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MUSUL VAKIFLARININ TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ 

AİRŞİV DEFTERLERİNE GÖRE 

Dr. ISAM ALBAYATY 

Kuzey Teknik Üniversitesi / Kerkük Teknik Enstitüsü / Irak 

ORCID ID: 0000000324132203 

 

Özet 

   Irak’ın en önemli şehirlerinden biri olan Musul, Bağdat tan sonra en büyük şehirdir. Bu 

araştırmada, Musul un H.922-1004/ M.1517-1595 tarihleri arasındaki vakıflar durumu ( eğitim, 

ibadet, külliyeler kurumları )  bir bütün halinde incelenmeye çalıştık. Vakıf kurumu, şehir tarihi 

ve sosyal-kültürel yapı araştırmalarında önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

kurumun araştırılması hem bölgenin, şehrin kuruluşu hakkında bize zengin bilgiler sunarken 

şehir yapılaşması ve müesseseleşmesi konusunda da ayrıntılı bilgiler vermektedir.  

  Araştırmanın konu içerisinde Musul un vakfı özellikleri,  Osmanlı dönemindeki vakıflar. 

kuruluş ve yükselme dönemlerinde sosyal hayatın en önemli kurumu olan vakıf müessesidir. 

Bu müessesenin Osmanlı döneminde çok büyük bir inkişafa mazhar olduğu, sosyal alanda, 

eğitim, sağlık, sosyal yardım ve sosyal güvenlik gibi en temel haklarının ötesinde mahalla 

fukarasına sokak verilmesi. Osmanlı Devleti toplumun tüm sosyal ihtiyaçlarını vakıflar yoluyla 

karşıladığından, “Osmanlı medeniyeti” için bir vakıf medeniyeti tabiri kullanılmaktadır. Vakıf 

müessesesi, 16. Yüzyıldan itibaren toplumun tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen bir sosyal 

kuruluş hâline gelmiştir. Araştırmamızın temel kaynaklarını Arşiv vesikaları oluşturmaktadır. 

Ankara da bulunan Başbakanlık Osmanlı Arşivi daire başkanlığı ve Tapu Kadastro Genel 

Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime Arşivi. Musul ile ilgili kısımlarından istifade edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Musul, Musul Vakıfları, Osmanlı Devleti, Cami, Zaviye, Medrese.     
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THE PLACE OF MOSUL FOUNDATIONS IN SOCIAL LIFE 

ACCORDING TO ENERGY BOOKS 

 

Abstract 

   Mosul, one of Iraq's most important cities, is the largest city after Baghdad. In this research, 

we tried to examine the state of foundations (education, worship, institutions of higher societies) 

of Mosul from H.922-1004 / M.1517-1595 as a whole. The foundation is confronted as an 

important resource in the research of city history and soyo-cultural structure. The investigation 

of this institution provides us with a wealth of information about the region, the city's founding, 

as well as detailed information on urban planning and institutionalization. 

  The subject of the research is Mosul's foundation characteristics, foundations in the Ottoman 

period. is the foundation institution which is the most important institution of social life during 

establishment and promotion periods. This institution was given a street in the neighborhood 

beyond the most basic rights such as social inland, education, health, social assistance and social 

security, which was a big change in the Ottoman period. Since the Ottoman State meets all the 

social needs of the society through foundations, a foundation civilization is used for "Ottoman 

civilization". Since the 16th century, the Foundation has become a social institution that can 

respond to all the needs of society. Archival vases are the main sources of our research. The 

Prime Ministry Ottoman Archives Department in Ankara and Kuyud-ı Kadime Archives 

General Directorate of Land Registry Cadastre. Mosul and related parts have been benefited 

from. 

Key words: Mosul, Mosul Foundations, Ottoman Empire, Mosque, Zawiya,   Madrasa. 

 

Giriş  

   Musul sancağı Cezire(Mezopotamya) nın kuzey-doğu bölümünde ,Dicle nehrinin  her iki 

yakasında yer almaktadır . Hudutları,doğuda şehr-i Zor kuzey-doğuda Van ; kuzey-batıda 

diyarbekir ; batıda Sincar ; güney-batıda Zor sancağı ve güneyde Bağdat ile mahduttur. Sancak 
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dahilindeki arazinin büyük ekseriyeti engebelidir . özellikle ,kuzey ve doğu cihetleri dağlıktır 

.Dicle nin batısında, Sincar ile Musul arasındaki arazi ise düzdür . Sadece Sincar dağı afrin 

tepesi mevcuttur (Sami,1316:4481) . Kuzeyde Van eyaleti hududu ve doğuda İran hududu 

boyunca birtakım dağlar mevcut olup, bir kısmının kolları Dicle nehrinin yakınlarına kadar 

uzanır, Bu dağların belli başlıları; Maklub , Baş ika, Zaho , Butma , Zilvar, Birman , 

Karakoc,Cebel-i Hamrin , Cebel-i Ali ve Köşk dağlarıdır .Zikredilen dağların çoğunluğu taşlık 

ve çıplaktır .Eteklerinde ve yaylalarında meralar mevcut ise de buralarda da pek orman mevcut 

olmayıp ,yalnızca meşe vb. gibi ağaçlara tesadüf edilmektedir (Sami,1316:4481). Musul 

