk, tabii (cismani) aşktan ruhani aşka;
mecazi aşktan ilahi (mutlak) aşka, bedensel aşktan platonik aşka, pek çok
yorumlar getirilerek açıklanmış ve anlatılmıştır. Klasik edebiyatta aşkın belli
kıstaslan, kurallan, yolu yordarnı vardır; ama öncelikle "Aşkın evveli sabır,
ahiri tahammüldür." (Pala 2003: 83). Aşığın gıdası ise üzüntüdür. Her ne
kadar acı olsa da aşkta şikayet, ah-vah yoktur. Asla kapanmayan aşk yaralan, gizli tutulan bir üzüntünün ihtisas sahası olur. Aşık, üzüldüğü nispette
aşkı artar. Aşık, sevgiliden daima lütuf bekler; ancak sevgilisiyle asla bir
araya gelemez. Sevgili katında en makbul aşık, eziyetine en fazla tahammül
gösterendir. Onun için daima eziyet eder. Eziyetten vazgeçmesi, aşktan yüz
çevirmesi demektir. Onunla olan beraberliği ise daima hayalidir. Sevgiliye
ait bir özellik, bir bakış, bir söz aşık için sarhoşluk nedenidir. Aşık, bunlan
düşündükçe kendinden geçer. Canını sevgilisine verecek kadar cömerttir.
Sözünde durur ve sadıktır. Sevgiliden gelen her türlü eziyete katlanır. Buna
rağmen sevgili, en son onu hatırlar. Sevgiliden ayn kalmak ise aşık için
ölümdür. Bu nedenle hayatla ölüm arasında bir bocalayış içindedir. Aşık,
sevgilisinden başka talih, felek, ağyar, zaman ve buna benzer şeylerden de
zulüm gören kişidir. Bu zulüm karşısında sabahlara dek ağlar, gözüne uyku
girmez, yakasını yırtar, kan yutar, içine kan oturur, deniz gibi coşar, aldatılır,
oyuncak gibi oynanır, yaralanır, hastalanır, aklını yitirir ... Onun başına gelenler defter ü divana sığmaz (Pala 2003: 47). Aşıktan beklenenler ise şunlardır: Aşık, "maktul (öldürülmüş)" sıfatıyla sıfatlanmalıdır; kendini telef
etmelidir; daima uyanık kalmalıdır; gamını ve kederini gizlernelidir; sevgili
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için çok ah çekmelidir; sevgilisinin sevdiği şeylere uygun davranmalıdır;
sevgilisine itaat etmelidir; kalbi, aşktan çılgına dönmelidir; sevgilisiyle birlikteyken nefes bile almamalıdır (Pala 2003: 47) ... İşte klasik Türk şairlerinin
şairlikleri, aşığın bu rol ve hüviyetlerini kabul etmekle başlar. Tüm bu sıkıntılarla mücadele etmekle yükümlü olan aşığın hastalığı aşk ise,sevgilinin ve
rakibin cevr cefası ile ortaya çıkar. Zayıf bir beden, bükülmüş bir bel, sararmış bir beniz ve güçsüzlük bu hastalığın en önemli belirtileridir. Bedeni
tir tir titrer, zayıflıktan adeta iğne ipliğe dönmüştür. Kısacası, aşk derdine
düşmüş olan aşıkta bazı hastalıklar baş gösterir. Örnek beyitler üzerinde
bunları inceleyecek olursak:
ü

Endam-ı serve lerze düşerse aceb midür
Benzinde kanı kalmadı sarardı erguvan
İshak Çelebi, K 16/1O
İshak Çelebi bu beytinde; "Servi boylu sevgiliye titreme gelirse şaşılır
mı? Benzinde kanı kalmadı. erguvan sarardı ... demektedir. Şair burada teşhis sanatı yaparak serviyi ve erguvanı kişileştirmiştir. Servinin vücuduna
titreme gelmesine şaşmamak gerektiğini söylemektedir. Burada, uzun boyluların daha çabuk yıprandıkları vurgulanmaktadır. O da bir çeşit hastalıktır.
Erguvan ise kırmızı renkte bir çiçektir. Renginden dolayı kanla ilişki kurulan
bu çiçek de beyitte kansızlık çekmektedir ve benzi sararmıştır. Erguvan,
servi için duyduğu endişe nedeniyle rahatsızlanmıştır. Burada servi sevgili
için, erguvan ise aşık için benzetilen konumundadır.
Hastayım gönlüm döner can talbınur ditrer yürek
Saglar idüm ol gözi birnarı görsem bir dahi
İshak Çelebi, G 313/6
İshak Çelebi. bu beytinde ise bir aşıkta bulunabilecek bilumum hastalıklan saymaktadır. Aşık olan şair, hastadır: gönlü döner, midesi bulanmaktadır; canı talbınır, canı çıkacak gibi olmaktadır; yüreği titrer, yürek çarpıntısı
(bugünkü deyimle taşikardi hastalığı) vardır. Taşikardi, kalp atışlannın
hızlanarak normal değerlerinin üzerine çıkması hastalığıdır. Taşikardi fizyolojik (aşırı yorgunluk, heyecan, sindirim, gebelik) ya da patolojik koşullar
sonucunda ortaya çıkar. Aşık olan şair için heyecan kaçınılmazdır. Bu da
onda bu hastalığın nüksetmesine neden olmaktadır. Aşık ancak o gözü bütün
bu hastalıklara sebep olanı bir daha görürse iyileşebilecektir.
Ey bana nusha yazan kimse yüri ez suyın iç
Ditreten derd ile dir dir beni fürkat tebidür
zati G 398/6
hastalığı için kendisine muska yazan kişiye seslenerek onu ezip
suyunu içmesini; kendisini dert ile böyle tir tir titretenin sevgiliden ayrı 01-

zati.
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manın verdiği sıtma'dan kaynaklandığını söylemektedir. Şair, muskadan ve
muskacıdan şifa beklememekte; muskanın, tutulduğu aşk ve ayrılık sıtmasına iyi gelmeyeceğini düşünmekte ve o muskayı yazana, muskayı ezip suyunu içmesini önermektedir.
Bu ne iştir ki bizi iğne kimi inceldip
Salar iplik kimi her dem bir uzun sevdaya
Fuzüli, G 244/4
Fuziilf'nin beytinde ise aşk derdinden iğne ipliğe dönmüş hasta aşık
motifi vardır. Sevgili bir taraftan aşığ: aşkıyla iğneye çevirirken, bir taraftan
da iplik gibi uzun bir sevdaya salmaktadır. Beyitte aşığın özelliklerine değinilmiştir: İplik gibi uzun, uzadıkça uzayan sevdaya tutulan aşık, zayıflıktan
iğne gibi incecik kalır.
Sararmış çehremi sanrnan ki reng-i za'ferandır bu
Mahabbet aleminde düstum fasl-ı hazandır bu
Hayali, G 461/1
Hayali ise sararmış çehresinin safran rengi sanılmamasını, zira renginin
sarılığının sevgi aleminde hazan mevsimiyle dostluğundan kaynaklandığını
söylemektedir. Beyitte geçen "zaferan (safran)", eski tıpta kullanılan açık
sarı bir eczadır. Kalbe kuvvet verir, rengi güzelleştirir, idrarı çoğaltır, şehveti
düşürür, damarları açarmış. Sarı renkli bir bitki olduğu da rivayet edilen
zaferanın ferah ve neşe verici özelliği olduğu da söylenmektedir (Pala 2003:
500). Klasik şiirde, bu beyitte de olduğu gibi, rengi dolayısıyla çok anılır.
Gussa çekme mübtela-yı aşk oldunsa gönül
Çünki birnar olmanın ahır sonu tırnardur
Hayali, G 139/2
Hayaif bu beyitte ise; "Gönül, aşkın mübtelası oldunsa sıkıntı çekme;
çünkü hasta olmanın sonu iyileşmektir." diyerek görünüşte gönlüne teselli
vermektedir. Şair, aynı zamanda tam tersini de kastederek sonunun tımarhane olacağını söylemektedir; ancak bunda üzülecek bir şey yoktur. "Gussa
çek-, mübtela, birnar. tımar" sözcükleri arasında tenasüp vardır.
Aşığın gönlünü hasta eden veya yaralayan, aynı zamanda sevgilinin güzellik unsurları olan gamze ve kirpiklerdir. Bunlar da "tir" ve "şemşir" kelimeleriyle ifade olunurlar. Genellikle gönül, hastaya; sevgili, tabibe; sevgilinin bulunduğu yer, şifa-haneye; vuslatı ise şerbete (ilaç) benzetilmiştir. Buna göre, sevgili tabiptir ve aşığın hastalığının Hacı da onun vuslatıdır; ancak
tabip olan sevgili, hasta olan aşıktan bu dermanı her zaman esirgediği için,
aşığın hastalığı hiçbir zaman şifa bulmaz. Zaten aşık da hiçbir zaman iyileşrnek arzusunda değildir. Tabiplerin verdiği ilaçlara bile yüz çevirir. Sevgili-
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sine kavuşamayan aşığın derdinin tek çaresi ise ölümdür. Şairler, bu amansız
derdi ve çaresini şiirlerinde sıkça işlemişlerdir:
Cigerde cevr okı peykanı yarası vardur
Bu derdün ölmeden özge ne çaresi vardur
İshak Çelebi, G 6511
İshak Çelebi, ciğerinde zulüm okunun yarası olduğunu ve derdin ölümden başka çaresi olmadığını söylemektedir. Sevgilinin istiğna okunun ucu
aşığın ciğerinde kalmıştır ve yara devamlı olarak işlemektedir. Açık yaralar
daima mikrop kapar ve bu durumun sonu ölümdür.
Zehr-i gamı yimek gerek İshak çare ne
Çünkim marız-i ışka münasib gıda budur
İshak Çelebi, G 7517
Bu beyitte ise İshak Çelebi, gam zehrini çaresiz yemek gerektiğini, çünkü aşk hastalığının en iyi ilacının bu olduğunu söylemektedir. Klasik şiirde
şair ve aşık daima gamlıdır. Gam, aşık için bir mihenk taşı gibidir, onun
aşıklık yolunda ne derece istekli ve dayanıklı olduğunu ölçer. Bu yüzden
aşık daima gam ister, adeta onsuz olamaz (Pala 2003: i72). Aşık gam ile o
denli içl i dışlıdır ki gamla yaşamak onun için bir zevke dönüşür; çünkü bu
gam sevgiliden gelmektedir ve sevgiliden gelen her şey gibi değerlidir. Gamın çaresi yine gam çekmektir. Doktorun buna yapacağı bir şey yoktur; hatta gama ilaç vermek yanlıştır ve hastayı daha da kötü yapabilir.
Sövdügi zehr ise yanın lebi tiryakıdur
Sinesi sine-i mecrı1huma ter yakıdur
İshak Çelebi, G 88/1
İshak Çelebi diğer beytinde ise, sevgiliyi derdi veren ve derdin tek çaresi olması yönüyle ele almıştır: Sevgilinin kötü sözleri zehir ise dudağı onun
panzehiridir; yaralar açtığı aşığın göğsüne, göğsündeki ter, şifalı bir yakıdır.
Günümüzde de kullanılan yakı, yaranın üzerine konulursa şişkinlik yapar ve
iltihapları dağıtır. Aşığın sinesindeki yara için şifa önerisi ise sevgilinin göğsündeki terdir.
Yanan pervanenün şem'i fitilin
Yüregi zahmına merhem sanurdum
İshak Çelebi, G 179/5
Aşk ateşinde yanan aşığın acısı öyle çoktur ki, tıpkı kendini mumun
ateşine atan pervane gibi, mumun fitilinin yüreğindeki yaraya merhem olacağını sanır, Ayrıca, fitilin ateş düşürücü bir ilaç olduğunu da vurgulamak
gerekir.
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Çak görüp göğsümü kılma ilacnn tabib
Zayi olur merhemin bende biter yare yoh
Fuzüli, G 60/6
Fuzüli ise; "Ey doktor! Göğsümü parçalanmış görüp ilaç yapma. Merhemin boşa gider. Çünkü bende bitip tükenecek yara yok. " demektedir. Manevi bir rahatsızlık olan aşk yaralanmasına, doktorun yapacağı maddi ilaç
hiçbir tedavi sağlayamayacaktır. Aşk yarası iyileşecek yara değildir. Zaten
aşık da hiçbir zaman iyileşrnek arzusunda olmaz. Çünkü aşığı sevgiliye yaklaştıran o aşk yarasıdır, bela ve ıstıraptır.
Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib
Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır
Fuzüli, G 85/2
Bu beytinde ise aşk derdinden hoşnut1uğunu Fuzüli şöyle dile getirmektedir: "Ey doktor! Aşk derdinden memnunum, beni iyileştirmeye çalışmaktan
vazgeç, derdime derman arama. Çünkü beni öldürecek olan zehir senin ilacındadır" Dert, ilaç, tabip, derman, helak, zehir" kelimeleri arasında hastalıkla ilgili tenasüp vardır. "Dert-derman", "ilaç-zehir", "tabip-derman" kelimeleri ile müretteb lejJ ü neşr sanatı yapılmıştır. Dert, maddi hastalık ve yara
demektir. Zehir, az miktarda ilaç olarak kullanılır. Pek çok ilacın içinde ise
mikro oranda zehir vardır. Aşk derdinden memnun olduğu ve bununla yaşadığı için, derdinin iyileşmesi, Fuzüli için ölüm demektir. Şair beyitte, aşksız
yaşayamayacağını söylüyor. Öte yandan aşk derdinin çaresi de yoktur.
Çaresi ancak ölüm olabilir. Ayrıca doktorlar, aşk derdine ilaç veremez, çare
bulamazlar. Şair, doktora "hiç boşuna uğraşma" demek istiyor. Aşk derdinin
çaresi yine sevgilidedir (İpekten i99 I: 170).
Ey Fuzüli öyle kim birnar-i derd-i aşksan
Yok durur ölmekten özge hiç dermanın senin
Fuzüli, G 169/7
Fuzüli bu beytinde ise gerçeği açıkça dile getirmektedir: "Ey Fuzüli!
Aşk derdi hastasıysan eğer, senin ölmekten başka hiç dermanın yoktur".
Ölmek, hasta kelimesiyle beraber kullanıldığında bu maddi ölümü ifade
eder. Hastalık aşk olduğunda ise manevi ölümle sevgiliye yaklaşmayı anlatır
(Tarlan 1985: 148).
Kamu birnarına canan deva-yi derd eder ihsan
Niçin kılmaz bana derman beni birnar sanmaz mı
Fuzüli, G 264/2
Bir başka beytinde ise Fuzüli, sevgiliye biraz sitemkar şöyle demektedir: "Sevgili bütün aşk hastalarının derdine bir çare bağışlar. Benim derdime neden çare bulmaz? Yoksa benim ôşığı olduğumu bilmez mi?". "Bimar,
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deva, derd, derman" kelimeleriyle hastalıkla ilgili tenasüp sanatı yapılmıştır.
"Bimar" kelimesi beyitte hasta ve aşık anlamlarında tevriye'li kullanılmıştır.
Sevgili yerine "canan" denmesi "can" kelimesiyle ilişki kurmak için söylenmiştir. Sevgili, bütün hastaların derdine çare bulup onlara can vermektedir. Sevgili burada bir doktor gibi düşünülmüştür ve aşıklar da onun hastalandır. Aşk, derece derece artarak kara sevda (melankoli) ve cünuna kadar
ilerler. Sevgilinin hastalarına bulduğu çare de onlarla ilgilenmesi, onlara
yüzünü göstermesidir. "İhsan" kelimesi ise sevgilinin sultan, padişah olma
vasfını hatıra getirmektedir. Çünkü "ihsan" ancak büyüklerin yaptıkları iyiliktİr. Yalnızca ilgilenmesi, hatta zulmetmesi bile aşıklar için bir ihsandır.
Fuzüli, beyitte sevgilinin ilgisizliğinden ve tegafülünden yakınmaktadır.
Aslında dert, derman yerine geçiyor. Çünkü dert çekmeyince maddeden
sıyrılmak ve vahdete erişmek imkanı yoktur (İpekten i 99 i: 199). Beyitte
ayrıca istifham sanatı yapılmıştır.
Mevc ile gönlümü ey eşk kopar yanımdan
Nale ile başım ağrıttı bu birnar benim
Fuzüli, G 207/5
Fuzüli bu beytinde, "Ey gözyaşı (seli)! Da/gan/a gönlümü koparıp yanımdan uzaklaştır. Bu hasta (gönül) inleyerek benim başımı ağrıtıı." demektedir. Şair burada ise gözyaşlarından medet ummakta ve gönlünü kendinden
uzaklaştırmasını istemektedir; çünkü iniltileri artık tahammül edilemeyecek
boyutlara ulaşmıştır.
Lebin çün la'l-riz olmuş remedden sürhdür sanma
Nice göz ağrısın görmüş durur çeşm-i güher-paşım
Hayali, G 371/4
Hayali ise beytinde, "(Ey sevgili!) Dudağını, ağrıdan lal döken gözüme
önemli bir ihtiyaç sanma; (zira) benim cevher saçan gözlerim nice ağrı/ar
görmüştür" demektedir. "Kırmızı, kızıl" anlamlarındaki sürh, terim olarak el
yazması kitapların bab veya fasıl başlıklarının kırmızı mürekkeple yazılmasına denir (Pala 2003: 429). İlk beyitte geçen remed ise "göz ağrısı, tıp terimi olarak göz kapağını dahilerı kapatan örtünün iltihabı" (Onay 1992: 342)
demektir. Lal de "kırmızı ve değerli bir süs taşı"dır ve beyitte aşığın gözü ve
gözyaşlarına benzetilen olmuştur.
Nabzum tutub Helakl tabıb-i ecel didi
Ölmek durur bu derde hernin var ise ilac
Helakı, G 2015
Helôki ise beytinde, "Ecel doktoru nabzımı tutup bu derdin ilacı ancak
ölümdür, dedi!" demektedir. Beyitte bir hasta sorgusu sahnesine şahit oluyo-
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ruz. Semptomdan teşhise ve uygulanacak tedaviye kadar gözler önüne serilmiş ve aşk derdinin ilacı olarak ölüm gösterilmiştir.
İşidildi ki kabz olmışsın
Anı bast eylemeye müshil yi
Ger sorarsan nedür o müshil olan
Zehr-i katil sem-i helahil yi
Helaki, Kıt'a 6
Helôki yukandaki kıtasında ise kabızhk hastalığına müshil yemenin iyi
geleceğini belirtmekte ve müshilin ne olduğunu soranlaraysa panzehiri olmayan bir zehri işitip katilin zehrini yemelerini söylemektedir. Kabz ve bast
"kapanıp açılma, daralıp genişleme" (Devellioğlu 2006: 477) anlamlarına
gelmektedir. Mecazen ise manevi feyzin gelişi bast, gelmeyi şi kabz'dır. Şair
dörtlükte her iki anlamı da düşündürmektedir. Şairin şifa önerisinin müshil
yemek olduğu görülmektedir. Müshil ise dörtlüğün görülen ilk anlamına
uygun olarak "ishal veren, bağırsaklan temizleyen, kazuratı kolaylıkla dışan
attıran ilaç" (Devellioğlu 2006: 741) anlamına gelmektedir. Arka plandaki
anlamına göreyse "işleri kolaylaştıran, Allah"tır.
Beyitlerde aşığın bağnnda derdinden çıkmış olan göz göz olmuş yaralann çaresi olarak şişe çekmenin gösterilmesi dikkate değerdir. Şişe çekmek,
ağn dindirmek amacıyla içinde alev yakılarak havası seyreltilen özel bir
şişeyi veya bardağı sırta yapıştırmak, vantuz çekmek şeklinde yapılan bir
uygulamadır (Türkçe Sözlük 2005: 1870). Gam derdine tabibin ilacındansa
şişe çekmenin daha iyi geleceği ifade edilmektedir. Bugün hala bu yöntemin
bazılannca kullanıldığı düşünülecek olursa bu dikkat bir kat daha artmalıdır.
Derd-i gamdan zahida bagrunda çıkmış başlar
Bilmiş ol kim şişe çekmekdür o derdün çaresi
G 1615/4
Sıhhat istersen sakın çekme tabibin şerbetin
Mihnet-i gam derdine gayet devadır şişe çek
Hayali, G 295/2
İlk beyitte zahide seslenen Zdti, gam derdinden bağnnda çıkan çıban
başlanna tek çarenin şişe çekmek olduğunu söylemektedir. Hayali de tıpkı
Zati gibi; "Gam sıkıntısının derdine sıhhat istersen, sakın doktorun ilacını
alma; bu derde şişe çekmek gayet iyi gelir ." demektedir. Beyitlerde birer şifa
önerisi olarak karşımıza çıkan ve günümüzde de halen uygulanan "şişe
çekmek", aynı zamanda "içki içmek" anlamında da kullanılmıştır. Gam derdine, doktorun verdiği şuruptansa içki içmenin daha iyi geleceği belirtilmektedir.

zsu
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Klasik şiirde rakip, daima aşığın şikayetlerine maruz kalır. Onun için
kötü, çirkin, zararlı ve zalimdir. Aşığın nazannda o, sevgili ile sıkı münasebettedir. Aşığı üzen de zaten budur. Bu nedenle aşık, daima sevgiliye tembihlerde bulunur ve rakip hakkında onu uyanr. Buna rağmen yar, aşıktan çok
rakibe imkan tanır ve onunla beraber olur, ona yüz verir. Daima sevgilinin
kapısında beklediği, eşiğinde oturduğu, sokağa çıktığında peşinden yürüdüğü
için rakip köpeğe benzetilmiştir. Onun kapısının önünden aynlmaz ve ona
kimseyi yaklaştırmaz (Şentürk 1995: 79). Böylece, genelolarak divan şairlerinin hepsinde rastlanılan rakibi köpek olarak görme ve dolayısıyla onunla
ilgili hastalıkların anılması da kaçınılmaz olmaktadır. Bunlardan biri uyuz,
diğeri kuduzdur: Uyuz, uyuz böceğinin üst derinin altına girerek yaptığı
kaşındırıcı, bulaşıcı bir deri hastalığıdır (Türkçe Sözlük 2005: 2047). Sokak
hayvanlannda sıkça görülen bu hastalık, onlara yaklaşan insanlara da kolayca bulaşabilmektedir. Kuduz ise köpek, kedi, tilki vb. memeli hayvanlardan
ısırma, tırmalama veya salya yolu ile insana geçen, genellikle çırpınma, sudan korkma şeklinde beliren, zamanında aşı yapılmazsa ölümle sonuçlanan
bir hastalıktır. Bu hastalığa yakalanmış olanlara da kuduz denir (Türkçe Sözlük 2005:1246).
Yar işiginde iti geçme rakiba yüri var
İderüz uydugumuz iti hazer ey le uyuz
zsu, G 526/2
Bu beyitte sevgilinin mahallesinde gezinen rakibe seslenen Zdti, orada
dolaşmamasını, yoksa uyduğu köpekten uyuz kapacağını söylemektedir.
Burada Zati, rakibi ite benzetmekle kalmıyor, onu tehdit ederek işi komediye
çeviriyor ve şayet kendisini engellemeye çalışırsa onu uyuz edeceğinden de
bahsediyor.

Aşıka yanın kapısında iti dirsen rakib
Damen-i 'ırzun senün çak ide şayed ol kuduz
zau, G 560/6
Bu beytinde de rakibe seslenen Zati, aşık için "sevgilinin itidir" dememe si konusunda rakibi uyanyor. Aksi takdirde o kadar itin kendisinin namus
eteğini parçalayacağını söylüyor, yani adının çıkmasına sebep olacağını belirtiyor.
Rakibe küyum itidir deyüben i'timad etme
Kuduzdur şayed ineide benüm ömrüm hazer hoşdur
Hayali, G 185/3
Hayali bu beytinde, sevgiliyi uyararak rakibe kendi bulunduğu yerin
itidir diye itimat edip güvenmemesini söylüyor. Aksi takdirde o kuduz it
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şımaracak ve aşığı ısıracaktır. Sevgilinin, aşığı bundan esirgemesinin daha
hoş olacağını söylüyor.
İt gibi daladı beni küyında rakibin
Ey dost Hudadarı dilerem kim kuduz olsun
Hayali, G 443/5
Bu beyitte ise Hayali; "Ey sevgili! Rakip beni senin mahallende it gibi
daladı. Tanrı 'dan onu kuduz etmesini diliyorum. " demektedir. Burada ise
şair, sevgiliyi görebilmek arzusuyla gittiği sevgilinin mahallesinde kendisini
it gibi dalayan ve sevgiliyi görmesine engelolan rakibe beddua edip, kuduz
olmasını Tanrı'dan dilernektedir.
Beyitlerden de anlaşılacağı gibi klasik şiirin teşrifatınca aşk, şair için dışında kalınamaz, mutlaka benimsenmesi ve terennüm edilmesi mecburi bir
duygudur. Şairin aşk duygusunu şiirine mihver yapması, kendini muhakkak
aşık pozisyonunda göstermesi bu edebiyatın uyulması şart olan adabındandır. Kısacası divan şairliğinin yolu, en başta aşıklık rol ve hüviyetini kabullenişten geçmektedir. Böylelikle aşık olan şair için gamla dolu günler ve
geceler başlamış olur. iradesi elinden gitmiş kararsız aşık, cefacı sevgilinin
tam kelimesiyle mahkümu ve mecburudur. Aşık, aşkı ile düştüğü derde kendisinden derman bekleyen bir hasta, maşuk ise bu hastanın muhtaç olduğu
çareyi elinde tutan tabip hüviyetini alır. Yahut da aşık, kendini maşukun
zulüm ve kahrına bir kurban, onun öldürücü elinde bir şehit olarak tasavvur
eder. Klasik şiir, çektiği ıstıraplara rağmen bunlan isyan etmeden kabullenen
ve bir lütuf gibi karşılayan, aşkın yüksek bir ruh ve tevekkül terbiyesine
erişmiş bir aşık imajını aksettirir (Akün 1994: 415-416). Aşık için bu manevi
hastalığa doktorun vereceği hiçbir maddi ilaç fayda etmez. Onun en iyi ilacı
sevgilinin kendisidir. Bundan başka tek çare aşık için ancak "ölüm" olabilir.
Şairler, işte bu ruh hali içinde, çeşitli imajlarla bu ilmi başanyla şiirlerine
taşımışlardır.
3. Tıp İ1miyle İlgili Olarak Adlan Anılan Şahıslar
3.1. Hz. İsa
İsrailoğullannın son peygamberidir. Kendisine İncil indirilmiştir. İsa
Peygamber bir mucize olarak Meryem'den doğdu. Bu olaylar, Kur'an-ı
Kerim'de aynntısıyla anlatılmaktadır. İsa, Cebrail'in Meryem'e üflediği
ruhtur. Bu nedenle neye dokunsa ona can verir, ölüleri diriltir. Körlerin gözünü açmak, çamurdan kuşlar yapıp can vererek onlan uçurmak, bebekken
konuşmak, su üstünde yürümek gibi mucizeler göstermiştir (Ateş 2002: 212213). Şiirlerde de Hz. İsa, elle dokunması (mesh) ve nefesi ile körleri gördürüp, hastalan iyi etmesi, ölüleri diriltmesi gibi özellikleri dolayısıyla sıkça
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telmihte bulunulan bir isim olmuştur. Beyitlerde sevgilinin dudağı tıpkı Hz.
İsa'nın nefesi gibi aşık için can bağışlayıcı bir unsur olarak ele alınır (Pala
2003: 248).
OL la'l-i Mesihd-demi gördün mi kanun var
Bir büsesi bin can gibi mergı1b olacakdur
İshak Çelebi, G 48/3
Beyitte İshak Çelebi, o İsa nefeslinin dudağından gelecek bir büsenin
bin can gibi kıymetli olduğunu söylemektedir. Burada Hz. İsa'nın mucizesine telmihte bulunulmuş ve sevgilinin dudağı için müşebbehünbih olmuştur.
Ne denli gözleri bimar dil-rüba varsa
Ölümlüsü dirilir 01 leb-i Mesihanın
Hayali, G 264/3
Hayali ise "Ne kadar gözleri hasta gönül alan sevgili varsa, o İsa dudaklının ôlümlüsü dirilir." demektedir. Burada Hz. İsa'nın hem körlerin
görmesini sağlamasına hem de ölüleri diriltmesine telmihte bulunulmuştur.
Can virür halka hadis-i la'lün ey isa-nefes
Bu Helakl hasta hakkında veli virmez cevab
Helaki, G ı0/5
Helôki ise beytinde; "Ey nefesi İsa gibi olan sevgili! Senin 101taşına
benzeyen dudağından çıkan sözler halka can verir. Helôki hastanın kim 0/duğunu bilir, lakin cevap vermez ... demektedir. Burada şair, "Helaklyi hem
mahlası hem de yıkılmış, bitmiş, tükenmiş anlamlannda tevriyeli olarak kullanmıştır. Aynca "hasta" kelimesini sihr-i helôl ile hem Helski'ye hem de
diğerlerine bağlamaktadır.
3.2. Lokman
Halk geleneğinde değişik kişiliklerle karşımıza çıkan Lokman, tarihi
bir şahsiyettir. Kur'an-ı Kerim'de, adına bir sure vardır. Hakkında "Doğrusu
Lokman'a, Allah'a şükret diye ilim ve anlayış verdik. Kim şükrederse, ancak
kendi nefsi için şükreder. Kim de nimeti inkar ederse, şüphe yok ki Allah
(onun şükrüne) muhtaç değildir, Hamid'dir.?' buyrulmaktadır. Kur'an'da
aynca, oğluna öğütler verişi, onu tevhid ve ahiret konusunda uyarması, ilahi
emirlere vasıta olması yönleriyle adından bahsedilir. Lokman hakkında
Hristiyanlar ve Museviler arasında da yaygın inanışlar vardır. Eski Araplar
arasında da ünlü olan Lokman'ın bir peygamber veya nebi olduğu hakkında
tefsirlerde rivayetler vardır. Ancak çoğunluk, onun "sahih bir kul" olduğunu

"Lokman, 31/12", Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, hzl. Elmalılı Hamdi Yazır, Merve
Yayınlan, İstanbul 2002, s. 413.
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kabul eder. Anlatılanlara göre Lokman, hikmet ve hekimliğin piri ve sembolü olarak bilinir (Pala 2003: 302).
Derd-i 'ışka tuş olan ölürse derman istemez
Ger ilik iden ana olursa Lokmdn istemez
G 567/1
Zdti bu beytinde; "Aşık, aşk derdine tutulursa ölse de derman istemez;
Lokman ona ilaç yapsa onu dahi istemez. " diyerek bu dertten memnuniyetini
dile getirir. Beyitte genelolarak bütün aşıklar kastedilmektedir. Aşk, manevi
bir durumdur; ilaç ise ancak maddi hastalıkları iyileştirebilir. Beyitte Lokman'a telmihte bulunulmuştur. "Dert, tuş 01-, öl-, derman, ilaç, Lokman"
kelimeleri arasında tenasüp vardır.

zsu

3.3. Hippokrates (Bukrat)
Tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrat (Hippocrates) İsa'dan önce
460 yılında bugün Yunanistan'a bağlı olan Kos adasında doğmuştur. Hekim
Heraklides'in oğludur. Yaşadığı dönem, sanatçı ve entelektüellerin ilk kez
gerçeği aradıkları zamanlar olan Yunan döneminin altın çağıdır. Yaşadığı
dönemdeki inanışın aksine hastalıkların olağanüstü güçlerden ve tanrıların
gazabından kaynaklandığına inanmamış, her hastalığın fiziksel ve gerçekçi
bir açıklaması olduğunu düşünmüştür. Çalışmalarını gözlem üzerine oturtmuş, tıbbı bilim ve sanat haline getirmiştir. Zatürre ve çocuklardaki sara
hastalığının belirtilerini ilk tanımlayan hekimdir. Yine düşünce ve duygu ların kalpten değil beyinden kaynaklandığı fikrini ortaya atan ilk hekim Hipokrat' tır. Sanatını icra etmek üzere tüm Yunanistan'ı dolaşmış, Kos adasında bir tıp okulu kurup düşüncelerini öğretmiştir. Öğretisi genelde etik ağırlıklıdır. Bu, Hipokrat andında da açıkça görülmektedir. Bilimsel tıbbın kurucusu olan büyük hekim, İsa'dan önce 377 yılında ölmüştür. Yetmişi bulan
çalışmaları daha sonra kitap haline getirilmiş ve 18. yüzyıla kadar tıpta klasik kitap olarak iki bin yıldan uzun bir süre kullanılmıştır. Yine iki bin yıldan
beri mesleğe adım atan tüm hekimlerin değişik şekillerini okuduğu Hipokrat yemini, sanılanın aksine Hipokrat'ın kendisi tarafından değil muhtemelen oğlu ya da öğrencilerinden biri tarafından İsa'dan önce 5. yüzyılda yazıya dökülmüştür. Hipokrat yemini, tıbbi etik ile ilgili bilinen en eski metindir
ve prensipleri değişikliğe uğramış olsa bile zaman, yer, sosyal sitemler ve
dinlerden bağımsızdır. Hipokrat'ın ilk kuralı, hekimin gerek düşünceleri
gerekse seçtiği tedavi ile hastaya zarar vermemesidir. Hipokrat yemini hekimlik sanatının önemli sembollerinden birisidir. Herhangi bir bağlayıcılığı
ve yasal yaptırımı olmamasına rağmen metin, hekimlik tarihi ve yasaları
açısından önem taşımaktadır. Bukrat ise Hippokrates'in İslam alemindeki
adıdır. Tıp ve hikmetle ilgili olarak edebiyatta çok kullanılır (Pala 2003: 83).
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Şerbet-i bade ile çok sınadım hastelere
Eyler anı ki ne Bukrat ne Lokman eyler
Fuzüli, K 32/11
Fuzuli yukarıdaki beytinde, hastalara şarap içirmeyi çok denediğini ve
onun gösterdiği etkiyi ne Bukrat'ın ne de Lokman'ın gösterebileceğini söylemektedir. "Şarap-bade, saf üzüm suyu, şifa, ilaç" kelimeleri arasında tenasüp vardır.
ü

3.4. İbni Sina
Klasik Türk şairlerinin çok sık kullandığı semboller arasında, kısaca
İbni Sina1 adıyla bilinen ve hakkında pek çok halk hikayesi söylenen bir
Türk bilgini de bulunmaktadır. M. 980/1037 yılları arasında Harezm kültür
muhitinde yaşayan bu bilgin, tıp, matematik, mantık ve psikoloji gibi akli ve
metafizik ilimlerle uğraşmıştır. Kendisine esas şöhret sağlayan eserleri ise
el-Kanun fl't- Tıp ve el-Şifa adlı tıp kitaplarıdır (Açıkgöz 1989: 49). İbni
Sina, metinlerde ya kendi adıyla ya da Kanun ve Şifii adlı eserleriyle zikredilir.
Derd-i ışk-ı yara kanun üzre derman bulmaduk
Niçe kez itdük şifd babında Lokmdn ile bahs
Helaki, G 1717
Bana deva it demidür ey tabib
Var ise Kanunda bab-ı şifa
Helaki, G 2/3
Yukarıdaki ilk beyitte Heldki, kaç defa Lokman ile İbni Sina'nın eserlerinde (kanun ve şifa) kendi derdinin dermanının anlatıldığı bir bölüm aradıklarını ancak bulamadıklarını söylüyor. Şair, beytinde İbni Sina'nın iki tıp
kitabı olan Kanun ve Şifa'dan söz ederek İbni Sina'ya telmihte bulunmuştur.
Burada derdine derman bulamadığını söyleyen Heldki, diğer beytinde doktora seslenerek deva zamanı olduğunu belirtmekte ve Kanun'da şifası varsa
vermesini istemektedir. Şaire göre doktorun bilgisi yetersiz kalmaktadır.
Şair, doktordan, İbni Sina'dan bir deva öğrenmesini, onun kitaplarına bakmasını istemektedir.
Şairler bu ilim alanına çok önem vermişlerdir; hatta tıp ilmi ve ıstılahları şairlerin imaj dünyalarının vazgeçilmez unsuru olmuştur. Çalışmaya Divan'ları konu olan şairlerimizden Helakl'nin "ilac", Fuzüli'nin ise "ey hakim" reditli gazelleri bu ilmin şairler arasında ne oranda ilgi gördüğünün
bir
başka göstergesidir. Şimdi bu gazelleri inceleyelim:

•

2

Ayrıntılı bilgi için bk. İbni Sind Kongresi Tebliğ/eri, Erciyes Üniversitesi Matbaası, Kayseri 1984, 438 s.
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NCış-ılebünden umsa n'ola hastalar ilüc
Marzi tabib-i hazık olandan umar ilac
Derman olursa bana lebünden olur yine
lsa kılur bu derde kılursa eğer ilac
Ben hasta hatırın o leb-i rüh-bahş ile
Bir kerre sorsa istemez idüm diğer ilac
Sıhhat yüzini ben de görürdüm zaman ile
Birnar-ı aşka fliyide-mend olsa ger ilac
El urma nabzına ko Helakinün ey tabib
Kim şerbet-i eceldür ana çare-ger ilac
Helaki, G 19
Helôki ilk beyitte, "Hastalar dudağından ilaç içmeyi isteseler, buna şaşılmaz; elbette mesleğinde usta olan doktordan hastalığı ile ilgili ilaç umacaklar. " demektedir. İkinci beyitte "Bana derman olursa yine dudağından
olur; eğer bu derdin ilacı varsa ancak İsa 'da vardır. " denilmektedir. Burada
sevgilinin dudağı tıpkı Hz. İsa'nın nefesi gibi aşık için can bağışlayıcı bir
unsur olarak ele alınmıştır. Üçüncü beyitte şair, "Ben hasta gönlü, o can
bağışlayan dudak ile bir kere öpse başka ilaç istemezdim. " denilmektedir.
Bu beyitte de sevgilinin can bağışlayan dudağı ile bu kez adı anılmadan Hz.
İsa'ya telmihte bulunulmuştur. Dudak, "sormak" fiiliyle cinsel açıdan ele
alınmıştır. Canın son çıkış noktası dudak olduğu için can ile yakından ilgilidir. Nitelik bakımından bir tabip, deva, ilaçtır. Aşığa can bağışlayan her türlü
meziyet ve ilaç dudakta mevcuttur (Pala 2003: 297). Şair dördüncü beyitte
ise "Eğer aşk hastasına ilacın karı olsa, zamanla ben de sıhhat yüzü görürdüm. " diyerek aşk hastalığına maddi hiçbir ilacın fayda etmeyeceğini bir kez
daha vurgulamaktadır. Son beyitte ise şair, doktora seslenerek ölümcül hastanın nabzına bakmayı bir tarafa bırakmasını ki ona çare olacak ilacın ecel
şerbeti olduğunu belirtmektedir. "Ecel" muayyen olan vade, ömrün sonudur.
İslam dinine göre Allah tarafından takdir edilen ecel, ne ileri ne de geri alınabilir. Klasik şiirde de sevgilinin ayva tüyleriyle münasebeti olduğu düşünülür (Pala 2003: 143). Burada da görüldüğü üzere aşk hastalığına tutulmuş
şair için tek geçerli ilaç sevgilinin kendisidir. Mahlasını tevriyeli olarak kullanan Heldki kendini ölümcül hasta olarak nitelemektedir.
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Aşktan canumda bir pinhan maraz var ey hakim
Halka pinhan derdüm izhar etme zinhar ey hakim
Var bir derdim ki çok dermandan artıktır bana
Koy beni derdimle derman eyleme var ey hakim
Ger basıp el nabzıma teşhis kılsan derdimi
El-emanet kılma her bi-derde izhar ey hakim
Ger benim tedbir-i bih-büdumda sen bir sa'y kıl
Kim olam bu derde artıkrak giriftar ey hakim
Gör ten-i tıryan ile ahvalimi hicran günü
Var imiş rüz-ı kıyamet kılma inkar ey hakim
Çekmeyince çare-i derdimde zahmet bilmedin
Kim olur derman-i derd-i aşk düşvar ey hakim
Renc çekme sıhhat ümidin Fuzüli' den götür
Kim kabı1l-i sıhhat etmez böyle birnar ey hakim
Fuzüli, G 189
Fuziili yedi beyitlik "ey hakim" redifli gazelinin ilk beytinde, "Ey Hekim! Canımda aşkın sebep olduğu gizli bir hastalık var. Ey Hekim! Aman bu
gizli derdimi halka açıklama." demektedir. Aşk, gönülde gizli bir hastalıktır. Bunu halka açıklamak hastaya türlü zararlar verir. Çünkü herkes bu hastalığın mahiyetini anlayamaz ve aşığı kınar. İkinci beyitte "Bir derdim var ki
çok dermandan daha üstündür. Ey Hekim! Git, beni derdimle baş başa bırak. " denilmektedir. Aşk derdi öyle bir derttir ki, dertli bunu her şeyden çok
ister. Derman kesinlikle istemez. Birinci mısradaki var "mevcut" manasına,
ikinci mısradaki ise "git" manasınadır. Cinas sanatı yapılmıştır. Üçüncü
beyitte şair, "Ey Hekim! Elini nabzıma koyup derdimin ne olduğunu anlarsan, bu sırrı sana emanet ediyorum; bu derdin ne olduğunu her dertsize
açıklama. " demektedir. Dertsiz. burada "duygusuz, basit insan" anlamındadır. Dördüncü beyitte "Gel ey hekim, sen beni iyileştirmeye bir çalış ki bu
derde daha fazla yakalanayım. " denilmektedir. Aşk derdi arttıkça aşık sıhhat
bulmaktadır. Şair beşinci beyitte ise "Ey Hekim, ayrılık günü çırılçıplak
vücudumun ne ıstıraplar içinde kıvrandığını gör de kıyamet gününü inkar
etme. " demektedir. Kıyamet günü herkes çınlçıplak mezardan kalkacaktır.
Hayattayken bir insan ancak çıldınrsa çınlçıplak soyunur. "Halimi gör!"
dediği bu cinnettir. Istıraptançıldırdığını
söylüyor. Ayrıca, hükema yani
hakimler, müspet ilimle mantığa inanırlar ve dini, dolayısıyla da kıyameti
inkar ederler. Şair, "Beni bu halde gör de kıyameti inkar etme!" demek isti-
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üNİvERSİTE GENÇLİGİNİN SAPMıŞ DAVRANIŞLARA
YÖNELİK ETİKETLEMELERİ: ANKARA ÖRNEGİ
Müge