Sancağındaki yerleşim ve ziraat alanları Dicle nehri boyunca ve diclenin doğusundaki arazide 

yoğunlaşmıstır . Her ne kadar diclenin kuzey ve doğu kesimleri dağlık ise de , münbit ve 

mahsuldar araziler de gene bu bölgelerde bulunmaktadır(Cevad,1313:791).  Dicle nin batı ve 

güney-batısındaki araziler ise kıraç olduğu için iskan ve ziraata pek elverişli değildir .  Sancağın 

en önemli suyu Dicle nehridir . Kuzey-batıdan güney-doğuya doğru akan nehir boyunca birçok 

yerleşim alanları ve ziraat sahaları mevcuttur . Diğer önemli akarsular ise ; Büyük Zap , Küçük 

Zap , Husur ve Gazar nehirleridir(Musul Vilayeti Resmi Salnamesidir,1308:94).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Kronolojik Dağılım    

   Milattan önce Mezopotamya toprakları içinde yer alan Musul’da Asur uygarlığı, yaklaşık 

1300 yıl hüküm sürmüştür. Ardından gelen Babil hükümranlığı ise Pers saldırıları nedeniyle 

kesintiye uğramış ve Perslerin eline geçmiştir. Pers yönetimi sırasında büyük bir Pers akınına 

maruz kalan bölge, Hıristiyanlığın ortaya çıkışından sonra bu dine yönelmiş ve 2. yüzyıldan 

sonra Hıristiyanlığın önemli bir merkezi haline gelmiştir. 

642 yılında Hz. Ömer tarafından alınan Musul, bu tarihten itibaren Arap nüfusunun göçüne 

maruz kalmıştır. Bölge, kısa süreli Emevî hâkimiyetinden sonra 751 yılında Abbasi yönetimine 

geçmiştir. Osmanlı öncesinde Zengiler, Timurlar, Akkoyunlular ve Safevi gibi Türk devlet ve 

beylikleri bölgede hâkimiyet kurmuşlardır. Yavuz Sultan Selim (Kutluca,2006:9) , Şah İsmail 

in kan dökerek, küfretme, mescit ve ibadet yerlerini yıkmak gibi kötü işlerine bakarak, H.920 / 

M. 1514 yılında kendisiyle savaşa karar verdi . Bu iki Türk hükümdarını birbiriyle çarpıştıran 

en mühim sebep , çok büyümüş olan bu iki devletin fütuhat siyasetlerinde de en kuvvetli 

devirlerine girmiş bulunmaları ve artık birbirinin toprağına göz dikmiş olmaları gösterilebilir 

(Hemdemi,1298:384) . Böylece Musul Osmanlı hakimiyeti altına girdi .   
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   Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden itibaren önemli bir mesele haline gelen Musul 

Bölgesi, esasen son bin yıldır Türklerin hâkimiyeti altında olan bir bölgedir (Musul Vilayeti 

Resmi Salnamesidir,1330:65-112)  

   Musul H.922 / M.1517 tarihinde Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra sancağa tahvil 

edilerek Diyarbekir eyaletine bağlanmıştır. Musul ile beraber Telafer, Sincar , Hasankeyf , 

Ormu , Oşnu , Erbil ve İmadiye Osmanlı Devletine tabi olmuşlardır Zamanla , şartlar 

gerektirdikçe bazen de Bağdat ,bazen de Şehrizul eyaletlerine bağlı bir sancak haline 

getirilmiştir . Musul un sancak statüsü ile idaresi H. 994 / M. 1586 tarihine kadar devam 

etmiştir. H.994/ M. 1586 tarihinde ise Musul sancağının eyalete tahvil edildiği anlaşılmaktadır 

(BOA,60:283) .  

Vakıf’ın Tarifi    

    İslam hukukuna göre vakıfların pek çok tarifi yapılmıştır. Sözlük anlamıyla; duruş, durmak, 

alıkoymak, ayakta bekleme ve hareketten alıkoyma gibi bir çok manaya gelen vakıf 

kelimesinin(El-Kübysi,1977:3-4), ıstılah (deyim) olarak pek çok tarifi yapılmaktadır. Aynı bir 

malın herhangi biri tarafından temlik edilmesini engellemek anlamına gelmektedir. Vakıf 

kelimesi Arapça’da durmak, alıkoymak manasındadır. Istılah olarak ise; XIII-XIX. Yüzyıllar 

arasındaki dönemde, İslam ülkelerindeki Sosyal ve iktisadi hayatta önemli bir yer tutan dinî-

sosyal müessesenin adıdır(Yediyıldız,1986:153). 