KAMANLIOGLU

Özet
Bu çalışmanın temel amacı Türkiye'de gençlerin bazı sapmış davranışlara yönelik etiketlemelerinde cinsiyet farklılığının
etkisini ortaya koymaktır. Bunun yanı sıra gençlerin etiketlemelerini en çok ne tür davranışlara ve kimlere yönelik olarak
uyguladıkları da bu kapsamda irdelenmeye çalışılmıştır. Bu
alanda yapılan çalışmalar daha çok gençlerin sapmış davranışlan ve etiketlemeleri üzerinde yoğunlaşsa da bu çalışmada
farklı olarak "gençlerin bakış açısında etiketleme" tartışılmak
istenmiştir. Bu amaç çerçevesinde, üniversitelerde okuyan (Hacettepe Üniversitesi ve Başkent Üniversitesinde okuyan toplam
158 öğrenci) gençlere yapılandınlmış soru formu uygulanarak
veriler elde edilmiştir. Çalışmanın teorik çerçevesi ise "EtiketIerne Teorisi"nden faydalanılarak oluşturulmaya çalışılmıştır.
Anahtar
davranış

kelimeler:

gençlik, etiketlerne,

sapma, sapmış

The Labeling of University Youth on
Deviant Behaviors: Ankara Case
Abstract
The main purpose of this study is to find out the factors of
gender in the labeling of the youth in Turkey on some deviant
behaviors. In addition to this, this study aims to find out which
behaviors and who are mostly labeled by the youtb. Although
most of the work in this field focuses on the deviant behaviors
of the youth and their labeling, this study analyzes 'Iabeling
from the viewpoint of the youth'. Within this framework of
study, the data was gathered from a questionnaire given to
some university students (a total of ı58 students from Hacettepe and Başkent Universities). The theoretical framework of the
study is formed by the help of the 'Labeling Theory'.
Key words: youth, labeling, deviance, deviant bebavior
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1. Giriş
Her birey bir toplum içine doğar ve tüm gereksinimlerini toplumsal
etkileşimleri sırasında karşılar. Doğumla birlikte bebek sadece insan olma
imkanına sahiptir ve çeşitli deneyimler yaşayarak sosyalleşir ve birey doğumundan başlayarak ölümüne kadar farklı grupların (aile, okul, arkadaş, iş)
içerisinde yer alır, sosyalizasyon da bu yaşantılar ve etkileşimler süresince
devam eder. Sosyalizasyon ile anlatılmak istenen ise kişinin içine doğduğu
dünyayı, yaşayış tarzı, kurallan, işleyişi öğrenmesi ve kabul edilmek için
uygun olan davranışları yerine getirmesi olarak ifade edilebilir (Koenig
2000: 56). Bu sosyalizasyon süreci içerisinde birey, çocuk yaştan itibaren
topluma hazırlanır; yapması gereken ya da yerine getireceği rollerin ve statülerin gereğini ve içinde yer aldığı toplumda kabul gören ve hatta takdir edilen davranış kalıplannı benimser ve yaşantısı boyunca da bunu uygular. Bu
süreç sonunda kişi artık hem bir birey hem de o toplumun bir üyesi olmuş
demektir. Artık toplum her bireyden toplumun devamlılığı ve düzeni için
çalışmasını ve davranmasını bekler. Bunun için "sosyal denetim" mekanizması düşüncesi ile toplumun genelinin kabul ettiği ve standartlaşmış davranış kalıplarını yeni üyelerinin içselleştirmeleri için her sosyal ilişki ve yaşantıda önlerine sunar. Ancak eğer birey içinde yer aldığı toplumda kültür temelli olarak belirlenen örf, adet, gelenek, görenek ve hukuk kurallanna uymayan davranışlar gerçekleştirirse "sapmış" olarak etiketlenir; diğer bir ifade
ile damgalanır. Damgalanan ya da etiketlenen birey ömrünün sonuna kadar
bu durumun etkisi altındadır. Benlik ve kişiliğinin oluşumu da etiketlemeye
maruz kaldığı alan çerçevesinde gerçekleşmekte ve bireyi "cam bir fanus"
içinde yaşamaya zorlamaktadır. Yani, bireylerin davranışlan tüm yaşamlan
boyunca başkalan tarafından değerlendirilmekte ve toplumun ortaklaşa belirlediklerinin dışına çıktığı durumlarda ise bireyler etiketlenmektedir.
2. Araştırmanm

Metodolojisi

2.1. Araştırmanın Konusu
Çalışmanın konusu, etiketlerne teorisi ile bağlantılı olarak toplumda
önemli bir soysal problem olan suç ve sapma olgularının gençliğin bakış
açısında nasıl değerlendirildiğinin bir betimlemesini yapmaktır. Bu amaçla
üniversitelerde okuyan gençlere yapılandırılmış soru formu uygulayarak bu
konuda istenilen bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır.
2.2. Araştırmanm

Amacı IÖnemi

1950'li yıllara kadar sapma konusunda yapılan araştırmalar daha çok
sapmış davranışı gösteren kişilerin karakterleri, sapmış davranışlannın kö-
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kenieri ile sapmış davranışlarının neden ve sonuçları üzerine yoğunlaşmıştır.
i 9S0'li yıllardan itibaren bir davranışın sapma olup olmadığını belirleyen
ölçütleri kimin koyduğu sorusu da gündeme gelmiştir. Etiketlerne teorisinin
temelinde yer alan bu düşünceden hareketle toplumda egemen olan grupların, toplumda yaşayan diğer bireylere sosyal denetim uygulayarak onların
kendi normlarına uymalarını beklemeleri ve bu durum gerçekleşmediğinde
tepki ile karşılaşmaları sapmanın toplum tarafından yaratıldığı temel gerçeğini yansıtmaktadır. Diğer taraftan sapma teorisyenleri de (Worsley 1987:
407-411) bir davranış ın suçlu veya sapmış olarak nitelendirilmesi için, bir
grubun veya bireyin belli bir şekilde davranması ve bunların farklı değerlere
sahip diğer grup veya bireyin faaliyetini sapmış olarak etiketlenmesi gerekir
görüşündedir. Bir başka ifade ile (Reid 1982: 76-77) bir davranış bazı kişiler
tarafından bazı durumlarda yapıldığında suçtur, başka kişiler tarafından başka durumlarda yapıldığında suç değildir (Akt. İçli 2004: 3-5).
Bilindiği gibi "suç" ve "sapma" göreli kavramlardır ve tanımlanmalarının da zamandan zamana, kişiden kişiye, toplumdan topluma ve hatta
aynı toplumda aynı zamanlarda farklı anlamlar taşıdığı ve değiştiği göz önüne alınmalıdır. Bu nedenle çalışmanın temel amacı da göreli oldukları dikkate alınarak bu kavramları teorik bir çerçeveye oturtabiIrnek ve uygulama
aşamasında da toplumun -gençlerin- "ötekileştirilmiş birey"e bakış açısını
betimsel olarak ortaya koymaya çalışmaktır. Bu çalışma, literatüre gençliğin
bakış açısını yansıtması noktasında bir katkı sağlaması açısından önem taşımaktadır. Çalışmanın diğer amacı ise etiketlerne teorisinin bakış açısından
faydalanılarak toplumun önemli bir bölümünü oluşturan gençlerin etiketi emedeki rolünün ne olduğunun sosyolojik açıdan tespit edilmesidir. Böylece
çalışmamız, bu teorik perspektif temelinde "sapma" olgusuna yönelik olarak
gençlerin sahip oldukları bakış açılarının ne durumda olduğunun bilgisine
ulaşma ile hem toplumsal dışlanmışlık, ötekileştirme, etiketlerne olgusu,
toplumun işleyişini anlama hem de toplumsal sorunların-problernlerin çözümüne yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda gelişim ve değişime yönelik sosyal politikalar geliştirmemiz noktasında da önem arz etmektedir.
2.3. Araştırmanın Problem Cümleleri
•
•
•

Gençlere göre daha çok kimler sapmış ve suçlu olarak görülmektedir?
Gençlere göre etiketlerne sadece suç işleyenler boyutunda mı değerlendirilir yoksa sapmış olanlara da uygulanmakta mıdır?
Cinsiyetin etiketlernede etkisi nedir?
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2.4. Araştırmanın

Metot ve Teknikleri

2.4.1. Evren ve Örneklem
Bu çalışmada genç bireylerin özellikle sapmış ve suçlu davranışlara yönelik olarak gerçek görüşlerini elde etmek ve bunun sonucunda oluşan
"damgalama" düşüncesini kendi bakış açılanndan nasıl değerlendirdiklerine
ilişkin bilgi edinmek amacıyla Ankara'da Hacettepe ve Başkent Üniversitelerinde okuyan gençlerin genelini kapsayacak bir uygulamalı saha çalışması
yapılmıştır. Ankara evrenini temsil edecek olan ve istatistikselolarak da elde
edilen bilgiler ışığında, bu kitleye en uygun ulaşılabilecek saha olan üniversitede okuyan öğrenciler örneklem içerisine dahil edilmiştir. Buradaki amaç
ise sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik bir yanlılıktan uzak durarak hem özel
hem de devlet üniversitelerindeki öğrencilerden oluşan örneklem seçebilmektir. Ancak bu gruplar heterojen bir grup oluşturmasına rağmen bir homojenleştirme çabası içine girilmemiş, ulaşılan tüm gençlerle ilgili konuda görüşmeler yapılarak verilere ulaşılmıştır. Bu noktada da nicel araştırma yönteminin güvenirlik ve geçerliliğini sarsamayacak bir biçimde rastlantısal
olarak evrenden örneklem seçilmiştir. Üniversitelerin Fen - Edebiyat Fakültelerine bağlı olan üç bölüm çalışmaya dahil edilmiştir. Bu bölümler Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, İstatistik (Aktüerya Bölümü) olarak belirlenmiştir. Örneklem için belirtilen bölümlerin seçilmesindeki neden ise söz konusu üç bölümün her iki üniversitede yer alıyor olmasıdır.
Buna göre üniversitelerden seçilen ve örnekleme dahil edilen öğrenci sayılan
şöyledir;
Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 24.04.2005
tarihli 2004/2005 öğretim yılı okuyan öğrenci istatistiklerine göre Fen - Edebiyat Fakültelerinin ilgili bölümlerinde okuyan toplam öğrenci sayısı: 1172
Bu evrenden çekilen % 10'luk dilimde örneklem 117 kişi olarak belirlenmiştir. Bu sayı doğrultusunda ise bölümlerden rastlantısalolarak seçilen
öğrencilere anket uygulaması yapılmış ve toplamda Hacettepe Üniversitesinden 118 öğrenci ile görüşülmüştür.
Başkent Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 12.04.2005
tarihli 2004/2005 öğretim yılı okuyan öğrenci istatistiklerine göre Fen - Edebiyat Fakültelerinin ilgili bölümlerinde okuyan toplam öğrenci sayısı: 381
Bu evrenden çekilen % 10'luk dilimde örneklem 38 kişi olarak belirlenmiştir. Bu sayı doğrultusunda ise bölümlerden rastlantısalolarak seçilen
öğrencilere anket uygulaması yapılmış ve toplamda Başkent Üniversitesinden 40 öğrenci ile görüşülmüştür.
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Üniversite

Fakülte

Başkent Ünlversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Genel Toplam:

Fen
-Edebiyat
Fakültesi
-Edebiyat
Fen
Fakültesi

2.4.2.

Toplam
Öğrenci Sayısı:
381
1172
1553 (evren)

KatıAnkete
Öğrenci
lan
Sayısı:
40
118
158 (örneklem)

Veri Toplama Tekniği

Teorik - uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen" Üniversite Gençliğinin Sapmış Etiketlerneler Konusundaki Düşünceleri: Ankara
Örneği" konulu çalışma Kasım 2004'te başlayıp Mayıs 2005'te tamamlanmıştır. Araştırmanın ilk kısmı teorik boyutta bir çalışma olup özellikle etiketlerne kuramı ile ilgili kaynaklar taranmış, tezler incelenmiş ve araştırmalar
derlenerek konu ile ilgili geniş bir literatür taraması yapılmıştır. Bu geniş
kapsamlı literatür taraması sonucunda elde edilen bilgiler bir araya getirilip
derlenerek araştırmanın teorik çerçevesi oluşturulmuştur. Araştırmanın uygulama aşamasında ise belirlenen örnekleme yapılandınlmış soru formu
uygulanarak verilere ulaşılmıştır.
Verilere ulaşmak için kullanılan teknikler ve yapılan çalışmalar araştırmanın önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Bu açıdan kullanılacak metot ve
tekniklerin dikkatlice tespit edilmesi gerekmektedir. Anketlerin hazırlanışı
ve uygulanışında izlenen yöntem ve teknikler şöyle aktarılabilir:
Literatür taraması ve konu ile ilgili elde edilen bilgiler ışığında, problem
cümlecikleri ile de paralelolarak "yapılandınlmış anket formu" hazırlanmıştır. Hazırlanan anket formunda 25 soru yer almaktadır. Bunlardan 3 tanesi
açık uçlu soru olup (Bu sorularda da bir nevi sınama ve güvenirlilik için
bazıları açık uçlu bırakılarak yanıtlanması beklenmektedir.) geriye kalan 22
tanesi kapalı uç lu soru olarak ankette yer almaktadır. Soruların başında yer
alan "olgusal sorular" anket uygulanan kişinin sosyo - demografik durumunun tespiti amacıyla oluşturulmuş ve kolaylıkla yanıt alınabilecek sorulardır.
Daha sonraki sorular ise "tutum ve görüş" soruları olarak ankette yer almaktadır. Bu sorular kişinin duygu, düşünce ve inançları çerçevesinde oluşan ve
kendi dünyasına ait beklenti, kaygı ve düşüncelerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Soruların çoğunlukla kapalı uçlu ve karar bildiren sorular içermesinin yanı sıra "evetlhayır" soruları da yer almaktadır. Bu sorulara ek olarak
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"cevabı belirlenmiş" , "seçmeli", " likert tipi çok seçenekli ve derecelendirilmiş" sorulara da anket formunda yer verilmiştir. Bu klasik soru tiplerinin
yanı sıra anket formu içinde "seçilen ve suç işlemiş bir kişiye yönelik oluşturulmuş gazete haberi"ne dair toplumsal ve kişisel tepki ölçülmeye çalışılmıştır.
Anketlerin uygulama aşamasında ise, uygun zamanlarda ve özellikle
ders olmayan saatlerde - boş vakitlerde, ders çıkışlan ya da aralarda, sınav
sonrası zamanlarda veya çimlerde - kafelerde otururken görüşme yapılacak
kişiyi seçme olanağı olmuştur.
Bu veri toplama tekniklerinin yanı sıra özellikle gençlerden oluşan bu
sahada araştırmacılar "katılımlı gözlem" yapma imkanı bulmuşlardır. Böylelikle gençlerin içlerinde yer aldıklan gruplar, ilişkileri, etkileşimleri ve arkadaşlıklan kendi doğalortamlan içinde gözlemlenmiştir. Standart bir tekniğe
dayanmadan, tekrarlanması rastlantılara bağlı olan bu gözlemlerle temel ve
önemli bir toplumsal grup olarak kabul edilebilecek gençler hakkında bilgiler edinilmiştir. Bu bilgiler ise analizler sırasında yorumlan etkileyecek nitelikte bilgilerden oluşmaktadır.
2.4.3. Veri Analizi Tekniği
Çalışmada elde edilen nice i veriler, sosyal bilimlerde de alan araştırmaIannın sonuçlannın değerlendirmesinde kullanılan istatistiksel paket programı olan SPSS ile bilgisayara aktarılmıştır. Öncelikle bütün soru kağıtlannda ön kodlama işlemi yapılarak numaralandınna ve kodlamalar yapılmıştır.
Sistemleştirilmiş cevapların yanı sıra açık uçlu soruların cevaplannın ayn
dökümü yapılarak kodlama işlemine geçilmiştir. Kodlama işleminin tamamlanmasından sonra veri girişi yapılmış ve hazırlanan soru cümleleri doğrultusunda analizlere ulaşılmıştır. Araştırmaya başlamadan önce 10 kişiden oluşan bir gruba uygulanan "Pilot Çalışma" anket fonnundaki eksiklikleri
görmeyi sağlayarak değişiklikler yapmaya olanak sağlamıştır.
Durum tespitine yönelik olarak yapılacak olan bu çalışma betimleyici
bir çalışma olup üniversite gençliği ve sapma konusundaki düşünceleri arasındaki ilişki aranmıştır. Bu nedenle çalışmada hipotezl varsayımlar yerine
soru cümlelerine yer verilmiştir. Bu betimleyici çalışmada veri elde etmek
için yukanda da belirtildiği gibi "soru kağıdı" kullanılmıştır. Bunun yanı sıra
"katılımlı gözlem" ve incelemelerle elde edilen bilgiler de oldukça önemli
bir yer tutmaktadır. Sonuçta da elde edilen verilere uygun olarak frekans
tablo analizleri -kare ve multiple response analiz teknikleri uygulanarak soru
cümlelerinin analizi- yapılmış ve konu kapsamındaki bilgilere ulaşılmıştır.
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Kullanılan Kavramlar

Etiketlemel Damgalama: Temelde bireylerin sahip olduklannı bazı
özellikler nedeni ile etiketlendiklerini ve hatta toplum dışına atıldıklan anlayışını vurgulamaktadır. Bu süreç iki aşamalıdır. Bunlardan ilki belirli bir
eylem ve sapmış olarak etiketlenme, ikincisi ise toplumda mevcut olan ve
çoğunluk tarafından kabul edilen ve uygulanan normlara karşı itaatsizlik
sonucu etiketlenmedir.
Suç: Suç, çeşitli ve incelendiği bilim dallannda farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Ancak çalışmanın da konusu dikkate alındığında burada yapılacak tanımların sosyolojik bakış açısı ile oluşturulması gerekmektedir. Bu
açıdan İçli 'nin yaptığı suç tanımından faydalanılmıştır. Buna göre suç, var
olan toplumsal sistemin korunması için, baskılanması gereken ve gerekli
varsayılan bir anti-sosyal davranış olarak kabul edilir (2004:4).
Sapma: Bu kavramı karakterize etmede katkısı bulunan ve birbiri ile
ilintili iki özellik söz konusudur. Bunlardan ilki sapmayı bir norm ihlali kalıbı olarak görmekte ve daha sonra dinsel normların sapmışlara, hukuksal
normların suçluiara, sağlık normlannın hastalığa vb. yol açması türünden bir
"normlar yelpazesi" saptamaktadır. İkincisi ise sapmayı belli zamanlarda
belli davranış kalıplanna yapıştırılan ve daha sonra değer kaybedecek, gözden düşmüş ve genellikle dışlanmış bir etiketle bir "damga kurgusu" olarak
öne çıkarmaktadır (Marshall 1999: 639). Çalışma kapsamında ise sapmışlık
bu ikinci özelliği yani damga etiketlerinin kurgulanışı, uygulanması ve etkisi
ile ele alınmaktadır. Sapma ister damga kurgusu içerisinde isterse norm ve
gelenek ihlali olarak ele alınsın sürekli değişen, muğlak ve uçucu bir kavramdır.
Etiketlenmiş i damgalanmış birey: Sistemdeki mevcut normlardan
sapma sonucu toplum tarafından etiketin başanlı bir şekilde uygulandığı
bireyden bahsedilmektedir.
Toplumsal dışlanmışlık: Bireylerin ya da hanelerin, ya kaynaklardan
ya daha geniş ölçekteki cemaatle veya toplumla sosyal bağlar kurmaktan
yoksun bırakılma sürecini karşılayan bir terimdir (Marshall i999: i50).
Gençlik: Sosyolojik perspektifte gençliğin evrensel tanımının yapılmasındaki güçlük, tanımın geliştirilmesinde sosyal ve kültürel faktörlerin diğer
bir ifade ile toplumun yaşam tarzı ya da kültürel değerlerinin göz önünde
bulundurulmasında yatmaktadır. Gençlik döneminin başlangıç ve bitiş yaşlan ya da kimin genç olarak kabul edileceği ve gençlik döneminin hangi özellikler sergileyeceği toplumdan topluma ve kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Diğer taraftan aynı toplumda biyolojik, psikolojik ve sosyolojik anlamda belirli değişiklikleri yaşayan gençler arasında da fiziksel, sosyal ve
entelektüel olgunluk açısından farklılıklar gözlemlenebilir.
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Bunlar göz önünde bulundurulduğunda gençlik İle ilgili sosyolojik bir
tanım Burcu (1998) tarafından ifade edilmiştir. Buna göre "Gençlik 13-25
yaş arasını kapsayan, çocukluk ve yetişkinlik arasında yer alan hızlı bir geçiş
döneminin yaşandığı fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik değişimlerin bu
dönemde yoğunlaştığı bir sosyal kategori" olarak tanımlanabilir.
Toplumsal bakış açısı: Toplumsal sistem içerisinde yer alan her birey
gerçekleştireceği ya da gerçekleştirmek istediği tüm davranışlarının öncesinde, diğerlerinin görüş ve fikirlerinin baskısı altındadır. Bu, sapma ve suç
alanında da bu şekildedir. Toplum tarafından "ötekileştirilmemek" ve sistem
dışına atılmamak için var olan normlara uyum ve itaat gösteririz. Bu normlara karşı her tür itaatsizlik etiketlemelere maruz kalmaktadır. Bu noktada
toplumsal bakış açısının etkilerinin boyutu karşımıza çıkmaktadır. Bu bakış
açısı kent - kır kökenli olmak, cinsiyet farklılıkları, sosyo - ekonomik durum
vb. açısından farklılık göstermektedir.
3. Araştırmanın

Teorik çerçevesi

Geçmişten günümüze kadar toplum içinde insanı sapmış ve suçlu davranışa iten nedenlerin belirlenmesi, bu tür davranışlara verilecek cezaların
neler olması gerektiği, sapma ve suçun önlenmesi ile suçlunun topluma kazandınlması ile ilgili çalışmalar kriminoloji literatürünü oluşturmuştur. Suçlu davranışı açıklamak için üretilen teorilerin geçmişi binlerce yıl öncesine
dayanır. Sokrates ve Platon İle başlayan çalışmalara 1789 Fransız İhtilalinden önce var olan hukuk sistemine ve ceza adaletine tepki olarak ortaya Çıkan klasik ekolü eklemek gerekir. Cesare Beccaria ve Jeremy Bentham ile
tanınan bu ekolün varsayımı insanların kendi faaliyetlerinin sonucunu tarttıktan sonra suç işledikleridir. Faydacı ekol olarak da bilinen bu ekolün temsilcileri özgür iradeye inanırlar. Bu ekolün görüşleri daha sonra neo-klasik
ve pozitif ekolle devam etmiş, bu arada suçlar ve cezalarla, suç sınıflamalarıyla ilgili önemli yenilikler getirilmiştir. 19. yy'da suç artık bilimsel yöntemler kullanılarak incelenmeye başlanmış ve suç olgusunun bireyselleşmesi
büyük ölçüde tamamlanmıştır (İçli 2003: 512-513).
Etiketlerne teorisinin temelleri ise i. Dünya Savaşı sonralarına Charles
Cooley, William Thomas ve George Herbert Mead'in çalışmalarına dayanan
bir teori olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Aynı zamanda bu bilim adamları
sosyal etkileşimciler olarak tanımlanırlar. Etiketlerne teorisi de sosyolojinin
önemli yaklaşımlarından biri olan sembolik etkileşimci geleneğin temel varsayımlarından hareket etmektedir. Etkileşimci modeller, küçük ölçekli toplumsal kurum ve ortamları incelerler; bu etkileşimsel ortamlarda toplumsal
kimliğin oluşumu, benliğin öznel ve kamusal veçheleri gibi mikro-sosyoloji
alanındaki meselelere odaklanırlar. Bu kuramsal yaklaşım aynı zamanda
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sosyologların yeni bir disiplin kurarak insanların kurumlarla nasıl hem kısıtlandıklarını hem de o kurumların sınırlarının ötesine geçebildiklerini incelemektedir (Sezal 2002:38). Ya da bir başka ifadeyle, sembolik etkileşirnci
yaklaşım çalışmalarını küçük gruplar ve alt kültürler üzerinde yoğunlaştırırken ve temele birey ile bireyin davranış ve ilişkilerini koyar gibi gözükürken, bir yandan da böyle yapmakla toplumun bileşenlerinden, oluşturucularından biri olan bir parçayı analiz etmekle adeta bütünün analizine katkıda
bulunmaktadır (Çelebi 200 ı: ı 7).
Sembolik etkileşimeilik yaklaşımı içerisinde etiketlerne teorisi sapma ve
suç ile ilgili geliştirilen en önemli anlayışlardan da biridir. Bilimsel anlamda
ilk olarak 1930'larda Frank Tannenbaum tarafından tanımlanmıştır.
Tannenbaum, etiketlerne sürecinin kişi açısından sonuçları ile ilgilenmiştir.
Ona göre, kişiyi suçlu yapma süreci etiketleyip dışlayarak yaptığı davranış
konusunda onu bilinçlendirmek, onun şikayet edilen davranışlarını peki ştirrnek şeklinde işlemektedir. Yani kişinin davranışı başkaları tarafından değerlendirilmekte, etiketlenmektedir (İçli 2003: 5 ı8-5 ı9). Sapma sosyolojisinin
liberal dalgası olan "etiketlerne teorisi" 1960'lı yıllarda gelişmeye başlamıştır. Sapmışlık konusunda görüş birliği olmamasına rağmen (Zaman zaman
cinayet ve ensest ilişki de bu kapsamda yer alabilir.) bu fenomeni karakterize
etmeye katkıda bulunan ve birbiri ile ilintili iki özellikten söz edilebilir. Bu
özelliklerden birincisi, sapmışlığı bir norma ihlali kalıbı olarak görmekte ve
daha sonra, dinsel normların sapmışlara, hukuksal normların suçlulara, sağlık normlarının hastalıklara, kültürel normların eksantrikliğe vb. yol açması
türünden bir "normlar yelpazesi" sunmaktadır. İkinci bir özellik ise sapmışlığı belli zamanlarda belli davranış kalıplarına yapıştırılan ve daha sonra
değer kaybedecek, gözden düşmüş ve genellikle dışlanmış bir etiketle bir
damga kurgusu olarak öne çıkmaktadır (Marshall 1999: 639). Birincil ve
ikincil sapma ise Lemert'in etiketlerne yaklaşımının temelini oluşturmaktadır. Etiketlerne teorisyenleri herkesin ancak birey için ufak sonuçlar doğuran
birincil sapma İle sapmış davranışlara karşı sosyal tepkinin bazı insanlar için
sapmış olarak bir ana statü yarattığı ikincil sapma arasında bir ayrım yapar.
Ana statü, kişinin kimliğinin bir yönünün diğerlerinin bu kişi hakkındaki
algısına egemen olmasıdır. Sapma teorisyenlerine göre "suç", insanların
bireyi algılamasını çoğu kez etkileyen bir ana statüdür. Bu etiketlerne sürecinin etkisi, etiketlenenin etiket özelliklerini aldığı bir "kendini algılanan hale
getirme" sürecidir ( Lawson - Heaton ı999: 92). Birincil sapma adam öldürme, hırsızlık, zihinsel çöküntü gibi belirli eylemleri içerir. Diğer taraftan
ikincil sapma, birincil sapmada bulunan kişilerin kategorize edildikleri ve
akıl hastası olarak algılandıkları zaman ortaya çıkar. Bu yüzden ikincil sapma, belirli aktörleri kategorize eder ve onları belirli lekelenmiş insan kategorisine sokan başkalarının eylemlerini içerir. Dahası, böyle kategorize edilen
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kişiler başkalarının bu yargılarını içselleştirerek ve kendilerini "katil", "hırsız" ve "akıl hastası" olarak algılayarak yeni bir kimlik duygusu kazanırlar(Akt. Gündüz- Mutluer 2000:123 ). Bu durum bir başka ifade ile bireyin
etiketlerne süreci sonunda kendini kavramlaştırması ile de ilgilenir. Buna
göre, sapmış davranışı etiketlemek, etiketlenen bireyin kendisi hakkındaki
kavramlaştırmasını etkileyerek "ikincil sapmayı" yönlendirir (İçli 2004:
129).
Bu etiket ve ilk sapma sonucunda ortaya çıkan sonuçlar çerçevesinde,
toplumun genelinden izole edilmiş ve kendini sapmış rolüne sıkıca kilitlerımiş hisseden, bu doğrultuda kişiliğini yeniden organize eden birey, sapmış
alt kültürler veya gruplar oluşturabilmek için kendisi gibi etiketlenmiş başkalarını arar. Kişiliğini ve yaşamını organize eden bireyler yeni sapma davranışı sergilerneye eğilimlidir (İçli 1994: 113).
Etiketlemeciler, etiketlenenlerin sapmış davranışlarda bulundukları için
değil, etiketlendikleri için farklı davrandıklarını savunur. Etiketi reddetmek
mümkünken, yaygın tepki statüyü ve etiketlenen davranışı üstlenmek, keharıeti gerçekleştirmek olarak karşımıza çıkar. Örneğin mahküm edilenler etikete karşı sosyal tepki nedeniyle özgür bırakıldıklarında suç işlemeye ve bu
nedenle de tekrar tekrar suç işlemeye eğilimlidirler (Lawson - Heaton 1999:
91).
Uyumsuzluk ya da sözde sapmışlık kapsamında görülen her hareket
dikkat çekici bulunup cezayla karşılaşır; buna bağlı olarak sapmış kişi kendisini sapmış bir çevrede tanımlamaya ve başkalarına benzer davranışlara
özendirmeye, böylece daha fazla sapmışlık doğurmaya başlar. Bu da sapmış
grubun uyumlular tarafından daha fazla cezalandırıcı yaptırımlarla baskı
altına alınmasına neden olur (Marshall 1999: 213).
Bu terimin tarihsel kökeni ve farklı alanlardaki kullanımı olmasına
rağmen, sosyoloji alanında ilk olarak Erving Goffman'ın çalışmalarıyla tanınmıştır. Sabit bir özelliği yansıtmaktan ziyade, değer kaybı ilişkisini yansıtan damgayı Goffman üç tip halinde (bedensel, ahlaki ve kabilesel damga)
sınıflandırmış ve bunların insanların karşılıklı ilişkilerini ne şekilde etkileyip
yönlendirdiğini analiz etmiştir (Marshall 1999: 129). Goffman da damga
letiket kavramının günümüzde de orijinal anlamlarına benzer biçimde kullanıldığı belirtmiştir. Ancak, artık bedensel işaretler yerini dilin kullanımına
yani sözcükler aracılığı ile damgalamaya ya da etiketlerneye bırakmıştır
(Gelgeç Bakacak 2002:8). Etiketlerne temelde bireylerin sahip oldukları bazı

özellikler nedeniyle etiketlendiği ve hatta toplum dışına atıldığı anlayışını
vurgulamaktadır. Damgalanan ya da etiketlenen birey ömrünün sonuna kadar
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bu durumun etkisi altında kalmaktadır. Benlik ve kişiliğinin oluşumu da
etiketlenmeye maruz kaldığı alan çerçevesinde gerçekleşmektedir. Yani bireyler bir kere kendilerine sapmış etiketi uygulanırsa, eylemleri yeni benlik
tanımı ile uygun hale gelir ve sapmış şekillerde davranırlar ( Gündüz Mutluer 2000: 122). Bir başka ifade ile etiketlerne görüşüne göre, çocuklar
pek önemsemedikleri basit hırsızlıklardan tutuklanıp mahkemeye getirilir ve
suçlu muamelesi görürlerse çok büyük bir yanlış yaptıklannı ve belki de
değersiz kişiler olduklannı düşünürler. Sonuçta, kendileri gibi problem yaratan kişiler olarak etiketlenen, diğer insanlarla bir araya gelirler ve bu durum
onlan daha ciddi suçlara yönlendirebilir (İçli 2003: 520).
Etiketlerne kuramının Amerika'daki başlıca savunucusu olan Howard S.
Becker ise 1963 yılında yayımlanan "Outsiders" adlı kitabında, "toplumsal
gruplann, ihlalinin sapmışlık olarak görüldüğü kurallar belirl ey ip bu kurallan bazı insanlara yansıtarak ve onlara 'yabancılar' etiketi yapıştırarak sapmışlık yaratması" anlamında sapmışlığı toplumun yarattığını vurgulamıştır. Bu
perspektiften bakıldığında sapmışlık, bir insanın yaptığı hareketin özelliği
değil, tersine kurallann uygulanmasının sonucudur: "Sapmış davranış, insanların bu şekilde adlandırdığı bir davranıştır." (Marshall 1999:212). Becker,
suçlu olan ile suçlu olmayan arasındaki farkı etiketlerne olgusuna bağlı olarak açıklar ve farkın suçlu olanın bu şekilde etiketlenmesi ile bağlantılı olduğunu belirtir. Etiketlerne teorisinden önceki sapma teorilerinin çoğu, sapmanın çeşitli biçimlerinin neden ve sonuçlannın araştınlması ile ilgiliydi. Oysa
görüldüğü gibi etiketlerne teorisi ilgiyi sapmış davranışlarda bulunanlardan
çok belirli kişileri ilk planda sapmışlar olarak belirleyen kurallan kimlerin
yaptığına doğru yöneltıneye çalışmıştır. Etiketlerne teorisi sapmış eylemlerin
sadece sapmışların davranışlan açısından anlaşılamayacağını, böyle eylemlerin tüm diğer eylemler gibi, etkileşim ilişkileri içinde ele alındıklan zaman
tam sosyolojik bir çözümleme yapılabileceğini vurgular ( Gündüz- Mutluer
2000: 122). Ancak bu durum tartışıldığı üzere normların nereden geldiği ile
düşünceleri zihinde sorgulamayı gerektirmektedir. Fukuyama'nın da belirttiği gibi, normlar evreni hiyerarşi kaynaklı ve anında yaratılan normlar olarak
iki boyutta ele alınmaktadır. Hiç kimse sosyal düzenin hiyerarşik olarak
kurulduğunu inkar edemez. Ancak düzenin hiyerarşik yapı ve merkeziyetçi
otorite tiplerinden, tamamen merkeziyetten uzak ve bireylerin anında etkileşimine kadar birçok kaynak yardımıyla oluşabileceğini görmek yararlıdır.
Daha geniş bakılırsa anında yaratılan normlar gayri ve yazılmamış olma
eğilimindeyken hiyerarşi kaynaklı otoritenin oluşturduğu normlar ve kurallar
yazılı kanun anayasa, tüzük, kutsal yazı veya bürokratik örgüt şemalan şeklindedir. Sosyoloji sonuçta, sosyal normlan araştırmaya yönelik bir disiplindir. Sosyologlar, insanların büyüyüp olgunlaştıkça karmaşık norm ve kural
serileriyle tanımlanan farklı roller ve kimlikler edindiklerini varsaymaktadır
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(Fukuyama 2000: 119-123). Bu noktada etiketlerne teorisyenlerine göre
kişinin sapmış olarak etiketlenen davranışı ikincil bir önem sahiptir. Önemli
soru bu etiketi kimin kime hangi belirleyicilere göre uyguladığıdır? Hangi
süreçler etiketi yapıştınr ve uygulanan yollan belirler? Etiketlerne teorisyenlerine göre, toplumda güçlü olanın arkasında fonksiyon gören kontrol birimleri etiketleri daha az güçlü olanlara empoze eder. Toplumda güçlü olan
hangi davranışın sapmış veya yasa dışı sayılacağına karar verir. Aynı yasa
ihlaline katılan bireylerden daha az güçlü olanının resmen etiketlenip cezalandınlması olasılığı daha güçlü gruplardan fazladır ( İçli 2003: 5 ı9).
Etiketlerne teorisi kısa sürede pek çok deneye dayalı (ampirik) araştırma
yapılmasını kışkırtmış olmakla birlikte 1970' lerde ciddi eleştirilerle karşılaşmıştır. Ona yöneltilen en yaygın itirazlar, bu kurarnın sapmış davranışın
kaynaklannı görmezlikten geldiği, sadece sınırlı bir kapsamdaki suçlu hareketler için kullanılabileceği, etiketlerne süresince fazlasıyla determinist bir
tutum takındığı ve iktidar ile yapı sorunlannı göz ardı ettiğiydi. Başka bir
suçlama, yeni sapmışlık sosyolojisinin suçlu hareketleri açıklamaktan çok
gerekçe bulmayı hedef aldığıydı. Etiketlerne kuramı özellikle bu içerikte bir
suçlama karşısında kendisini savunmuştur. Kurarnın çok açık biçimde dışa
vurucu sapmışlık, genellikle homoseksüellik, uyuşturucu bağımlılığı, alkolizm, sokak çetelerine girmek ve akıl hastalığı gibi kurbansız suçlar için kullanılabilmesi de bu izlenimi güçlendirmiş ve bunun için etiketlerne perspektifi, bazı çevrelerde "kaçıklar, kaltaklar ve cinsel sapıklar sosyolojisi" diye
adlandırılmaya başlanmıştır (Marshall 1999: 213). Sonuçta etiketlerne kuramı suçun ya da sapmış davranış ın nasıl sosyal etkileşimin ürünü olduğu açıklama gayretindedir. Bu ekolün savunuculan "aptal, zihinsel özürlü, şişman,
sapık, katil" gibi etiketlerin olumsuz etiketlerneler olduğunu ve yapıştırıldığı
kişiye zarar verdiğini belirtmişlerdir. Bu zarar verme durumu etiketin uygulandığı anda olabileceği gibi bireyin sonraki yaşantısında da ciddi ve belirleyici etkilere sahip olabilmektedir. Edwin M. Lemert'in, 1951 'de suçlunun
etiketlenmesi hakkındaki çalışması ile birlikte dikkatler, bireylerin sapmışlar
olarak etiketlenmelerinin etkilerine çevrilmiştir. Etiketlerne, sapmada akıl
hastalanna, homoseksüellere, hatta kekemelere uygulanabilir genel bir bakış
açısı olarak nitelendirilebilir (İç li 2002 ).
Bu kabullerden hareket eden etiketlerne teorisi, açıklamalarını bazı özel
kavramlar üzerine temellendirmektedir. Bunlar "görecilik, izleyiciler, ahlaksal anlamların ve tanımların oluşturulması, sapmış olanın iç dünyası, etiketlerne ve damga, olasılıklar, düşünümsellik, etiketin yapışkanlığı ve kendini
gerçekleştirme kehaneti" olarak sıralanabilir.
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Sonuçta bireyler tıpkı sosyal bilimcilerin araştırma sahasında karşılaştıkları gibi kendilerinden önce yorumlanmış, örüntülenmiş, yapılaşmış bir
kültürel gerçeklikle karşı karşıyadırlar (çifte hermeneutik) ve özneler arası
yorumlanarak inşa edilmiş gerçekliğe "bağlamı" yorumlayarak katılmaktadırlar. Bireylerin birincil ve ikincil toplumsallaşma süreçleri çerçevesinde
sahip olduklan aidiyet duygusu, geliştirdikleri farklı kimlikleri bir araya
getiren kimlik entegrasyonu, onlarda bireysel kişilik olarak belirginlik kazanır. Kimlikleşme süreci, etkileşim içinde bulunan toplumsal birim, grup,
kurum ya da kavram düzeyi ile çok yönlü bir düşünümsellik içinde düşünülmelidir. Ötekine onun gözüyle bakabilme çabası aynı zamanda, ötekinin
gözünden kendine bakabilmeyi de içermektedir (Özönder ve diğerleri 2005:
12). Bu bağlamda çalışmada üniversite gençliğinin "sapkın etiketlemeler"
konusundaki düşünceleri etiketlerne teorisi bağlamında ele alınacaktır.