   Vakıf müessesesi, uzun asırlar boyunca bütün İslam memleketlerinde büyük önem kazanmış, 

içtimai ve iktisadi hayat üzerinde derin tesirlerde bulunmuş dinî-hukuki bir 

müessesedir(Köprülü,1983:351). Vakfı kısaca, bir kimsenin Allah’ın rızasını kazanmak için, 

sahip olduğu menkul veya gayrimenkulünü dinî, içtimai ya da hayır hizmetleri için tahsis etmesi 

olarak tanımlayabiliriz. Vakıf tesis eden kişiye vakıf, vakfedilen mala mevkûf denir. Vakıf 

kuran kişinin amaçlarını, şartlarını ihtiva eden, kurulacak vakfın yönetim şekline ilişkin esasları 

belirleyen ve mahkeme tarafından tescil edildikten sonra vakfın vücut bulduğu belgeye de 

Vakfiyename enilmektedir(Özdemir,1996:76-77-78). Vakıf (Vakfeden kişi) kadı huzurunda 

tescil edilen vakfiyesinde, vakfiyenin hedeflerini, şartlarını ve yönetimini belirlemekte ve bu 

vakfa bir mütevelli görevli tayin etmektedir(İnalcık,2002:222-223). 
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  Vakıflar gördükleri hizmetler itibariyle; dinî, içtimai ve iktisadi vakıflar, mahiyetleri itibariyle 

ise; hayrı, zürri (evlatlık) ve avarız vakıflar olmak üzere bir takım kategorilere 

ayrılmaktadır(Kazıcı,1985:79-97). 

Osmanlı Devleti’nde Vakıfların Önemi 

   Osmanlı Devleti’nde vakıflara büyük önemi verilmiştir. Özellikle de vakıf mefhumu 

geliştikten sonra vakıflara verilen değer ve önem artmıştır. Çünkü bu vakıflar, muhtelif 

alanlarda olumlu sonuçlar ortaya koymuştur. Bunun neticesinde ise somut gelişme olarak 

vakıfların sayıları ve infak olgusu gelişmiş ve artmıştır. Osmanlı şehirlerinin Fiziki yapısını 

oluşturan cami, mescit, zaviye, medrese gibi dinî ve içtimai yapıların inşası ve muhafazası 

vakıflar vasıtasıyla olmaktaydı(Yediyyıldız,1986:153). 

   Osmanlı Devleti’nde vakıf, toplumun benimsediği kültürün ayrılmaz bir parçası 

sayılmaktadır. Osmanlı vakıfları, yeterli düzeyde gerçekleştirilmek istenen refah ve saadet 

düzeyine ulaşmak amacıyla bir şerr-i şerifi olarak çok dikkatli bir şekilde yönetilmiştir. Diğer 

bir ifade ile, toplumsal hayatın (Kazızı,2003:80;Akgündüz,1996:115-145) düzenlenmesinde 

önemli büyük bir rol oynamıştır. Toplumun tüm fertlerine bu vakıflar sayesinde ücretsiz 

hizmetler sunulmuştur(Arnavut,2002:47). Ayrıca vakıf ile, menkul ve gayrimenkul malları 

tasarruf ederek Allah’ın rızasını kazanma amacı güdülmüştür. O halde vakıf, camileri, 

mescitleri, okulları ve toplumsal niteliği olan diğer kurum ve kuruluşları koruma görevini 

üstlenmiştir(İnalcık,2002:220). Tarihci Yılmaz Öztuna “Toplumsal kurum ve kuruluşların 

yapmış olduğu tüm işler, vakıf müessesesi sayesinde yapıldığına” dikkat 

çekmiştir(Öztuna,1988:491). Bu kurum Osmanlı Devleti’nde insani ve sosyal kurumların en 

önemlilerinden biriydi. İnsanlar bu vakıflarda hayır işlerine koşar, güzel işler icra ederlerdi. 

   Bu kişilerin başında ise padişah, sultanlar, aile fertleri, Devlet erkânı, ordu komutanları, 

alimler ve zenginler gelmektedir. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan bu yana hayır kurumları 

ülkenin her tarafında yaygın bir şekilde görülmeye başlamıştır(Öztuna,1988:492). Osmanlı 

Devleti’nde vakıf hizmetleri, tasauvurunun üstünde birçok alanda çeşitlilik göstermiştir. 

Örneğin; fakir kızların çeyizlerinin hazırlanması, mahkumların ve sıkıntıda olan kişilerin 

borçlarının ödenmesi gibi. Hayır kurumlarının başında ise; camiler, mescitler, su sebilleri, 

okullar, fakirler ve yoksullar için imarethaneler (aşevleri), hastahaneler, hanlar, darülacezeler, 

fabrikalar ve diğer kurumlar gelmektedir. Hatta hayvanlar için bile, özellikle de kuşlara 

(güvercin) özel bir çok vakıf bulunmaktaydı. Bu nedenle Osmanlılar güvercin etini asla 

yemezdi. Güvercinlere bakmak, yetiştirmek onları mutlu ederdi. Güvercinler şehirde bulunan 

camilerin avlusunda uçarlardı. Osmanlıya göre hayır yapmayı sevmeye delalet ederdi. Hiç 
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kimse hayvanlara kötü muamele yapmazdı, onlara eziyet edemezdi. Çünkü o hayvanlar da 

Allah’ın yarattığı mahlukatlardandır (Öztuna,492-493;Kazıcı,81-82).Vakıfa bir gelir tahsis 

edilmektedir. Fıkıh ilmine istinaden sahibi kurulduğu andan itibaren vakfın sahibi Allah-u 

Teala’dır. Ancak bazı vakıfların zamanla kamu hizmet içerikleri değişmiştir(İnalcık,2002:222-

223).  