4. Araştırma

Verilerinin

4.1. Araştırma

Değerlendirilmesi

Grubunun

Sosyo-Demografik

Özellikleri

Burada araştırma grubunun cinsiyet, yaş, doğum yeri, okuduklan üniversite, bölüm ve sınıf ile ailelerinin sosyo kültürel özelliklerine gösteren
anne- babanın eğitim durumu, meslek dağılımı ve kardeş sayısı ele alınacaktır.
Tablol:
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

Örneklernin Cinsiyet Dağılımı
f
90

68
158

%
57,0
43,0
100,0

Çalışmaya dahil edilen ve 158
kişiden oluşan gençlik grubunun
% 5Tsini kızlar, % 43'ünü ise
erkekler oluşturmaktadır.
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Tablo 2:Örneklemin Yaş Dağılımı
Çalışmaya dahil edilen gençlik
grubunun yaş dağılımında %
20,9 ile 22 yaşında olan gençle20
rin ilk sırada olduğu görülmek31
tedir. Bunu %19,6 ile 20 yaş
13
grubu % 13,9 ile 23 yaş grubu
33
ve % 12,7 ile 19 yaş grubunda
22
yer alan gençler izlemektedir.
13
En az yoğunluğa sahip yaş yüz15
4
desi ise %0,6 ile 28 yaş ve %1,3
ile 18 yaştır. Bir başka ifade ile
4
özellikle 19-25 yaş grubunda
1
olan gençlerde yoğunluk görül158
mektedir. Bunun nedeninin bu
yaş aralığının üniversitede okuma yaşına uygun özellikler göstermesi olduğu
söylenebilir.
Yaş Dağılımı
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Toplam

f

O/o

2

1,3
12,7
19,6
8,2
20,9
13,9
8,2
9,5
2,5
2,5
,6
100,0

Tablo 3:Ömeklemin Doğum Yeri Dağılımı
Çalışmaya dahil edilen gençlik
grubunun
"doğum yerleri"nin
3
1,9
nereler olduğu sorulduğunda;
13
8,2
ömeklem grubunun % 56,3'ü
48
30,4
"büyükşehir" de
doğduklannı
56,3
89
belirterek en yüksek orana sahip
5
3,2
kategoriyi
oluşturmuşlardır.
158
100,0
Bunu % 30,4 ile "şehir" doğumlu olanlar, % 8,2 ile "kasaba" doğumlu olanlar ve % 3,2 ile "yurt dışı" doğumlu olanlar izlemektedir. "Köy" doğumlu olanların oranı ise % 1,9 ile en
düşük orana sahip yüzdedir. Dağılımın geneline bakıldığında ise çalışmaya
katılanların büyük bir çoğunluğunun kent kökenli olduğu görülmektedir.
Çalışmanın Ankara gibi büyükşehirde yapılmış olmasının da bu kategoride
yoğunluk olmasında etkisi bulunmaktadır. Gençlerin şu anda ikamet ettikleri
yer konusunda da benzer bir durum görülmektedir. Örneklem grubunun
%84,2'si şu anda "Büyükşehir'tde yaşadıklannı belirtmişlerdir. Bu iller ise
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir ve Bursa olarak cevaplarda yer
almaktadır.
Doğum yeri
Köy
Kasaba
Şehir
Büyükşehir
Yurt dışı
Toplam

f

O/o
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Tablo 4: Örneklernin Üniversite - Bölüm Dağılımı
Bölümler
Amerikan Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
İstatistik
TOPLAM

f
40

%
25,3

45
73
158

28,5
46,2
100,0

Çalışma için belirlenen örnekleme, istatistiki analizler ve çalışmalar
sonucunda evreni yansıtabilecek olan ve Ankara'da yer alan Hacettepe Üniversitesi ile Başkent Üniversitesi dahil edilmiştir. Bu üniversitelerden araştırmaya katılanların yüzdelik dağılımlanna bakıldığında ise gençlerin %
74,Tsi "Hacettepe Üniversitesi" öğrencisi, %25,3'ü ise "Başkent Üniversitesi" öğrencisidir.
Örneklem dahilinde bu üniversitelerin Fen - Edebiyat Fakültelerinde
yer alan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı ile İstatistik
Bölümlerindeki (İstatistik Bölümüne bağlı bölüm olarak Aktüerya Bölümü
de yer almaktadır.) öğrencilerle çalışma yürütülmüştür. Bu doğrultuda yüzdelik dağılıma bakıldığında çalışmaya katılan öğrencilerin % 46,2'si "İstatistik Bölümü"nde, % 28,5'i "Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü"nde ve % 25,3'i
ise "Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü"nde okumaktadır.

Tablo 5: Örneklernin Sınıf Dağılımı
f
Hazırlık sınıfı
1. sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
Artık yıl
TOPLAM

1
68
23
38
21
7
158

%
,6
43,0
14,6
24,1
13,3
4,4
100,0

Çalışmaya dahil edilen gençlik grubuna kaçıncı sınıfta okudukları
sorulduğunda en yüksek oran %43,0 ile birinci sınıfta okuyanlarda görülmektedir. Bunu sırasıyla % 24,1 ile üçüncü sınıf öğrencileri, % 14,6 ile
ikinci sınıf öğrencileri, % 13,3 ile dördüncü sınıf öğrencileri, % 4,4 ile artık

142

Türkiyat Araştırma/arı

yılda olan öğrenciler ve %0,6 ile en düşük orana sahip olan hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler izlemektedir.
Tablo 6: Annenin Eğitim Durumu
Çalışmaya katılan gençlik
grubuna
"annelerinin
1,3
eğitim durumu" soruldu1,9
ğunda cevaplar arasında
en yüksek yoğunluk %
32
20,3
34,8 ile lise mezunu an12,0
19
nelerde
görülmektedir.
34,8
55
Bunu
%
27,2
ile üniversi27,2
43
te mezunu annesi olanlar
2,5
4
158
100,0 izlemektedir. En düşük
yüzdeye sahip olan grup
ise %1,3 ile okuryazar olmayan anneye sahip olanlar ile bunu çok az farkla
geçen ve % 1,9'luk orana sahip olan annesi okuma yazmayı bilen ama okula
gitmemiş olan yanıtları izlemektedir. Ancak ilkokul ve ortaokul mezunu olan
annesi olanların oranı da azımsanmayacak kadar çoktur. Bu durum göstermektedir ki çalışmaya katılan öğrencilerin annelerinin eğitim durumu çoğunlukla yüksek seviyededir. Bu bilgiler ışığında ailenin sosyo - kültürel özelliklerinin gençler üzerindeki etkisi de görülmüş olacaktır.
Eğitim Durumu
Okur-yazar değil
Okur-yazar
ama
okula
gitmemiş
ilkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Üniversite mezunu
Yüksek lisans-Doktora
TOPLAM

f
2
3

O/o

Tablo 7:Babanın Eğitim Durumu
Eğitim Durumu
Okur-yazar değil
Okur-yazar
ama okula gitmemiş
ilkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Üniversite mezunu
Yüksek lisans-doktora
Toplam
Cevapsız
TOPLAM

%

f
1
2

,6
1,3

24
LO
38
75
7
157
i
158

15,2
6,3
24,1
47,5
4,4
99,4
,6
100,0

Geçerli %
,6
1,3
15,3
6,4
24,2
47,8
4,5
100,0

Çalışmaya katılan gençlik grubuna "babalannın eğitim durumu" sorulduğunda ise cevaplar arasında en yüksek yoğunluk % 47,5 ile üniversite
mezunu babalarda görülmektedir. Bunu % 24,2 ile lise mezunu babası olan-
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lar izlemektedir. En düşük yüzdeye sahip olan grup ise %0,6 ile okur- yazar
olmayan babası olanlar ile bunu çok az farkla geçen ve % 1,3'lük orana sahip olan babası okuma yazmayı bilen ama okula gitmemiş olan öğrenci yanıtları izlemektedir. Bu durum göstermektedir ki çalışmaya katılan öğrencilerin anneleri gibi babalarının eğitim durumu da çoğunlukla yüksek seviyededir. Ancak babalar annelere göre üniversite ve sonrası aşamalarda daha
yüksek oranla yer almaktadırlar.

Tablo 8: Anne Mesleği
Meslek Dağılımı
İlmi ve teknik meslek sahipleri ve ilgili diğer meslekler
İdari personel vb. çalışanlar
Ticaret ve satış personeli
Hizmet işlerinde çalışanlar
Tarımcı, hayvancı, ormancı, balıkçı vb.
Tanm dışı faaliyetlerde çalışanlar
Ev hanımı
TOPLAM

f
16

O/o

33
6
2
1
2
98
158

20,9
3,8
1,3
,6
1,3
62,0
100,0

10,1

Çalışmaya katılan gençlik grubunun annelerinin sahip oldukları mesleklerin dağılımına bakıldığında %62'sinin herhangi bir mesleğe sahip olmayıp "ev hanımı" oldukları görülmektedir. Meslek sahibi olan annelerin
dağılımında ise %20,9 ile en yüksek oran idari personel ve benzeri çalışanlarda görülmektedir. Bunu % 10,1 ile ilmi ve teknik meslek sahipleri ve ilgili
diğer mesleklerde yer alanlar izlemektedir. En düşük orana sahip anne mesleği ise tarımcı, hayvancı, ormancı vb. çalışma sahasında çalışan anneler
izlemektedir (% 0,6). Anne mesleklerinin dağılımına ulaşmak için sunulan
seçenekler dışında "diğer" seçeneği de konularak farklı mesleklerin bilgisine
ulaşılmaya çalışılmış ancak farklı bir yanıt alınmamıştır.
Bu göstermektedir ki çalışmaya katılan öğrencilerin annelerinin büyük bir çoğunluğu (%62) herhangi bir meslekte yer almamakta, evde ev işleri, yemek, temizlik, çocuk bakımı gibi ev hanımına ait işlerle uğraşmaktadır.
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Tablo 9:Baba Mesleği
Meslek Dağılımı
ilmi ve teknik meslek sahipleri ve ilgili
diğer meslekler
idari personel ve benzeri çalışanlar
Ticaret ve satış personeli
Hizmet işlerinde çalışanlar
Tarımcı, hayvancı, ormancı, balıkçı vb.
Tarım dışı faaliyetlerde çalışanlar
Diğer
Toplam
Cevapsız
TOPLAM

f
42

%
26,6

Geçerli %
26,8

40
33
4
3
7
28
157
1
158

25,3
20,9
2,5
1,9
4,4
17,7
99,4
,6
100,0

25,5
21,0
2,5
1,9
4,5
17,8
100,0

Çalışmaya katılan gençlik grubuna "babalannın sahip olduklan meslekleri" sorulduğunda ise dağılırnda % 26,8 ile en yüksek oran, ilmi ve teknik meslek sahipleri ve ilgili diğer mesleklerde yer alanlardır. Bunu çok az
bir farkla idari personel ve benzeri alanda çalışanlar (% 25,5) ile ticaret ve
satış personeli (% 20,9) olanlar izlemektedir. En düşük orana sahip baba
mesleği ise tanrncı, hayvancı, ormancı vb. çalışma sahasında çalışanlardır
(% 1,9). Baba mesleklerinin dağılımına ulaşmak için sunulan seçenekler
dışında "diğer" seçeneği de konularak farklı mesleklerin bilgisine ulaşılmaya
çalışılmış ve alınan cevapların % 17,8 gibi küçümsenemeyecek bir kısmı bu
cevabı vermiştir. "Diğer" cevabı kapsamında ise işçi emeklisi, memur emeklisi, SSK emeklisi ve asker olanlar yer almaktadır.
Tablo 10: Kardeş Sayısı
Kardeş Sayısı
Kardeşim yok
1-2
3-4
5-6
7 ve üstü
TOPLAM

f
13
94
40
8
3
158

O/o

8,2
59,5
25,3
5,1
1,9
100,0

Çalışmaya katılan gençlik grubuna "kardeş sayılan" sorulduğunda
en yüksek oran %59,5 ile "1-2" kardeşe sahip olanlarda görülmektedir. Bunu
sırasıyla "3-4" kardeşe sahip olanlar (% 25,3), "kardeşi olmayanlar" ( %
8,2), "5-6" kardeşe sahip olanlar (%5,1) ve " 7 ve üstü" sayıda kardeşe sahip
olanlar izlemektedir.
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Ömeklem grubuna ait temel sosyo-demografik özellikler ve değişkenlerin dağılımı dikkate alındığında çalışma grubunda yer alan gençlerin
aileleri çoğunlukla anne, baba ve kardeşten oluşan temel "çekirdek aile"
yapısına sahip, tamamına yakını il merkezinde ikamet eden ve il merkez
doğumlu; daha çok annesi çalışmayan veya annesi idari personelolarak çalışan ve babaları ise idari ve benzeri meslekler ile ilmi ve teknik mesleklerde
çalışanlardan oluşmaktadır. Anne ve babaların eğitim düzeyi ise sosyokültürel anlamda yüksek bir özellik göstermektedir
4.2. Araştırma Grubunun
İlişkin Düşünceleri

Kimileri

Sapmış Olarak

Değerlendirdiğine

Tablo 11: Gençlerin Kimleri Sapmış Olarak Adlandırdığının Dağılımı
Kategoriler
Adam öldürenler
Adam yaralayanlar
Hırsızlık yapanlar
Cinsel suç işleyenler
Kız kaçıranlar
Uyuşturucu madde suçu işleyenler
Evden kaçanlar
Töresel uygulamalar
TOPLAM

f

137
36
63

132
10

57
5
29
469

%
29,2

7,7
13,4
28,1
2,1
12,2
1,1
6,2
100,0

(Not: Bu analiz tekniği -multiple response- her üç ayrı kategoriyi bir araya
getirdiği için toplamda 469 yanıt alınmıştır. Ancak n= 157 ve kayıp değer ise
1'dir.)

Ömeklem grubuna toplumsal ilişkileri sırasında karşılaştıkları bazı
farklı durumlarda özellikle bu durumlara yönelik olarak çeşitli etiketlerneler
kullandıklarında bu kişilerin kim ya da kimler olduğuna özellikle kendi bakış
açılarında, kendi düşüncelerinin ne olduğunu öğrenmek amacıyla "Size göre
kimler sapmış olarak nitelendirilebilir?" şeklinde soru yöneltilmiş ve yanıtlarını en önemli ilk üç şeklinde belirtmeleri istenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda ilk
içerisinde en önemli olanın hangisi olduğunu görmek amacıyla multiple response analiz tekniği kullanılmıştır.
üçün

Buna göre toplamda dağılımın geneline bakıldığında gençlerin sapmış etiketlerneyi en çok uyguladıkları kişiler % 29,2 ile "adam öldürenler"
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kategorisinde yer alanlardır. Bunu çok az bir farkla yani % 28,1 ile "cinsel
suç işleyenler"in yer aldığı kategori izlemektedir. Gençler evden kaçanların
(% 1,1) ve kız kaçıranların (%2,1) sapmış etiketlernelere en düşük oranda
maruz kaldıklannı belirtmişlerdir. Hırsızlık, uyuşturucu madde suçlan, adam
yaralama gibi suç türleri gençlerin cevaplan arasında yüksek oranlarda yer
alan diğer kategorilerdir.
Tablo 12: Cinsiyet ve Sapmış Etiketlerneler Arasındaki İlişkinin Dağılımı
" Size göre kimler sapmış olarak
adlandırılır"
Adam öldürenler (cinayet vb.)

Hırsızlık
vb.)

yapanlar

(kapkaççılar

Cinsel suç işleyenler (cinsel taciz,
tecavüz vb.)

Kız kaçıranlar

Uyuşturucu madde suçu işleyenler

Töresel uygulamalar

(kan davası

sayı
% satır
% sütun
% Toplam
sayı

CINSIYET
Kadın
Erkek
72
42
63,2
36,8
80,9
61,8
45,9
26,8
i
4

TOPLAM
1ı4
100,0
72,6
72,6
5

% satır
% sütun
% Toplam
sayı

20,0
1,1
,6
14

80,0
5,9
2,5
18

100,0
3,2
3,2
32

% satır
% sütun
% Toplam
sayı
% satır
% sütun
% Toplam
sayı
% satır
% sütun
% Toplam
sayı

43,8
15,7
8,9

56,3
26,5
11,5
1
100,0
1,5
,6

100,0
20,4
20,4
1
100,0
,6
,6

i
33,3

2

3

66,7
2,9
1,3
1

100,0
1,9
1,9
2

% satır
% sütun
% Toplam
sayı
% satır
% sütun
% Toplam

50,0
1,1
,6
89
56,7
100,0

50,0
1,5
,6
68
43,3
100,0
43,3

100,0
1,3
1,3
157
100,0
100,0
100,0

i, i

,6
1

vb.)

TOPLAM

56,7

Cinsiyetin etiketleme üzerinde gerçek ve önemli bir faktör olup olmadığını görrnek amacıyla yapılan çapraz analize bakıldığında, kız öğrencilerin sapmış etiketlerneleri en yüksek oranla (%45,9) "adam öldürenlere"
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uyguladıklan görülürken, bu durum erkek öğrenciler içinde farklılık göstermemiş ancak kız öğrencilere göre yüzdelik oranda bir düşüş (%26,8) söz
konusu olmuştur. Genel toplam içerisinde de her iki cinsiyet grubunun sapmış etiketlemelerin uygulandığı en yüksek orana sahip kategori %72,6 ile
"adam öldürenler"dir. Bunu %20,4 ile "cinsel suç işleyenler" için sapmış
etiketlerneler kullandıklannı ifade edenler izlemektedir. Genel toplamda
olduğu gibi kadın ve erkek açısından dağılırnda ikinci sırada en yüksek orana
sahip kategori yine "cinsel suç işleyenler" e yönelik yapılan etiketlemelerdir.
Ancak bu sefer kadınlann oranı erkeklere göre daha azdır. (Kadınlann %8,9
erkeklerin ise %1 1,5'i cinsel suç işleyenlere sapmış etiketlerneyi uyguladıklannı belirtmişlerdir). Dağılım içerisinde kız öğrencilerin "kız kaçıranlar"
kategorisinde yer alanlar için kendileri tarafından herhangi bir sapmış etiketlerne uygulamadıklanna dair tabloda bir boşluk yer alması ise dikkati çeken
noktadır.
Tablo 13: Gençlere Göre Sadece Suç İşlemiş Olan Kişilerin mi Sapmış Olarak Adlandırıldığının Dağılımı
f

Örneklernde yer alan gençlerin
önceki tablolarda belirttikleri gibi
Evet
78
49,4
sapmış etiketlerneleri daha çok
yasalolarak ceza ile karşılaşabileHayır
80
50,6
cek suçlu davranışlar gerçekleştirenler için kullandıklan görülmek100,0
TOPLAM
158
tedir. Ancak çalışmaya katılan
gençlere "Sizce sadece suç işlemiş
olanlar/ceza alanlar/ceza evine girenler mi sapmış olarak adlandırılır." diye
sorulduğunda ise örneklernin %49,4'ü sadece suç işleyenlere "sapmış etiketi"nin uygulandığını belirtirken, %50,6'sl bu görüşün tam tersini savunmuşlardır. Bu görüşü savunanlar cezaevine girmiş olmanın tek belirleyici olmadığı yönünde fikirler ileri sürmüşlerdir. Bu durum gençlerin sapmış etiketlerneyi sadece suçlu davranışlarla kısıtlamadığını göstermektedir.
O/o

Örneklem grubunda yer alan gençlerin cinsiyet farklılığının sapmış
etiketleri uygulamada suç olgusuna bakış açısında bir farklılık yaratıp yaratmadığına çapraz tablodan bakıldığında kız öğrencilerin %65,4'ü erkek öğrencilerin ise %34,6'sı sadece "adam öldürme, tecavüz" vb. gibi suç içerikli
ve cezai işlem gören davranışların sapmış etiketlerneye maruz kalabileceğini
belirterek "evet" yanıtını vermişlerdir. Toplam dağılıma bakıldığında ise
"hayır" yanıtını verenler arasında erkek öğrencilerin oranı (%5 1,3 'ü) kız
öğrencilerin oranından fazladır (%48,8). Bu durum kız öğrencilerin daha çok
sapmış etiketlerini suçlu olanlara uyguladıklannı gösterirken; erkek öğrenci-
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lerin bu tür etiketlemeleri suçlu olanlar kadar sapmış davranış sergileyenlere
uygulanabileceğini göstermektedir.
Tablo 14: Cinsiyetin Gencin Sapmış Etiketlemelere Uygulamada Suç Faktörüne Ne Kadar Bağlı Olduğunun Dağılımı
"Sizce sadece bir suç işlemiş olanlar/ceza alanlar/ceza evine girenler
mi sapmış olarak adlandırılır?"

CİNSİYET
Kadın

Erkek

Toplam

Evet

51
65,4
56,7
32,3
39
48,8
43,3
24,7
90
57,0
100,0
57,0

27
34,6
39,7
17,1
41
51,3
60,3
25,9
68
43,0
100,0
43,0

78
100,0
49,4
49,4
80
100,0
50,6
50,6
158
100,0
100,0
100,0

Hayır

TOPLAM

sayı
% satır
% sütun
% Toplam
sayı
% satır
% sütun
% Toplam
sayı
% satır
% sütun
% Toplam

Tablo 15: Gençlerin Suçlular Dışında Başka En Çok Kimler İçin Sapmış
EtiketIerneler Kullandığının Dağılımı
Kategoriler
Zenciler
Evde kalmış olanlar
Şişmanlar
Eşcinseller/homoseksüeller
Travestiler
Bulaşıcı hastalık taşıyanlar
Diğer
Toplam
Uygun değil
TOPLAM

f
4
3
3
36
16
6
12
80
78
158

%
2,5
1,9
1,9
22,8
10,1
3,8
7,6
50,6
49,4
100,0

Geçerli %
5,0
3,8
3,8
45,0
20,0
7,5
15,0
100,0

"Sapmış" etiketinin sadece suçlu olanlarla sınırlı olmadığını söyleyen %SO,6'lık gruba "Peki size göre başka kimler de sapmış olarak adlandırılır." diye sorulduğunda en yüksek oran %22,8 ile "eşcinseller ve hornoseksüeller" arasında yer alanlar için etiketlerne uyguladıklarını belirtenler üze-
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rinde yoğunlaşmaktadır. Bunu %10,1 ile "travestiler" izlemektedir. En düşük
oran benzer şekilde ise; %1,9 ile "şişmanlar ve evde kalmış olanlar" seçeneklerinde yoğunlaşmaktadır. Belirlenen seçenekler dışında "diğer" cevabı
kapsamında ise (%7,6) ömeklem grubu ailesine zarar verenler, ateistler,
bağnazlar, bölücüler, ırkçılar, satanistler içinde sapmış etiketlemenin kullanılabileceğiniluygulanabileceğini belirtmişlerdir.
Tablo 16: Cinsiyetin Gençlerin Suçlular Dışında Başka En Çok Kimler İçin
Sapmış Etiketlerneler Kullandığı Üzerindeki Etkisinin Dağılımı
"Sizce başka hangi grupta yer alan bireyler de "sapmış" olarak adlandırılır? "Kadın
Zenciler

Evde kalmış olanlar

Şişmanlar

EşcinsellerIhomoseksüellEr

Travestiler

Bulaşıcı
yanlar

Diğer

TOPLAM

hastalık

taşı-

Sayı
% satır
% sütun
% Toplam
Sayı
% satır
% sütun
% Toplam
Sayı
% satır
% sütun
% Toplam
Sayı

2
50,0
5,1
2,5
3
100,0
7,7
3,8

CİNSİYET
Erkek
2
50,0
4,9
2,5

Total
4

18

3
100,0
7,3
3,8
18

100,0
5,0
5,0
3
100,0
3,8
3,8
3
100,0
3,8
3,8
36

% satır
% sütun
% Toplam
Sayı
% satır
% sütun
% Toplam
Sayı

50,0
46,2
22,5
8
50,0
20,5
10,0
2

50,0
43,9
22,5
8
50,0
19,5
10,0
4

100,0
45,0
45,0
16
100,0
20,0
20,0
6

% satır
% sütun
% Toplam
Sayı
% satır
% sütun
% Toplam
Sayı
% satır
% sütun
% Toplam

33,3
5,1
2,5
6
50,0
15,4
7,5
39
48,8
100,0
48,8

66,7
9,8
5,0
6
50,0
14,6
7,5
41
51,3
100,0
51,3

100,0
7,5
7,5
12
100,0
15,0
15,0
80
100,0
100,0
100,0
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Örneklem grubunda yer alan gençlerin cinsiyet faktörüne bağlı olarak suçlu davranışlar sergileyenler dışında kimler için "sapmış etiketlerneleri" kullandıklarına bakıldığında kız öğrencilerin bu tür etiketlerneleri %46,2
ile "eşcinseller-homoseksüeller"
grubu için kullandıkları görülmektedir.
Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha düşük bir oranda ancak en yüksek oranla "sapmış etiketlerneleri" uyguladıkları kategori % 43,9 ile yine
"eşcinseller-homoseksüeller"
dir. Bunu her iki cinsiyet kategorisi içinde
(kadınları %20,5- erkeklerin %19,5) "travestiler" şeklinde ifade edenler izlemektedir. Dağılımlarda dikkati çeken nokta ise erkek öğrencilerin "evde
kalmış insanlar" için, kız öğrencilerinse "şişman insanlar" için herhangi dışlayıcı ya da ötekileştirici bir etiketlerne kullanmadıklarını gösteren ve tabloda yer alan boşluklardır.
Elde edilen sonuçlar dikkate alındığında, gençlerin büyük oranla
sapmış etiketlerneleri şu ya bu şekilde kullandıkları görülmektedir. Etiketlemelerini öncelikli olarak uyguladıkları gruplar "adam öldürme, tecavüz,
cinsel taciz, hırsızlık" vb gibi suç içeriği taşıyan ve hukuk sistemi tarafından
ilgili cezaya çarptırılan suçlan işleyen kişilere uyguladıklan görülmektedir.
Cinsiyet faktörüne bağlı olarak bu durum kadınların özellikle cinsel içerikli
suçlarda etiketlemelerini sorgulamadan ve etki altında kalmadan uyguladıklarını görülmektedir. Ancak kadınların suç içerikli davranışlar dışında toplumda kendini farklı hisseden ya da farklı olanlara yönelik sapmış ya da
dışlayıcı etiketlemeleri nispeten daha az uyguladıklan görülmektedir. Erkekler ise sapmış etiketlemelerin sadece suç içerikli davranışlar için değil aynı
zamanda farklı olan herhangi bir durumda da uygulanabileceğini gösterir
sonuçlar söz konudur. Bu duruma kadınlar ve erkekler açısından bakıldığında ise her iki grubun da suçlu davranışlar dışında farklı cinsel tercihlerden
kaynaklanan homoseksüellik, eşcinsellik, lezbiyenlik vb. durumlara yönelik
etiketlemeleri uyguladıkları yönünde benzerlik görülmektedir.
Sonuç
Gençlerin toplumda yaşayan diğer bireyler gibi sistem içinde karşılaştıkları "farklı" yada "sıra dışı" durumlara yönelik olarak çeşitli düşünceleri olmakta ve karşılıklı olarak bu gruplardan etkilenmekte ve bu grupları
etkilemektedir. Ancak karşılaşılan grup toplumun genelinin uyduğu kurallara
uymayan, kriterlere aykırı ve "öteki" olarak yer alıyorsa yer ve zaman fark
etmeksizin etiketleme/damgalama ile karşılaşmakta ve sonuçta toplumda
"dışlanmış kimliği" ile yaşamaya devam etmektedir. Özellikle toplumsal
sistem içinde yer alan baskın gruplar gencin bu düşünceleri belirlemesinde
önemli bir etkiye sahiptir. İşte bu noktada aile ve arkadaş grupları gencin
"öteki birey" karşısındaki düşüncelerinin şekillenmesinde ilk basamağı oluş-
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turmaktadır. Ancak toplumun geneli gibi genç bireylerde "Etiket ya da damga neden uygulanır, bu damganın uygulandığı kuralları koyanlar kimlerdir
ve kimlere uygulanır?" sorgulanmadan kabul edilir ve sadece uygulanır.
Etiketlerne ya da damga uygulaması geçmiş tarihi dönemlerden itibaren
karşılaşılan bir durum iken bugün daha çok suç alanında ve suç içerikli davranışlarda toplumun genelinin uyguladığı bir ötekileştirme politikası olarak
karşımıza çıkmaktadır. Gençlerin düşüncelerinde ve ifadelerinde de bu durumu destekleyici sonuçlar yer almaktadır. Buna göre yüksek oranda cinayet
suçu işleyenler (adam öldürenler vb.) ile cinsel suç işleyenler (tecavüz, taciz
vb.) sapmıştır. Bunu hırsızlık yapanlar ve uyuşturucu madde suçu işleyenler
izlemektedir. Bunun yanı sıra sapmış etiketlerneler sadece suç işlemiş olanlara değil, etiketlerne teorisinde de belirtildiği gibi sapmış davranış sergi leyenıeri yani toplumda uyulması gereken ancak kim tarafından belirlendiği
bilinmeyen kurallar uyulmadığında da gerçekleşmektedir. Gençlerin buna
yönelik verdikleri yanıtlar ise "eşcinseller ve homoseksüeller" ile "travesti"ler için kullanılan sapmış etiketlernelerde yoğunlaşmaktadır.
Toplumda
yaşadığımız ilişkiler esnasında bireylerin günlük konuşmalarına baktığımızda, genellikle kendilerinin farklı olana öyle olduğunu belirtmek yani diğer
tüm ötekilerden farklı olduğu vurgulanmak istediğinde bu kişilere özellikle
temel iletişim aracı olan dili kullanarak birçok türde ve etiketleyici ifadeler
yapıştırarak bir nevi "ötekileştirdiklerini" görmekteyiz. Nitekim bu düşünce
gençlerin yoğun olarak belirttiği gibi sadece cinsel tercih konusunda farklı
düşünce ve yaşam tarzı olanlar için değil aynı zamanda şişmanlık problemi
olan, evde kalmış/ evlenememiş olan ya da özürlü! engelli olan bir birey
içinde günlük yaşamda uygulanan etiketlerneleri de kapsamaktadır.
Becker ve arkadaşları tarafından geliştirilen etiketlerne teorisi; kuralları
ihlal edenler yerine bu kuralları koyanlar kimler olduğu noktasına odaklanmıştır. Toplumda kuralları koyanların ise daha çok güçlü insanlar olduğunu
ya da kuralların egemen sınıflar tarafından konulduğunu belirtir. Bu konan
kurallara uymayanların toplum dışı olarak etiketlendiklerini vurgulayarak da
sapma ile güç arasındaki ilişkiye dikkatleri çekmeye çalışmıştır (Kızılçelik
1996: i50). Bu noktada gençlerden alınan bilgiler de bu düşünceleri destekler
niteliktedir. Gençler yüksek oranda toplumun her kesiminde insanın mevcut
koşullara göre etiketlerneler uyguladıklarını belirtmişlerdir. Bu kimi zaman
küçük bir grup tarafından belli kişi, grup, ırk, din vb.ye yönelik etiketlerneler
boyutunda iken kimi zamanda toplumun geneli tarafından uygulanma özelliğine de sahiptir. Gençlerin de kendileri gibi genç olanlarla ilişkilerinde farklı
olana yönelik algıları değişmekte, "öteki başkalarından" etkilenmekte ve
hatta karşılıklı olarak etkilemektedir. Cinsel tercih açısından bakıldığında
yaşanılan toplumun genelinin heteroseksüel olduğu düşünüldüğüne
azınlıkta
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kalan gruplara (homoseksüel, travestiler, biseksüeller vb.) diğer toplum üyeleri gibi gençlerinde sapmış etiketlerneler uygulaması şaşırtıcı değildir. Bu
sadece cinsel tercihleri sonucu "ötekileştirilen" gruplar için değil, kimi zaman fazla önemsenmeyen ancak herhangi sahip olunan bir özellik, ırk, etnik
köken, konuşulan dil, ten rengi, fazla kilo, cinsiyet, ya da uzuv yokluğu vb.
bağlı olarak da gerçekleştirilebilmektedir.
Şimdiye kadar bu alanda yapılan çalışmalar gençlerin sapmış davranışlan ve gençlere yönelik etiketlemeler boyutunda iken; bu çalışma ile gençlerin
sapmaya yönelik düşünceleri tespit edilmiş ve kullandıklan sapmış etiketlerneleri ne tür olduğu ile en çok kimler için kullandıkları betimlenmeye çalışılmıştır.
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KıRGıZLARDA AKRABALIK TERMİNOLOJİsİ VE
AKRABALIK tLtŞKİLERİ
Hüseyin TUTAR

Özet
Toplumların modernleşme sürecine entegre olma düzeyleri
ile akrabalık ilişkilerinin yoğunluk ve yaygınlık biçimleri arasında negatif bir korelasyonun mevcut olduğu kabul edilmektedir. Oysa, tarih boyunca göçebe-kabilecilik biçiminde yaşayan Kırgızlar, yoğun bir Sovyet modernleşmesine rağmen klan
ilişkilerini koruyabilmişlerdir. Hatta klan ilişkileri, bağımsız
Kırgızistan'da siyasi ilişkileri etkileyen önemli bir unsur olarak
varlığını devam ettirmektedir. Bu çalışma, Kırgızların akrabalık terminolojisini ve akrabalık ilişkilerini Sovyet modernleşmesi bağlamında değerlendirmekte ve modem Kırgızistan'a
olan etkilerini ele almaktadır.
Anahtar kelimeler: akrabalık terminolojisi, akrabalık ilişkileri, klan, Kırgızlar, Sovyet modernleşmesi.

Kirghiz Kinship Terminology

and Kinship Relations

Abstract
It's believed that there is usually a negative correlation
between the levels of integration to the process of
modernization of a societies and kinship relations. However,
throughout the history, the Kirghiz people who lived in
nomadic-tribal ways have preserved their clan relations in spite
of Soviet modernization. Clan relations still continue to be an
important factor that affects political relations in the
independent Kirghizistan. In this study, we tried to evaluate the
Kirghiz kinship terminology and kinship relations in the
context of Soviet modernization; we also tried to find out the
impact of clan relations on modem Kirghizistan.
Key words: kinship terminology,
Kirghiz people, Soviet modernization

kinship relations, clan,
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ı. Giriş
Akrabalık ilişkileri, biyolojik bir temele sahip olmasına rağmen, kültür
tarafından belirlenmekte ve sosyal ilişkiler ağının temelini oluşturmaktadır.
Toplumda sosyal ilişkiler ağının temelini oluşturduğundan dolayı 'akrabahk
ilişkileri' kavramı evrensel bir niteliğe sahiptir. Zira tüm toplumlarda bebekler, bir statünün diğer statüye göre belirlendi ği bir ilişkiler ağında dünyaya
gelirler. Ancak evrenselolmasına rağmen söz konusu ilişkilerin içeriği toplumdan topluma değişmekte ve bu durum her toplumun kendine özgü bir
akrabalık sisteminin oluşmasına neden olmaktadır.
Bireyin sosyalleşme sürecinde karşılaştığı temel kavramlar kategorisinde (core vocabulary) 'akrabalık terminolojisi' en ön sırada yer almaktadır.
Bireyin doğduğu kültürle ilgili karşılaştığı ilk özellik akrabalık statü ve rollerine ilişkin olduğundan söz konusu statü ve roller bir bireyin cinsiyeti kadar
kendisine 'tabii' gelmektedir. Öyle ki çoğu zaman insan bu durumu biyolojik
yapının bir uzantısı olarak algılamakta ve farklı bir akrabalık sistemiyle karşılaştığında ise söz konusu sistemi 'tuhaf' olarak niteleyebilmektedir.
Her akrabalık sisteminin kendine has özellikleri olmakla birlikte antropologlar, birbirine yakın olan sistemleri tasnif etmek suretiyle temel altı akrabalık sistemi kategorisi oluşturmuşlardır: Eskimo, Hawai, Iroquois,
Omaha, Krov ve Sudan Sistemleri. Örneğin Eskimo sistemi çekirdek aile
üzerinde vurgu yaparken, birey soy bakımından anne-babası dışında kendisinden sonra (descent) veya önce (ascent) olanlarla fazla ilgilenmemektedir.
Bu nedenle bu sistemde güçlü akrabahk bağlanna atıf yapan klan tipi örgütlenmeler söz konusu değildir. Buna karşın Sudan sistemi, dünyaya gelen her
bireyi aile ilişkileri açısından en güçlü ve en belirgin biçimde tanımlama
gücüne sahiptir. Eskimo sisteminde kişi (ego) annenin ve babanın kardeşlerini 'uncle' (amca) terimiyle karşılarken Sudan sisteminde annenin kardeşleri ile babanın kardeşleri ayrı terimlerle belirtilmiştir. Bu nedenle Sudan akrabalık sistemi, diğer akrabalık sistemleri içinde en geniş akrabahk terminolojisine sahip bir sistem olarak gözükmektedir.
Toplumların üretim biçimleriyle akrabalık sistemleri arasında bir ilişki
olmadığı gibi toplumların teknolojik gelişmişlikleriyle akrabalık sistemleri
arasında da bir ilişki söz konusu değildir. Örneğin İngilizlerin akrabahk terminolojisi Eskimo akrabalık sistemine girerken Türklerin akrabalık terminolojisi Sudan akrabalık kategorisinin içinde yer almaktadır. Ancak toplumların modernleşme sürecine entegre olma düzeyleri ile akrabalık ilişkilerinin
yoğunluk ve yaygınlık biçimleri açısından negatif bir korelasyonun mevcut
olduğu kabul edilmektedir. Bu hipotez bir toplumda modernleşme düzeyi
arttıkça akrabahk ilişkilerinin gerilediğini varsaymaktadır. Ayrıca bu hipotez
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modernleşmenin tüm toplumlarda aynı sonuçlan doğurduğunu varsaymaktadır. Oysaki Sovyet modernleşmesi, teknik bağlamda Batı modernleşme siyle
paralellikler arz ederken Orta Asya'daki toplumsal dönüşüm biçiminde farklı
sonuçlar ortaya çıkarmıştır. İşte bu makale Kırgızistan'daki akrabalık ilişkilerinin bugünkü Kırgız sosyal ve siyasal yapısındaki rolünü Sovyet modernleşmesi bağlamında değerlendirmeyi amaçlamıştır.
2. Kavramsal