Musul’un Vakıflar 

   Musul da bir çok vakıf bulunmaktadır. Cami , mescit , medrese , zaviye , türbe ve ziyaretgah 

olan mezarların hizmetlerinin yürütülmesi için birçok hayrı vakıf kurulmuştur.  Musul 

şehrindeki vakıfların büyük ekseriyeti Osmanlılardan önceki dönemlerden kalmadır .Bunlar 

mülk sahiplerinin tamamını veya belli bir kısmını cami , mescit , medrese , zaviye gibi dini ve 

sosyal eserlere vakfetmeleriyle ortaya çıkmıştır . Bu mülk topraktan veya toprak üzerinde 

yaşayan köylüden alınan her türlü vergiler olmayıp sadece toprağın kuru bir mülkiyet hakkıdır 

. Dolaysıyla malikane (İnalcık,2000:454) sahibi, çiftçiden yalnızca bir nevi toprak kırası olarak 

öşür talep edebilir. Çünkü arazinin vergi geliri devlet tarafından sipahiye (Cin,1995:288) dirlik 

olarak tevcih edildiğinden , mahsulün öşrünü de sipahi almaktadır. Bu şekilde toprak kirası ve 

mahsul öşrünün ayrı ayrı ödendiği arazilere iki baştan tasarruf veya malikane-divani sistemi 

denilmektedir . Musul daki vakıflara bağışlanan malikane hissesi rub hububat (1/4) tır 

(TKGM,KKA,TT.D195:8).  Şehirde bulunan birçok dükkan , han , hamam , zemin kiraları ile 

bazı mezera , cemaat , bağ ve bahçe gelirleri de ayrılmıştır . Ama biz bu araştırmada eğitim , 

ibadet ve Harameyn ş-Şerifeyn bakacağız .  

 Eğitim – Öğretim Kurumları İle İlgili Vakıflar   

Medreseler  

    Arapça “ derese “ fiil kökünden türetilmiş bir ism-mekan olan medrese sözlük anlamı olarak 

ders okunan yer ( okul ) demek ise de İslam tarihinin bir istılahı olarak talebenin hem içinde 

yaşadığı ( yeyip-içip , yatıp-kalktığı )hem de çeşitli dersler okuduğu öğretim kurumu demektir 

(Sami,1316:1313-1314). İslam toplumlarında eğitim-öğretim başlangıcta mescit ( cami ) lerde 

yapılıken , zamanla İslamı ilimlerin kemmiyet ve keyfiyet bakımlarından gelişmesi, bunların 

belli bir program ve düzen içerisinde öğretimesini zorunlu kılmış ve ibadet yerleri dışında sırf 

eğitim-öğretim amacıyla medrese denilen müesseseler kurulmuştur . Fakat mescit eğitim-

öğretim faaliyrtini tamamen kaybetmemişlerdir . Günümüzde bile camiler toplu-acık eğitim 

faaliyetini sürdürmektedirler(Pakalın,1993:436). 

    XVI. yüzyıla ait Musul tahrir ve evkaf defterinde vakıf yoluyla tesis edilmiş iki medrese 

bulunmaktadır: 

Şeyhül Beled Medresesi 

   Araştır dönemimizde Musul da varlığını tespit ettiğimiz Eski Musul da 1 medreseden Şeyhül  

Beled medresesi kaydı sadece H.929 / M.1523 tarihli tahrirde geçmektedir. Bu medreseye 1 

çiftlik zemini vakfedilmiş olmakla beraber gelir ve gider miktarları hakkında hiçbir kayıt 

yoktur.   
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Hoca Kasım Medresesi   

   Hoca Kasım ( Doğan Bey ) medresesine ise Musul  boyahanesi gelirlerınden önemli bir 

meblağ vakfedilmiştir . Nitekim , günlük hesabiyle H.929 /M.1523 te (20) akça , H.947/M.1540 

ta (25) akça ve H.965-983/ M.1558-1575 tarihlerinde (30) akça medresenin muhtelif giderleri 

için vakfedilmiştir . Günlük olarak ayrılan bu meblağın yıllık tutarı H.929 /M.1523te 7200 akça 

, H.947/M.1540 ta 9000 akça ve H.965-983/M.1558-1575 tarihlerinde ise 10800 akça 

tutmaktadır .    

 

Bu tutalar medresedeki muhtelif giderler için harcanmaktadır Bkz. tablo 11. 

 Tablo 1 Hoca Kasım Medresesi Vakfı   

 

 

 

 

 

 

 
1 TKGM.,KKA.,TD.,998,s.22-23;TD.,195,s.178; TD.,308,s.172; TD.,660,S.236. 

Vakfın Adı Gelir Kaynağı  Gelir Tutarı 

Hoca Kasım 

medresesi vakfı  

Musul Boyahanesi günlük akça 

olarak  

1523 1540 1558 1575 

20 25 30 30 

Giderler Gider Tutarı 

1-Cihet-i Talebe  

2-Cihet-i Tevliyet 

3-Cihet-i Katibet 

4-Cihet-i Rakabe 

5-Cihet-i Ferraş 

10 

7 

- 

3 

- 

10 

7 

3 

- 

- 

7 

7 

3 

- 

3 

7 

7 

3 

- 

3 
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İbadet Kurumları İle İlgili Vakıflar      