Çerçeve

Tüm toplumlarda bebekler, bir statünün diğer statüye göre belirlendiği
bir ilişkiler ağın da dünyaya gelirler. Etiketlenen bu statüler sonucunda akrabalık terminolojisi teşekkül eder. Baba, anne, amca, dayı, kardeş gibi akrabalık terimleri söz konusu statüleri nitelendirmek üzere kullanılır. Böylelikle
dünyaya gelen her bireyin diğer bireye göre konumu tespit edilmiş olur ve
bu konuma bağlı olarak rol icra etmesi beklenir. Ancak akrabalık terrninolojisinde her bir statüye bir terim bulmak mümkün değildir. Bu nedenle, tüm
akrabalık sistemlerinde akrabalık terminolojileri, akrabalık tiplerini kategorize ederler. Bu kategorileştirme sayesinde bir akrabalık teriminin içine birden
fazla akrabalık tipi yerleştirme imkanı elde edilmiş olur. İngilizlerin müntesip olduklan Eskimo akrabalık terminolojisinde 'amca' terimi; babanın kardeş(ler)ini, annenin kardeş(ler)ini, halanın kocasını ve teyzenin kocasını'
nitelendirmek üzere kullanılırken Türklerin dahilolduklan Sudan akrabalık
terminolojisinde 'amca' sadece babanın kardeş(ler)ini nitelendirmek üzere
kullanılmaktadır. Ancak aynı sistemde 'enişte' terimi; teyzenin, halanın ve
kız kardeşin kocalarını nitelendirmek üzere kullanılmaktadır.
Akrabalık ilişkilerinin çok kuvvetli olduğu toplumlarda bireyler, kendilerine atfedilen kimlikler aracılığıyla toplumsal yaşama katılırlar. Bu tip
toplumlarda birey, işgal ettiği statüye bağlı olarak hak ve sorumluluklannı,
ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerini yürütmek durumundadır. 'Biz' duygusunun hakim olduğu bu tip topluluklarda "teksoyçizgili (unilineal
descent)" formlarda toplumsal grupların oluştuğu görülür. Teksoyçizgili
toplumlarda bireyin kendi atalannı veya zürriyetini takip etmesi ya "atasoylu
(patrilineal) türerne sistemine veya anasoylu (matrilineal) türerne sistemine"
bağlıdır. ilkinde birey, grup kimliğini baba soyundan alırken ikincisinde ise
ana soyundan almaktadır. Bu oluşuma bağlı olarak atasoylu türerne sisteminde atayerlilik
(patrilocal),
anasoylu sisteminde
ise anayerlilik
(matrilocal) ikamet prensipleri geçerlidir.
Türklerin akrabalık sisteminde atasoyluluğun egemen olduğu bilinmektedir. Bu sisteme bağlı olarak avul (oba, lineage) ve kabile (klan) gibi gruplar oluşmaktadır. Avul (oba, lineage); soy şecerelerini ortak bir ataya dayan-
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dıran, bunu geriye doğru aşama aşama takip edebilen ve aynı mekanı paylaşan insan grubuna denir. Klan ise grup üyelerinin ortak bir atadan meydana
geldiklerine inanmalarına rağmen bunu geriye doğru takip edemeyen ve aynı
mekanı paylaşmayan insanların oluşturduğu birlikteliğe denir. Klan üyeleri
aynı mekanı paylaşmadıklarında grup dayanışmalarını semboller aracılığıyla
gerçekleştirirler. Bazen bir hayvan, bitki, doğal güç ya da nesneler efsane
biçiminde grup üyelerinin hafızasında yer alarak totem halini alırlar ve bireylere grup bağlılığını ve kimliğini kazandırırlar. Zaten 'totem' kelimesi,
Kızılderili kabilelerinden alınarak kavramsallaştırılmış olup "benim akrabam" anlamına gelmektedir. Böylelikle kavram; hayvan, bitki ve tabi at unsurları ile toplum arasında önemli ilişkilerin olduğuna işaret eder (Haviland
1991:491).
3~Kırgızlarda Akrabalık Termlnolojlsl
Tarih boyunca göçebe-kabilecilik biçiminde yaşamış olan Kırgızlar, bu
yaşam tarzına bağlı olarak akrabalık ilişkileri ve akrabalık terminolojisi geliştirmişlerdir. Akrabalık ya evlilik bağı ile gerçekleşir veya kan (soy) bağı
ile meydana gelir. Kan bağına dayanan akrabalık ilişkileri baba, anne, erkek
ve kız kardeşleri, kişinin oğullarını ve kızlarını kapsarken evlilik yoluyla
meydana gelen akrabalık ilişkisi ise karı ve kocayı kapsamaktadır.
Bu çalışmada antropologların geliştirmiş oldukları akraba terimlerinin
kısaltmalarının İngilizcedeki karşılıkları yerine Baştuğ tarafından geliştirilmiş olan Türkçe kısaltınalar kullanılmıştır. Buna göre temel akrabalık tipleri
ve kısaltmaları varsayımsal bir "kişi-ego"ya göre yapılmaktadır. B = baba, A
= anne, K = erkek kardeş, Kk = kız kardeş, O = oğul, Kz = kız, E = eş, ç =
çocuk. Bu temel akraba tipleri, birleşik akraba tipleri oluşturmak üzere birleştirilir. Örneğin AK = annenin erkek kardeşi, BKk =babanın kız kardeşi
gibi. Buradan neredeyse sonsuz düzeyde akraba kategorileri elde etmek
mümkündür. BKKzOKz = babanın erkek kardeşinin kızının oğlunun kızı
gibi (Baştuğ 1996: 119).
Akrabalık ilişkilerinin soy ve evlilik ilişkileri aracılığıyla şekillendiği
belirtilmişti. Bu bağlamda Kırgızlarda soyesasına göre oluşan akrabalık
terimleri; baba (ata), anne (apa), kardeş (tuugan), çocuk (bala/uul) olarak
sıralanabilir. Sıhriyet (evlilik) ilişkilerine bağlı olarak oluşan akrabalık terimleri ise, erkeğin ve kadının akrabaları na bağlı olarak adlandırılmakta ve
ona göre şekil almaktadır. Kırgızlar bağlamında temel akrabalık statülerini
sanal bir kişi (ego) etrafında tanımlayacak olursak bu tanımlama kişinin baba

ve anne soyuna bağlı olarak adlandırılmaktadır. Buna göre; dede (çan atababanın babası), nine (çon apa/ene-babanın annesi), dede (taya ata-annenin
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babası), nine (taya ene-annenin annesi), koca (erdi), karı (katın), amca (aba),
hala (aligiçe), dayı (tayeke), teyze (tayece), torun (nebere), torunun çocuğu
(çöbörö), torunun torunu (kıbıra), yeğen (ceen), yeğenin çocuğu (ceençer)
olarak adlandırılmaktadır. Bunun yanında damat, karısının erkek kardeşine
'kayni', kız kardeşine 'baldız' derken gelin kocasının erkek kardeşine
'kayni' kız kardeşine ise 'kayınsindi' der. Damat ve gelin birbirlerinin büyük
ağabey ve ablalarına 'kaynaga ve kaynece' derler. Bu terimlere ek olarak;
ağabey (aga/bayke), abla (eceleceke), gelin (gelin), damat (küyöö/küyöö
bala), yenge (cene), bacanak (baca)'ı saymak mümkündür. Toplumlar, evlilik yoluyla gelen akrabalıkların yanında sanal (fictive) akrabalık terminolojisi de icat etmektedirler. Kırgızlar bağlamında erkek dünüre kuda, kadın dünüre kudagıy denir.
Şekil ve terminolojiden anlaşıldığı üzere, Kırgızlarda akrabalık sistemi "teksoyçizgili (unilineal)" bir yapıya sahip olup bireyin kimliği veya
grup üyeliği "ata soy çizgisi" (patrilineal descent) tarafından belirlenmektedir. Ata soy türerne sisteminde, kızların grup dışından birileriyle evlenmeleri
durumunda buradan türeyecek olan nesillerin kıza değil söz konusu kızın
gelin olarak gittiği gruba aittir. Grubun gerçek üyeleri her zaman erkek soyundan meydana gelenlerdir. BKkÇ (babanın kız kardeşinin çocukları) yeğen olarak adlandırılmakta ve her zaman için dayı-yeğen ilişkilerinin bir
samirniyet içinde olması beklenmektedir. Ancak söz konusu çocuklar her
zaman erkek tarafına aittir. Bu nedenle Kırgızcada "ceen el bolboyt" sözü,
yeğenin ele ait olduğunu belirtmektedir.
Yeğen terimi Gök Türk Yazıtları'nda da geçmekte ve bu nedenle
Altaylı toplumların akrabalık terminolojisinin sınıflandırılmasında karışıklıklar yaratmaktadır. Kırgızlardaki yeğen terimi Türkçedeki yeğen teriminden
farklı bir anlam taşımaktadır. Türkçede BKÇ ve BKkÇ yeğen olarak adlandırıhrken Kırgızlar sadece BKkÇ'ları yeğen olarak nitelendirmektedirler.
İnan'a göre yeğen, "yakın ve uzak kız akrabadan doğan çocuklardır". Oğuldan, uzak ve yakın erkek akrabadan doğan çocuklara yeğen denilmez. Sistemin mantığı ataerkil kültür ve grup dışı evlilik (exogamy) durumuyla açıklanabilir. Grup dışı evlilikte, uzak ve yakın kız akrabalar grubun dışına çıkmak zorunda olduklarından doğuracakları çocukların babaları başka kabileye
ait olacaktır. Bu nedenle kabile dahilinde yeğen olmasına imkan yoktur. Bir
Kırgız, anasının kabilesine yeğen iken aynı zamanda o kabiledeki yeğene
tayake (dayı) olur. Grup dışı evlilik (exogamy) böylelikle farklı kabileler
arasında akrabalık bağlarının tesis edilmesine yardım eder. Ancak unutmamak gerekir ki yeğenin annesinin kabilesi ile babasının kabilesinin karşı
karşıya kalması durumunda, annesinin kabilesi kendisine düşman hükrnündedir.
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Şekil 1: Kırgızlarda Akrabalık Terminolojisi (Osmanov, Ö. C.,- Asankanov,
A. A., 2001:512-513)
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Grup dışı evlilik ve ataerkil yapı gereği yeğene tanınan tolerans, yeğenin çocuğununa (ceençer) tanınmamaktadır. Zira yeğenin çocuğu, özellikle
kız olması durumunda, başka bir kabileye ait olduğundan yeğenin dayılar
üzerinde sahip olduğu haklara sahip olamaz. Erkek yeğenin, özellikle dayıları ve bütün kabile mensupları üzerinde bazı hakları vardır ki buna yeğeni ik
hakkı adı verilir (İnan 1998:288-289).
4. Kırgızlarda Akrabalık İlişkileri
Kırgızlar, diğer Orta Asya halkları gibi, tarih boyunca kabile tarzında
bir örgütlenmeye sahip olmuşlardır. Kırgız kelimesinin etimolojisine bakıldığında, Manas Destanı 'nda geçen "kırk uruu Kırgız bu da bar" mısraına
binaen Abramzon, kelimenin "kırk boy Kırgız" anlamına geldiğine inanmaktadır (Karayev 2001 :202). Kırgız dilinde uruu; nesil, soy-sop bazen de kabile
anlamında kullanılmakla birlikte kavramın 'tohum' anlamına gelmesi bu
toplumsal yapının dayanaklarını açıklaması bağlamında anlamlıdır (Hassan
2000:36). 'Uruk' kelimesinin Arapçadan türerne olasılığı da bulunmaktadır.
'Irk' kelimesinin çoğulu olan 'uruk', kökler anlamına gelmektedir. Kelimenin etimolojisi bu haliyle de Kırgız toplumunun örgütlenme biçiminin kan
bağına dayandığını göstermektedir. Aynı şekilde, Arapça bir kelime olan
şecere (ağaç-soy ağacına binaen) kelimesi de Kırgız dilinde sancıra olarak
telaffuz edilmiş ve ehemmiyet kazanmıştır. İnsanlar kendi soyağaçlarını
takip etmekte, ciddiye almakta ve bunu çocuklarına aktarmaktadırlar. Onun
için Manas Destanı'nda: "Ey oğul! Atalar ne demiş: Geçmişini inkar etme,
beddua alırsın; ona saygı göster akıl bulursun, yedi atanı bilmezsen köksüz
kalırsın." (Yusupov 1995:iii) denmiştir.
Kırgız toplumsal yapısının temelinde çekirdek ailelerin birleşmesinden
meydana gelen geniş aile (ayil, avul ya da oba) bulunmaktadır. Sayı değişmekle birlikte ayilin 5 ile 15 arasında çekirdek aileyi kapsadığına dair yaygın
bir kanı mevcuttur. Hiyerarşik bir niteliği olan bu sosyal yapı, baba ailesini
ve ondan ayrılan çocukların ailelerini içerir (Japarov 2002:539). Şartlar elverdiğinde ayil içinde üç nesiin bir arada yaşadığını görmek mümkündür. Bu
birimin idaresini hanenin en yaşlı üyesi olan "aksakal" üstlenir. Ayillerin
(obaların) adlandırılmasında bu yaşlı insanlar etkin olmakla birlikte başka
faktörler de roloynamaktadır. Sistem zaman içinde her bir çekirdek ailenin
geniş aileye dönüşmesine imkan tanımaktadır. Ayillerin zaman içinde farklılaşması ve birleşmesi neticesinde uruğların (klan) meydana geldiğini,
uruğların ise Kırgız toplumunda etkin bir konuma sahip olduklarını belirtmek gerekir.
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Uruğ (klan), grup üyelerinin ortak bir atadan geldiklerine inanmalarına
rağmen bunu geriye doğru takip edemeyen ve aynı mekanı paylaşmayan
insanların oluşturduğu birliktelik olarak tanımlanmıştı. Aynı coğrafi mekan
grubun tüm üyelerini ekonomik açıdan besleyemeyeceğinden dolayı grup
zamanla bölünme sürecine girer. Ancak klan üyeleri grup dayanışmalarını
semboller aracılığıyla sürdürmeye devam ederler. Bu sembol, bazen bir hayvan, bitki, doğal güç ya da bir nesne olabilir. Söz konusu semboller bir efsane biçiminde grup üyelerinin hafızasında yer alarak totem halini alırlar ve
bireylere grup bağlılığını ve kimliğini kazandırırlar. Kırgız toplumunda bugu
(geyik), börü (kurt) gibi hayvan figürleri kabilelerin önemli totemleridir.
Kırgızlarda atasoytüreme (patrilineal descent) sistemi geçerlidir. Grup
dışı evliliğin hakim olduğu bu sistemde evlenen çiftlerde ikamet mahalli
olarak atayerlilik (patrilocal) prensipleri hakimdir. Atayerlilik prensipleri
nedeniyle sistem, her erkeği yaş esasına göre belirli bir statüye yerleştirınektedir. Böylelikle sistemin en küçük birimi olan avulda (ayiI), ekonomik koşullara göre üç-dört ve hatta daha fazla nesil bir arada yaşabilmektedir. Böylelikle bu sistemde en saygın olan insanlar 'yaşlı' insanlardır. Zira yaş, bu
toplumda insana bir tecrübe birikimi sağladığından ve bu tecrübe toplum
yararına kullanıldığından değerlidir. Bu yaşlı kesime Kırgız toplumunda
"aksakal" adı verilmektedir.
AksakalIık, Kırgız toplumunda henüz işlevini kaybetmemiştir. Kırgız
Anayasası, "Yurttaş toplantıları, yerel keneş (meclis) ve diğer temsili yerel
yönetim organlarının kararıyla köy (ail), kasaba ve şehirlerde saygın ve ileri
gelen kişilerden oluşan Aksakal Mahkemesi kurulabilir." (madde 92) demektedir. Ancak aksakal mahkemeleri tarafların mutabakatı ile kendilerine intikal ettirilen mali, ailevi ve diğer davalara bakarlar ve tarafları barıştırmak
üzere sulh işlemi yaparak yasalara uygun ve adil kararlar vermeleri beklenir.
Aksakalların kararları Kırgızistan Cumhuriyeti'nin ilgili ilçe ve kent mahkernelerinde temyiz ettirilebilir. Aksakallık kurumunun yargılama dahil yerel
yönetimlerde yasal bir zemine sahip olması Kırgızistan'da tartışma konusudur. Bu geleneksel kurumun geleneksel yapıyı ayakta tutacağına, ülkenin
soyut ve evrensel hukuk normunun oluşumunu engellediğine ve bunun kabile döneminin ilkel bir uygulaması olduğuna dair tartışmalar mevcuttur.
4.1. Sovyet Modernleşmesİ