Camiler  

    Arapça adından  da anlaşıldığı gibi cami, halkı toplayan cem eden , yahut halkın toplantı teri 

manasına gelen bir terimdir 2. Cami, ibadetlerin ve halkın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü 

kurum olma vasfını haizdi3 . Cami konum itibariyle İslam şehrinin merkezini teşkileden en 

önemli unsurdur. Şehirde içtimaı hareketliliğin en yöğun olduğu yer Cuma camisi dir . Diğer 

günler mahalle mescitlerinde namaz kılan Müslümanlar, Cuma günleri başlarında reisleri 

olduğu halde , Cuma camiinde toplanmaktaydılar. Cuma camilerinin bu özelliği ve son yük 

camilere mescit denildiği halde, IX. Asırda hemen hepsine cami denilmeye başlanmıştır . 

Osmanlı şehir tariflerinde de Cuma kılınır olma özelliği şehrin tanımlanmasında temel taşlardan 

sayılmaktadır. Şehirlerin dini, siyasi ve kültürel yönden merkezi mesabesinde olan camiler , 

cihad ve gaza sonucu ele geçirilen yeni topraklarda İslamlaştırma faaliyetlerinin de merkezi 

durumunda idiler 4.  

      XVI. yüzyıla ait Musul Tapu tahrir defterinde yer alan camiler şunlardır  üç cami tespit 

ettiğimiz :    

Ulu Camii ( Nureddin Şehid Camii ) 

    Bu cami, Musul şehrinin merkezinde yer alır, Noureddin Mahmoud  H. 566-568 / M.1170-

1172  inşa edildi , ise zengin vakıf gelirleri vardır 5. Zira, cami nin evkaf gelirleri arasında bir 

çok dükkan kirasının yanısıra, 1 han, 1 arsa kirası, kabak çevligi köyünün gelirlerinin ¼ hissesi 

ve 2 bahçe geliri bulunmaktadır 6. Ulu camii nin H.929/ M.1523 tarihindeki  evkaf  geliri 15624 

akça 7 iken, bu rakam H.946/ M.1540 ta 25378 akçaya 8, H.965 / M.1558 de 32511 akçaya9 ve 

H.982 / M.1575 te  ise 38220 akçaya 10 yükselmiştir. Bu meblğlar günlük hesabiyle ( yevmi) 

değişik oranlarda muhtelif görevli ve giderlere harcanmaktadır .BKz. tablo ( 2) Musul daki Ulu 

camii gelir ve giderleri ( H.929-982/M.1523-1575) 11 .      

 

 

 

                                    

 
2 Ergın , Osman, Türkiye de Şehirciliğin Tarihi İnkişafı, İstanbul,1936,s.103. 
3 Yediyıldız,Bahaeddin,Vakıf Müessesesinin XVII.Asır Kültür Üzerine Etkileri, Türkiye nin Sosyal ve 

Ekonomik Tarihi 1071-1920, Ankara, 1980,s.160. 
4 Cami ile ilgili geniş bilgi için bkz.Atiyaallah , Ahmad , Kamus-ı El-islami , C.I , Kahire , s. 558 . 
5 AL-azzawi, Abbas , Farklı Dönemlerde Amadiyah, Erbil, 1998 , s.62.  
6 TKGM , KKA., TD.,998, s.101 ; TD.,195, s.42 ; TD., 308, s.74. 
7 TKGM , KKA., TD., 998, s.103. 
8 TKGM , KKA., TD., 195 , s. 44. 
9 TKGM , KKA., TD., 308 , s. 77. 
10 TKGM , KKA., TD., 660 , s. 112. 
11 Bu tablo 998,195,308, ve 660 no lu tapu tahrir defterlerindeki bilgilere göre çıkartılmıştır.  
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                                                         Tablo 2 Ulu Camii Vakfı  

Gelir Kaynağı Gelir Tutarı ( akça ) 

1523 1540 1558 1575 

1-Dükkan kirası - - - - 

2-Han kirası 1080 600 8284 8640 

3-2 Bahçe  400 - - - 

4-kabak çevliği köyü  775 850 910 1920 

5- kayseriyye-i cedid kirası 5484 - - - 

6-kayseriyye-i kadim kirası  6192 - - - 

7-56 Dükkan kirası ( 1558 de105,1575 te 115 adet) 1333 20000 20546 3600 

8- 16 kayseriyye-i kadim kirası ( 1575 te 14 ü harab oldu ) - 2928 860 60 

9- 1 han arsa kirası (1575 te aras-i kapan kirası )  360 1000 1911 24000 

Toplam 

 

Giderler 

15624 25378 32511 38220 

Cihet-i Tevliet 8 8 8 10 

Cihet-i İmam  5 6 7 10 

Cihet-i Müezzin - - 6 - 

Cihet-i Ferraş  2 2 2 2 

Cihet-i Huffaz 10 7 7 11 

Cihet-i Hitabet  4 4 5 10 

Cihet-i Rakabe 4 - 10 - 

Cihet-i Kitabet - 10 3 4 

Cihet-i Cüzhan - 10 13 13 

Cihet-i Ma Ruf  - 1 1 1 

Cihet-i Cibayet  2 1.5 1.5 1.5 

Cihet-i Nezaret  - - 4 4 

Cihet-i Hademe-İ  - - - 1 
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 Nebi Cercis Külliyesi   

  Bu külliye için de zengin gelir kaynakları vakfedilmiştir , (1) köy  , (1) mezrea ve (3) han 

kirası külliyenin evkaf geliri için ayrılmıştır . BKz Tablo 315.   