ve Kırgızlarda

Akrabalık

İlişkileri

Modernlik, Giddens'a göre "17. yüzyılda Avrupa'da başlayan ve sonraları neredeyse bütün dünyayı etkisi altına alan toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimlerine işaret eden" (1994:9) bir kavramdır. Bir durum olarak
modernlik ve bir süreç olarak modernleşme sürekli olarak geleneksellik ile
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karşılaştırılmakta ve ona üstünlük atfedilmektedir. Toplumların geleneksel
yaşam biçiminden modem yaşam biçimine doğru evrilmelerini öngören modernleşme; siyasi, küıtürel, ekonomik ve sosyal boyutları olan bir olgudur.
Siyasi modernleşme; siyasi kurumların, olgu ve süreçlerin modem bir karaktere bürünmesidir. Bu süreç, geleneksel yönetim ilişkilerinden farklı olarak
parti, parlamento ve oy verme sistemini öngörerek halkın yönetime katılımını sağlayan bir niteliğe sahiptir. Ekonomik modernleşme ise sermayenin
ulusal düzeyde hareketliliğini ve buna bağlı olarak iş bölümünü, yönetim
tekniğini ve teknolojik gelişmeyi beraberinde getirmiştir. Modernleşmenin
kültürel boyutu laik değerler ve ulusal ideoloji üretimini öngörürken toplumsal boyutu ise eğitim ve kentleşmenin artışını öngörmektedir. Buna karşılık
olarak geleneksel otoriterliğin düşüşü ve demokratik değerlerin yükselişi de
toplumsal modernleşmenin göstergelerindendir (Bhushan ı994: ı96).
Modernleşme sürecinin Avrupa toplumlarının kendi özgün tarihsel ve
kültürel koşullarından ortaya çıktığını ve bu nedenle yarattığı sonuçların da
modernleşmeye çalışan Batı dışı toplumlarda da aynı sonucu doğuracağını
varsayan etnosentrik bir yaklaşım söz konusudur. Ancak modernleşme süreci
evrensel boyutlara ulaşmış olmasına rağmen, farklı modernleşme süreçlerinin yaşandığını ve bu nedenle Batı toplumlarındaki gibi aynı sonuçları doğurmadığını belirtmek gerekir. Örneğin Japon modernleşmesi ve Sovyetlerin
Orta Asya'da uygulamış oldukları modernleş(tir)me programının, özellikle
toplumsal boyutunun, Batı toplumlarındaki gibi geleneksel ilişkilerin hakim
olduğu "biz" sürecinden "ben" sürecine doğru bir toplumsal değişim sürecini
takip etmediği söylenebilir. Biz burada özellikle Sovyetlerin Orta Asya'da
uygulamış oldukları modemleştirme programının Kırgızların akrabalık ilişkileri bağlamında farklı bir sonucu olduğunu vurgulamak isteriz.
Bolşevik İhtilali ile birlikte Sovyet yöneticileri Orta Asya'nın genelinde
olduğu gibi Kırgızistan'da da yoğun ve katı bir modemleştirme programı
yürürlüğe koydular. Marksist idealler doğrultusunda hazırlanan bu program,
toplumun tüm sosyo-kültürel yapısını değiştirmeyi amaçlamıştır. Siyasi modernleşme bağlamında Kırgızistan, Komünist Parti 'nin tüm kurum ve kuruluşlarına sahne olmuştur. Ekonomik modernleşme bağlamında ise bölge ilk
defa kentleşme planlarına, elektriğe, fabrikalara, modem çiftçilik ve besiciliğe ve bilumum modem üretim tarzına kavuşturulmuştur. Ancak Sovyet modernleşmesinin kendine özgü ekonomi politiğine bağlı olarak özel mülkiyet
ilga edilmiş ve kamu mülkiyet i esas alınmıştır. Güçlü bir kamu mülkiyetinin
ortaya çıkması için toplum yeni bir formda örgütlenmeye çalışılmıştır. Kolhozların, sovhozların ve iktisadi birliklerin teşekkülü bu amaç için yapılmıştır. Bu amacı engellediği düşünülen 'eski' kültürel-geleneksel ve dinsel
inançlarla mücadele programları yürürlüğe koyulmak suretiyle toplumun
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sekülerleşme süreci başlatılmış ve bunlara alternatif olarak Marksist bir ideoloji ve Rus kültürel değerleri yerleştirilmeye çalışılmıştır (Shahrani
1993:130). Toplumun bu uğurda dönüşümünü sağlamak üzere eğitim kurumlarına muazzam derece kaynak tahsis edilmiştir. Eş zamanlı olarak yürürlüğe
giren modernleşme programı kısa sürede toplumun fiziksel görünümünde
hızlı bir değişim yaratmış fakat sosyal ilişkiler, birincil ilişki formları olarak
varlığını sürdürmüştür (Akiner 2002:42).
Sovyetlerin çok boyutlu modernleşme programına rağmen Sovyet sisteminde klan ilişkilerinin nasıl varlığını koruduğuna dair farklı görüşler ileri
sürülmüştür. Buna göre Carlisle, Sovyet sisteminde ekonomik hedeflerin
sosyo-kültürel hedeflere göre öncelik aldığını ve sistemin ekonomik talepleri
karşıladığı sürece geleneksel-kırsal kesimi kendi haline terk ettiğini belirtmiştir. Ancak sistemin ülkenin en ücra köşesine kadar, sinema, kütüphane,
okul götürdüğü ve her türlü dinsel ve geleneksel faaliyeti takip ettiği dikkate
alınırsa kırsal kesimin ihmal edilmediği ortaya çıkar. Şehirlerdeki gibi yoğun
bir Sovyetleştirme süreci yaşanmadığı açık olmakla birlikte, sistemin geleneksel-kırsal alanda boşluk bırakmadığı bilinmektedir. Vaisman ise güçlü
akrabalık ilişkilerinin Sovyet sisteminde varlığını korumasını, geleneksel
mentalitenin kendini Sovyet düzenine uydurabilmesiyle açıklamaktadır.
Geleneksel güç örgütlenmelerinde örgütsel yapı aşağıdan yukarıya doğru bir
nitelik arz etmekte ve sistemin yukarıdan gelen örgütsel yapısıyla çakışmaktadır. Yerel düzeyde birbiriyle kan bağı bulunan aile örgütlenmeleri bir mahalle veya köy cemaatini oluşturur. Her cemaatin başında ise güzide bir aile
ya da aksakal bulunur. Aksakal resmi organlardan gelen duyuruları cemaate
ilettiği gibi cemaat düzeninin sağlanmasında da etkin bir role sahiptir. Mahalle ya da köylerin birleşmesi ile rayonlar oluşarak bölgesel seçkinler için
bir güç (iktidar) tabanının oluşmasına neden olduğunu belirtilmektedir
(Tokluoğlu ve ArıcI2000:7-10).
Güçlü klan ilişkilerinin Sovyet Dönemi boyunca varlıklarını korumalarını açıklamaya yönelik olarak Vaisman'ın bu yaklaşımında bazı sorunların
olduğu açıktır. Vaisman, despot bir yönetime sahip olan Sovyet sisteminin
bu niteliğini yok sayarak ilişkilerin sanki tamamen geleneksel çerçevede
geliştiğini varsaymaktadır. Oysa çok güçlü bir kontrol mekanizmasının olduğu bu siyasal yapıda, özellikle toplumun eski kültürel formlara teslim
edilmemesi gerektiğine dair güçlü bir hassasiyet mevcut idi. Ayrıca bu tez
de, akrabalık bağlarına dayanan mahalle/köy tipi cemaatlerin içsel yapısının
farklılaşmış biçimine vurgu yapmamaktadır. Söz konusu yapıları oluşturan
bireyler arasında iş bölümü ve mesleki farklılaşma üzerinde pek durulmamaktadır. Oysa bu tip yapılarda veteriner, muhasebeci, tamirci, sulama ve
tarım uzmanı gibi uzmanlık alanlarının olduğu görülmektedir. Böylece as-
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karşılaştınlmakta ve ona üstünlük atfedilmektedir. Toplumların geleneksel
yaşam biçiminden modem yaşam biçimine doğru evrilmelerini öngören modernleşme; siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal boyutları olan bir olgudur.
Siyasi modernleşme; siyasi kurumların, olgu ve süreçlerin modem bir karaktere bürünmesidir. Bu süreç, geleneksel yönetim ilişkilerinden farklı olarak
parti, parlamento ve oy verme sistemini öngörerek halkın yönetime katılımını sağlayan bir niteliğe sahiptir. Ekonomik modernleşme ise sermayenin
ulusal düzeyde hareketliliğini ve buna bağlı olarak iş bölümünü, yönetim
tekniğini ve teknolojik gelişmeyi beraberinde getirmiştir. Modernleşmenin
kültürel boyutu laik değerler ve ulusal ideoloji üretimini öngörürken toplumsal boyutu ise eğitim ve kentleşmenin artışını öngörmektedir. Buna karşılık
olarak geleneksel otoriterliğin düşüşü ve demokratik değerlerin yükselişi de
toplumsal modernleşmenin göstergelerindendir (Bhushan 1994: 196).
Modernleşme sürecinin Avrupa toplumlarının kendi özgün tarihsel ve
kültürel koşullarından ortaya çıktığını ve bu nedenle yarattığı sonuçların da
modernleşmeye çalışan Batı dışı toplumlarda da aynı sonucu doğuracağını
varsayan etnosentrik bir yaklaşım söz konusudur. Ancak modernleşme süreci
evrensel boyutlara ulaşmış olmasına rağmen, farklı modernleşme süreçlerinin yaşandığını ve bu nedenle Batı toplumlarındaki gibi aynı sonuçları doğurmadığını belirtmek gerekir. Örneğin Japon modernleşmesi ve Sovyetlerin
Orta Asya'da uygulamış oldukları modernleş(tir)me programının, özellikle
toplumsal boyutunun, Bat! toplumlarındaki gibi geleneksel ilişkilerin hakim
olduğu "biz" sürecinden "ben" sürecine doğru bir toplumsal değişim sürecini
takip etmediği söylenebilir. Biz burada özellikle Sovyetlerin Orta Asya'da
uygulamış oldukları modemleştirme programının Kırgızların akrabalık ilişkileri bağlamında farklı bir sonucu olduğunu vurgulamak isteriz.
Bolşevik İhtilali ile birlikte Sovyet yöneticileri Orta Asya'nın genelinde
olduğu gibi Kırgızistan'da da yoğun ve katı bir modemleştirme programı
yürürlüğe koydular. Marksist idealler doğrultusunda hazırlanan bu program,
toplumun tüm sosyo-kültürel yapısını değiştirmeyi amaçlamıştır. Siyasi modernleşme bağlamında Kırgızistan, Komünist Parti'nın tüm kurum ve kuruluşlarına sahne olmuştur. Ekonomik modernleşme bağlamında ise bölge ilk
defa kentleşme planlanna, elektriğe, fabrikalara, modem çiftçilik ve besiciliğe ve bilumum modem üretim tarzına kavuşturulmuştur. Ancak Sovyet modernleşmesinin kendine özgü ekonomi politiğine bağlı olarak özel mülkiyet
ilga edilmiş ve kamu mülkiyeti esas alınmıştır. Güçlü bir kamu mülkiyetinin
ortaya çıkması için toplum yeni bir formda örgütlenmeye çalışılmıştır. Kolhozların, sovhozların ve iktisadi birliklerin teşekkülü bu amaç için yapılmıştır. Bu amacı engellediği düşünülen 'eski' kültürel-geleneksel ve dinsel
inançlarla mücadele programları yürürlüğe koyulmak suretiyle toplumun
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kırk ip Kırgızların kırk boydan geldiklerinin ve aynı çatı altında birleştiklerinin bir sembolüdür. Realitede ise bu kabileler her zaman uyum içinde bulunmamışlardır. Kırgız aydınlarının ayil ve uruğ (kabile) konusunda farklı
iki görüş etrafında kümelerıdiğini
söylemek mümkündür
(Hvoslef
1997:108).
Birinci görüşe göre klan ve kabile ilişkileri bir toplumda "millet kimliği"nin oluşumunu engelleyen ve medeni olmayan bir temayüldür. Bu nedenle, Anayasa başta olmak üzere aksakallık kurumunun yoğun bir mesuliyet
yüklenmesi kabul edilemez, bunun ilkel bir yaklaşım olduğuna inanılır. Hatta bazılan Kırgızistan'ın siyasi yapısının 'millet menfaatine' göre değil de
uruğların ittifaklarına göre şekillenmesini bir talihsizlik olarak addetmektedirler.
İkinci bir görüş ise akrabalık ilişkilerinin Kırgız toplumu için bir övünç
kaynağı olduğuna inanmaktadır. Bunun birkaç nedenini saymak mümkündür. Öncelikle güçlü akrabalık ilişkileri Kırgız toplumunda bir sigorta işlevi
görmektedir. Bir insanın yaşlılığı, acısı ve mutluluğu esnasında tüm sorunlarını paylaşacağı bir yardımlaşma ağı olarak güçlü akrabalık ilişkileri bir
şanstır. Kıtlık zamanlarında bireylerin yardımlaşma esasında sorunlarını
çözecekleri kabul edilmektedir. İkinci olarak ise demokrasiden yana tercihini
koymuş olan Kırgızistan Cumhuriyeti ile ayii ve uruğçuluk örgütlenmesinin
birbirini desteklediği düşünülmektedir. Zira kabile ilişkilerinde ihtiyarlar
konseyi, sorunlara çözüm ararken kamunun kanaatlerini dikkate alarak rey
belirtirler. Bu da toplumun görüşü olarak ortaya çıkar. Zaten demokrasiden
murat kamuoyunun kanaatidir. Böylelikle uruğçuluk ile demokrasi aynı şeyi
paralel bir biçimde arzu eder. Bu nedenle güçlü akrabalık ilişkilerinin varlığı
Kırgız demokrasisi ile uyum içinde bir niteliğe sahiptir. Üçüncü olarak,
geçmişini bilmeyen hiçbir milletin ayakta kalmasına imkan yoktur. Kırgız
toplumunun tarihsel yapısı geniş aile üzerine kurulu olup bir insan 7 atasını
bilmek durumundadır. Bunu bilmeyen bir insan mankurt olur. Nitekim
mankurtun üç özelliği vardır: Mankurt ana dilini bilmez (unutur), mankurt
kimliğini (kim olduğunu, ana-babasını) bilmez ve mankurt ata yurdunu bilmez.
Günümüz Kırgızistan'ında uruğçuluk
seçimlerde kendini açıkça göstermektedir.
programlarına veya adayların projelerine
pozisyonlarına göre seçim yapmaktadırlar.

sorunu özellikle yerel düzeydeki
Mahalli seçimlerde insanlar, parti
göre değil de kendi uruğlarının
Ancak ulusal düzeydeki seçim-

bugün hala mizahi bir şekilde anlatılarak "yurta"nın Kırgızlarm yaşamındaki önemi
gulanmaktadır.
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lerde uruğlann etkisinin zayıf kaldığı anlaşılmaktadır. Ulusal seçimlerde
bölgesel faktörlerin, partilerin ve adayların nüfuzu yani devlet nezdinde iş
yaptırabilme kabiliyetleri ve ekonomik durumlan önem arz etmektedir. Destek arayan liderler, muhakkak klan veya bölgesel bağlara uzanmak zorundadırlar. Bu toplumsal ağı gözetmeyen hiçbir siyasi aktörün uzun süre siyaset
yapma olanağı yoktur. Bu nedenle, Kırgızistan'da ulusal sadakat bağlanm
parçalayan faktörlerin başında "klan ve bölgecilik" ilişkilerinin geldiğini
söylemek mümkündür (Tutar 2006:163-164).
Sonuç
Bireyin sosyalleşme sürecinde karşılaştığı temel kavramların (core
vocabulary) başında akrabalık terminolojisi gelmektedir. Akrabalık terminolojisi, bir toplumsal yapıdaki akrabalık ilişkilerinin mahiyeti hakkında bizlere fikir sunar. Teksoyçizgili türerne sistemine sahip olan Kırgızlarda, bireyin
kimliği atasoy çizgisi tarafından belirlenmekte ve atayerlilik ikamet prensiplerine göre hareket edilmektedir. Atasoyluluk ilkesinin hakim olması nedeniyle tarih boyunca geniş aileler ve kabileler biçiminde örgütlenen Kırgızlarda, bu örgütsel yapı "aksakallık" kurumunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Aksakallar, tarihselolarak Kırgız toplumunda önemli fonksiyonlar icra
etmiş olmalan sayesinde bu durum bugün varlığını sürdürmektedir. Bu toplumsal yapı zorunlu olarak güçlü akrabalık ve klan ilişkilerini beraberinde
getirmiştir.
Kırgızların tarihsel, toplumsal ve kültürel yaşamlannda Sovyet işgali ile
birlikte bir kırılma meydana gelmiştir. Zamanın Sovyet yöneticileri, Orta
Asya'da katı bir modernleşme programı yürütmelerine rağmen, Kırgızlardaki akrabalık ve kabile ilişkilerini yok edememiştir. Kırgız toplumunun siyasi,
kültürel ve ekonomik olarak yoğun bir modernleşme süreci yaşamasına rağmen söz konusu tarihsel-sosyal bağların çözülememiş olması farklı tartışmalan da beraberinde getirmiştir. Hemen belirtmek gerekir ki geniş akrabalık
ilişkilerinin ve cemaatsel yapıların Batı modernleşmesinin bireyselleştirici
boyutuyla çelişse de 'Komünist Bir Toplum' kurma ideolojisiyle hareket
eden ve bu uğurda geleneksel geniş aile ve klan ilişkilerini 'ekonomik komün'ler (topluluk) biçiminde örgütlerneye çalışan Sovyet modernleşmesi,
Kırgızların geleneksel toplumsal yapılannın sürmesine zemin hazırlamıştır.
Bugün elbette ki Kırgızlardaki kabile ilişkisi 16 ya da 19. yüzyıldaki kabile
ilişkisinin aynısı değildir. Örneğin aksakallar, araba kullanabilen, araba tamir
edebilen, sulama uzmanlan, veteriner ya da mühendis olabilen bir konuma
sahiptirler. Bu da Batı-dışı modernlik biçiminin bir başka versiyonu olarak
okunabilir.
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Bağımsızlıktan sonra iyice gün yüzüne çıkan klan ilişkileri, Kırgızistan'da özellikle yerel düzeyde siyasi ilişkileri ve siyasi seçimleri etkileyen
önemli bir faktör haline gelmiştir. Ülkede klanizm ilişkileri siyasiler tarafından siyasi bir rant haline dönüştürülerek tahrik edilmekte ve canlanan bu
geleneksel ilişkiler siyasi yapıyı, özellikle yerel düzeyde, belirlemede derin
bir nüfuz kazanabilmektedir. Bunun yanında devlet, siyasi kimliğini inşa
ederken Kırgız tarihindeki sembollere uzanmak durumunda kalmaktadır.
Jokorko Keneş'ten (Kırgız Milli Meclisi) bayrağa kadar bir dizi sembol Kırgızlann geleneksel yaşamından ilhamını almıştır. Bu semboller ise Kırgızlann geleneksel klan ilişkilerinin yeniden üretimi anlamına gelmektedir.
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Yazı Düzeni
1. Yazı nüshaları Times New Roman yazı tipinde, A4 boyutunda kağıtların tek yüzüne 1,5 satır aralıkla ve 11 punto yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında en az 2,5 cm. boşluk bırakılmalıdır.
2. Açıklamalar için yapılan dipnotlar, metin içerisinde
(superscript) şekillerle gösterilmeli ve sayfa altına verilmelidir.

üst yazı
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yerleri metin içinde belirtilmelidir.
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lam adı, Cilt no, (Sayı no), sayfa no.
Derleme kitaplardaki makaleler için:
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veya kongrenin adı, Düzenlenen yerin adı, tarihi, Derleyen/derleyen1erin
adı/adları, Basıldığı yer, Yayınevi, sayfa no.
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Dergiye gönderilen yazılardan Yayın Kurulu'nca incelenerek hakemlere gönderilmesi uygun bulunanlar, iki alan uzmanının "yayımlanabilir"
onayından sonra, Yayın Kurulu'nun son kararı ile yayımlanır. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulu'nun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate
almak zorundadırlar. Katılmadığı hususlar olması durumunda, yazar bunları
gerekçeleri ile ayrı bir sayfada bildirıne hakkına sahiptir. Dergiye gönderilen
yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.
TelifHakkı
H.Ü. Türkiyat Araştırınaları Enstitüsü, 2004. Her türlü hakkı saklıdır;
bu yayımın hiçbir kısmı elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt v.b. yolla hiçbir
şekilde yayıncıların izni olmaksızın bastırılamaz, çoğaltılamaz. Dergide yer
alan yazılar, resim ve şekiller, üçüncü şahıslar tarafından ancak, kaynak gösterilmek suretiyle alıntılanabilir.
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Hacettepe Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Amaç ve Kapsam
Türkiyat Araştırma/arı Enstitüsü, Atatürk'ün düşünceleri doğrultusunda, Türk Dünyası 'nın kültür varlığını disiplinler arası bir yaklaşımla inceleyerek evrensel ölçülerde bilim dünyasına kazandırmak; bu amaçla lisans
üstü düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak,
yurt içi ve dışındaki benzer kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak amacıyla
kurulmuştur.
Yaklaşık iki bin yıllık bir geçmişe sahip olan Türk kültürünün, bu
uzun zaman diliminde etkili olduğu coğrafyalar, başka kültürlerin hüküm
sürdüğü bölgelerle karşılaştınlamayacak kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Türklerin tarihsel süreç içinde ve günümüzde karşılaştıkları ulusal ve
uluslararası sorunların doğru tanımlanması ve bunlardan geleceğe dönük
perspektifler çıkarılması, her şeyden önce bu bölgelerdeki sosyal, siyasi ve
kültürel yapılar hakkında bilimsel bilgi birikimini gerekli kılmaktadır.
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırma/arı Enstitüsü, Türk kültür
varlığını ve bu varlığın etkileşim içinde bulunduğu kültürleri, bu etkileşimin
seyrini bilimsel yöntem ve tekniklerle araştırarak, doğru ve evrensel değerler
çerçevesinde bilim dünyasına kazandırmayı; disiplinler arası bir yaklaşımla
sosyal ve kültürel araştırmalara yeni bir açılım getirmeyi amaçlamaktadır.
Bilindiği gibi, Türk kültürünün tarihte ve günümüzde etkili olduğu alan Sibirya'dan Viyana'ya, Cezayir'den Kınm'a kadar uzanmaktadır. Türkiye,
Balkanlar ve diğer komşu alanlar, Karadeniz ve Kafkasya ve Sibirya ile Türkistan coğrafyası Türk kültür sahasının en önemli bölgeleridir. Bu bölgeler
gerek tarihte gerekse günümüzde dünyanın en stratejik bölgeleri arasında yer
almaktadır. Türkiye devraldığı bu kültürel mirası yeterince inceleyemediği
gibi, Türk bakış açısıyla elde ettiği bulguları evrensel platforma taşımakta da
oldukça yetersiz gözükmektedir.
Yukarıda belirtilen alanlarda yaşayan diğer kültürleri ve bunlarla olan
etkileşimin izlerini araştırmak, bugün Türk kültürünün dinamik ve güçlü
temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyeti ve onun üniversitelerinin temel görevleri arasında yer almalıdır. Gelişmiş Batı ülkelerinde XVII. yüzyıldan beri var
olduğunu bildiğimiz dünya kültürlerini araştırma merkezleri; kendi ulusal
bakış açıları ile hem kendi kültürel yapıları, hem de dünyadaki farklı kültürleri inceleyerek elde ettikleri bulguları, bir taraftan bilim dünyasına sunarlarken, diğer taraftan da her türlü yakın-uzak ekonomik ve siyasi hedefler doğrultusunda ilgili ülkeye altyapı desteği sağlamaktadırlar. Türkiye'nin benzer
türden bir altyapı desteğine sahip olduğunu söylemek zordur. Bu tespitten
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hareketle Avrupa 'yla bütünleşme sürecine kendi kültürel kimliği ile girmeyi
hedefleyen, değişen dünya düzeninde hak ettiği saygın yeri alması gereken
Türkiye'de; bir taraftan Türk kültürünü ve etkileşim içerisinde bulunduğu
diğer kültürleri bilimsel yöntemlerle araştırarak bulgulan bilim dünyasıyla
paylaşmak, diğer taraftan da bugün ve gelecekte ihtiyaç duyacağı altyapı
desteğini sağlamak, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün en temel iki amacıdır.
H Ü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk kültürünün etkili olduğu
ve ilişkide bulunduğu coğrafi bölgelere göre teşkilatlanmayı, bu bölgelerin
geçmişte ve günümüzdeki durumlannı araştırmayı ve bilim dünyasıyla paylaşmayı amaçlamaktadır. Bölümler ve programlar, dönem aynmına gidilmeksizin, coğrafi bütünlük içerisinde, Türklerle ilişkilerin yoğun olduğu
dönemler ve bugünkü münasebetlerisorunlar bağlamında kültür, sanat, dil,
tarih, coğrafya, edebiyat, folklor, inanç ve din, iktisat, siyaset ve güvenlik
gibi alanları kapsamaktadır. Bütün bölüm ve programlarda ağırlığı Türk dili,
tarihi ve kültürü ile komşu kültür alanları arasında var olmuş ve var olagelen
ilişki ve etkileşim süreçleri inceleme konusu olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla hem bakış açısının Türk merkezli olması, hem de bütüncü bir yaklaşımla,
araştırılan konuların evrensel ölçüler içerisinde ele alınması sağlanmış olacaktır.