                                        Tablo 3 Hz. Cercis Nebi Vakfı 

 

 
12 ELdiveçe , Said, Farklı Dönemlerde Musul Camileri , Bağdat , 1963 , s.79. 
13 TKGM , KKA. , TD., 998 , s.69 ; TD., 195 , s.78. 
14 TKGM,KKA.,TD.,308;660. 
15 TKGM,KKA. ,TD. ,998 , s.85-89; TD.,195,s.142-143;TD., 308,s.176-192 ;TD.,660,s.228-267. 

Cihet-i Sure-İ Tebarekhan  - - - 3 

Diğer  1 1 - 20.5 

TOPLAM 36 50.5 67.5 91 

   

Emevi Camii  

  Musul daki camiler içerisinde Emevi camii ne ait herhangi bir vakıf  mevcut değildir . Bu 

ise Musul un Moğollar tarafından işgal edildiği sırada Emevi camii nin de büyük tahribata 

uğraması ve metruk bir cami haline gelmesinden kaynaklanmaktadır. Zira, Emevi camii 

ancak XIX. Yüzyılda yenilenerek ibadete açılabilmiştir 12.   

Mücahidi ( Kaymazı ) Camii  

   Bu camii H.929 / M.1523 te  (1) zemin kirasının 200 akçalık ve H.946/ M. 1540 tarihinde 

(1) bahçenin 200 akçalık geliri vakfedilmiştir 13. H.965 -982 / M.1558-1575 tarihli tapu 

tahrirlerde ise kaydı yoktur 14. 

Külliye Vakıflar  

 

Gelir Kaynakları  Gelir Tutarı 

1523 1540 1558 1575 

Tilkif köyü 25312 35270 50157 58577 

1 Han Kirası  12 12 100 - 

2 Han Kirası   - - - 60 

Hassalar ve Ali Kuyusu Mezreası - - 1200 1200 

Toplam  25324 35282 51457 59837 
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 Görevliler ve diğer masraflar için yapılan harcama tutarı ise, günlük hesabiyle        

H.929/M.1523 te 67, H.947/M.1540 ta 87 , H.965 / 1558 de100 ve H.983 /M. 1575 te 107 

akçadır  16. 

 

 Nebi Yunus Külliyesi  

   Nebi Yunus külliyesinin  muhtelif  giderlerini  karşılamak için birçok gelir kaynağı 

vakfedilmiştir . Bu evkaf arasında (3) köy , (3) mezrea , (5) cemaat , (3) dükkan ve (2) bağ 

bulunmaktadır BKz. Tablo 4 17 . 

                             Tablo 4 Hz. Yunus Nebi Vakfı 

 
Gelir Kaynakları  

Gelir Tutarı 

 
1523 1540 1558 1575 

 Nuniye köyü  

Meşhedi köyü  

Bakufe köyü  

Hasaniyye  Mezreası 

2 Bağ  

3 Dükkan 

Cemaat-ı Ulusan-ı  

Gökçelü Cemaati  

Lek Cemaat 

Ladamiye Cemaati 

Davudi Cemaati  

Toplam 

12068 

1100 

3018 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

16186 

21556 

2000 

6408 

800 

200 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

30964 

16275 

3607 

11322 

2440 

420 

360 

5927 

- 

- 

- 

- 

40351 

19222 

3700 

12518 

3000 

420 

360 

- 

1424 

1922 

1072 

1436 

45074 

Giderler Gider Tutarı ( günlük akça) 

 
16 TKGM,KKA. , TD.,998 , s.89 ; TD. , 195 , s. 143 ; TD. , 308 ,s. 192 ; TD. , 660 , s. 204 . 
17 TKGM , KKA. , TD. , 998 ,s. 85-89 ; TD. , 195 , s. 142-143 ; TD., 308 , s.131 ; TD. , 660 , s. 228-267.  
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Mütevelli 

İmamet ve Müezzin 

Saka (sucu) 

Hitabet 

Hafiz 

Habbaz ve Tabbah  vs. 

7 

2.5 

1 

- 

- 

1.5 

10 

4 

1.5 

3 

1 

2.5 

10 

4 

1.5 

3 

- 

2.5 

10 

4.5 

1.5 

3 

- 

2.5  

 

Harameyni Ş- Şerifeyn Vakfı  

   Osmanlı hükümdarlarından  Yıldırm  Bayezid ve oğlu Çelebi Sultan Mehmed dönemlerinden 

itibaren  Mekke  ve Medine  ye sure denilen  iane gönderildiği bilinmektedir 18 . Osmanlı  

imparatorluğun muhtelif  bölgelerinde “ Harameyni ş-Şerifeyn vakfı” na birçok köy , mezrea , 

cemaat , kervansaray , dükkan , bağ , zemin vs. yerlerinden elde edilen gelirler tahsis edilmiştir 
19. Musul daki vakıflar içerisinde en fazla gelir tahsis edileni Harameyn vakfıdır. Bu vakfa  ( 3) 

köy , ( 1 ) mezrea , ( 2 ) cemaat ve imadiye ile akra da mukataa geliri tevcih edilmiştir. H.929- 

946 / M.1523 / 1540 tarihli tahrir defterlerinde “Vakf-ı Hz. Muhammedül Mustafa “ (s.a.v.) , 

H.965-982 / M.1558 – 1575 tarihli tahrirlerde ise “Vakf-ı Harameyni ş-Şerifeyn “ şeklinde 

kaydedilmiştir . Tarihler itibariyle vakfın gelir toplamı şöyledir BKz.Tablo 5 20 .   

 

Tablo 5 Harameyni Ş-Şerifeyn Vakfı  

 
18 Bayatlı , Nilüfer , XVI. Yüzyılde Musul Eyaleti , Ankara , 1999, s. 33-46. 
19 a.g.e. 
20 TKGM , KKA. , TD., 998 , s.89 ; TD., 195 , s.147 ; TD., 308 , s. 178 ; TD. , 660 , s. 228-236. 

Gelir kaynakları Gelir Tutarı 

1523 1540 1558 1575 1592 

Hatare-i Büzürg köyü  

Reşidiye köyü  

Şirehanlu köyü  

Fecred mezreası  

Ucuşlu  cemaati  

Kara Unaz cemaati  

İmadiye ve Akra mukataa  

Toplam 

12187 

5675 

1527 

200 

1800 

- 

- 

21389 

21343 

14123 

6766 

400 

1318 

- 

- 

43950 

33336 

14123 

8595 

650 

1858 

468 

4000 

63030 

39868 

16100 

10330 

650 

2182 

678 

4000 

73808 

31056 

75691 

41023 

- 

4460 

- 

4650 

156880 
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Giderler Gider tutarı ( Günlük akça olarak ) 

Tevliyet 

Hitabet ve İmam 

Cibayet 

Nezaret 

Kitabet 

Bahar-i mum ve hasır  

Müezzin 

Toplam 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

10 

- 

- 

- 

16 

10 

3 

3 

6 

5 

1 

2 

30 

10 

3 

- 

- 

5 

- 

- 

18 

10 

- 

3 

- 

5 

- 

3 

21 
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21 TKGM , KKA. , TD. , 308 , s. 178. 
22 TKGM , KKA. , TD. , 195 , s. 147.  
23 a.e. 
24 Öztürk , Mustafa , Bursa da Hububat Fiyatları , Tarih İncelemeleri Dergisi , C.VII , İzmir , 1992 , s. 187 . 
25 TKGM , KKA. , TD. , 998 , s. 95 ; TD. , 195 , s. 134 ; TD. , 308 , s. 196 ; TD. , 660 , s. 235 . 

 

                                                                             

 

   Tabloda  görüldüğü gibi bu vakıf  gelirlerinden günlük  hesabiyle tevliyet , hitabet , imamet 

, cibayet , nezarat , kitabet  vs. cihetlere  sarf  olunmaktadır . Bu harcamalardan sonra  geriye 

kalan  büyük  meblağ ise Harameyni ş-Şerifeyn  fukarasına irsal olunmaktadır 21.   

   Musul deki Harameyn vakfı gelirleri de kadı nın yardımcılığında  nazır tarafından toplanıp  

birktirilmekte  idi 22 . Harameyn vakfına ait mal ve mahsullere dışarıdan  gelebilecek 

müdahaleleri  önlemek için zaman zaman  merkezden vazifelendirlen  görevliler tarafından 

teftiş  ve  kontrol  yapılmakta idi 23 . 

Musul Deki Vakıf Görevlileri 

    Vakıflarda, vakfın hizmet  çeşidine göre  pek  çok görevli  bulunmaktadır . Bu görevliler, 

vakfın gelir miktarına göre ve vakfiyede  belirtilen  miktarlarda  ücret almakta idiler. Vakıf 

çalışanlarının ücretleri , vakfın gelirine göre  değişmektedir . Ancak bu görvliler sadece 

vakıflarda aldıkları  ücretlerle geçinmeyip , kendilerine buğday , odun , elbise vs. gibi aynı 

yardımlar da yapılmaktaydı24 . 

     Musul da  bulunan  çeşitli vakıflarda çalışan görevliler  ile bunların  aldıkları  ücretler 

verilmiştir . BKz. Tablo 6 Vakıf Görevlileri Ücretler25 . 
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örevi 1523 1540 1558 1575 1592  Sayısı  

Mütevelli 

İmam 

 

Müezzin 

Ferraş 

 

Huffaz 

Hatib 

 

Katib 

Cüzhan 

 

Ma ruf 

Nezaret 

 

Cibayet 

Vaiz 

Kayyum 

Hademe 

Yasinhan 

Sure-i 

Aşirhan  

Türbedar 

Nokta i 

Mi mart 

8 

 

5 

- 

2 

 

10 

4 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

 

6 

- 

2 

 

7 

4 

 

3 

10 

 

1 

3 

 

1.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

 

7 

6 

2 

 

7 

5 

 

3 

13 

 

1 

4 

 

1.5 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

 

10 

- 

2 

 

11 

10 

 

4 

13 

 

1 

4 

 

1.5 

7 

4 

1 

1.5 

- 

2 

2 

2 

2 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Sonuç 

   Araştırma, bir dizi çıkarıma ulaşmıştır. Başlıca çıkarımlar şunlardır:  

   Musul şehrindeki vakıfların büyük ekseriyet Osmanlılardan önceki dönemlerden kalmadır. 

    Görüldüğü gibi, Şehrin coğrafi konumundan dolayı ticari ve sınaı faaliyetler büyük bir 

canlılığa sahne olmuştur. Buna göre Musul halkın öncelikle ihtiyaç duyabileceği eğitim-

öğretim kurumları , ibadet kurumları , görülmüştür .  

     Musul deki vakıf müesseselerinin tamamına yakını dini amaçlı vakıflardır. Bu 

müesseselerin hem dini hem de sosyal ve eğitim yardımlaşma bakımından hizmet 

verdiklerini göstermektedir. Bundan dolayı medresler, camiler, külliyeler, sadece birer dini 

kurum olarak değil, aynı zamanda sosyal boyutu olan kurumlar olarak da değerlendirmek 

doğru olur.  
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    Bu vakıf eserler, Musul şehrinin imarında önemli bir yer tutarak şehir hayatının gereği 

olan dini ve sosyal yapıların kurulmasında önemli rol oynamıştır. Ayrıca, bir çok kişiye 

istihdam  imkanı  sağlaması bakımından da bu müesseselerin önemi büyüktür.    

     Eğitim – öğretim kurumları için toplam  2 vakıf oluşturulmuştur. Bu vakıflardan 

anlaşıldığına  göre bölgede faaliyette olan 3 medrese bulunmaktadır. Bölge insanının hem 

temel eğitim hem de yüksek eğitim ihtiyacını  karşılamak için oluşturulmuş  olan bu eğitim 

kurumlarının tüm  ihtiyaçları ve giderleri bağlı bulundukları vakıflardan  sağlanmıştır .   

 

Defterlerde ibadet amaclı olarak kurulan vakıfların sayısı 3 cami dır halkın ihtiyaçları 

doğrultusunda  yerleşim  biriminin ilk kuruluşunda veya  genişlemesi esnasında oluşturulan 

vakıf yapılar olmuştur .  Belirttiğimiz  üzere vakıf görevlilerinin ücretleri çalıştıkları vakfın 

gelirine göre değişmektedir .  söz konusu Osmanlı döneminde kurulan birçok dini ve sosyal 

nitelikli vakıflar, toplumun çeşitli ihtiyaçlarını karşılarken , bir çok kişinin de geçimini temin 

ediyordu . 
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ABSTRACT  

The growth in the industries of developed nations is directly proportional to the progress they 

have made in occupational health and safety. The biggest indicator of these advances is the 

minimization of the number of occupational accidents. In this context, it is of great importance 

to examine and interpret the occupational accidents in our country. Within the scope of this 

study, statistical data, periods of incapacity and number of fatal cases related to occupational 

accidents between the years 2012-2020 were obtained from the Social Security Institution 

(SSI). By analyzing the data, occupational accident severity rates and occupational accident 

frequency rates for years were determined and compared without making any sectoral 

discrimination. In particular, the curfew in the conditions of the Covid-19 pandemic, working 

from home, stopping certain sector works, etc. The rate of active workers in business life, which 

occurred after the implementation of the measures, decreased rapidly. In order to protect the 

worker, a dismissal ban was introduced, resulting in unrealistic results in the occupational 

accident severity rate calculations due to the fact that the worker did not go to the workplace or 

worked from home despite being actively registered as an active worker in the SSI system. It 

can be suggested that the state should not leave occupational health and safety only as a 

documentation on the law, and that it can prevent occupational accidents by creating an 

occupational health and safety culture in Turkey by cooperating with employers and workers. 

Keywords: Occupational health and safety, occupational accident, frequency rate, severity rate. 

 

ÖZET  

 

Gelişmiş milletlerin sanayilerinde meydana gelen büyümeler iş sağlığı ve güvenliği konusunda 

ortaya koydukları ilerlemeler ile doğru orantılıdır. Bu ilerlemelerin en büyük göstergesi ise iş 

kazası sayısının en aza indirgenmesidir. Bu kapsamda ülkemizde yaşanan iş kazalarının 

incelenerek yorumlanması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma kapsamındaki 2012-2020 

yılları arasında yaşanan iş kazalarına ait istatistiksel veriler, iş görmezlik süreleri ve ölümlü 
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vaka sayıları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan elde edilmiştir. Veriler analiz edilerek 

sektör ayrımı yapılmadan yıllara ait iş kazası ağırlık oranları ve iş kazası sıklık hızları 

belirlenmiş ve kıyaslanmıştır. Özellikle Covid-19 pandemi şartlarındaki sokağa çıkma yasağı, 

evden çalışma, belirli sektör çalışmalarının durdurulması vb. önlemlerin uygulanması 

sonrasında meydana gelen iş hayatındaki faal çalışanlarının oranını hızla azalmıştır. İşçiyi 

korumak amacıyla işten çıkartma yasağı getirilerek işçinin faal olarak SGK sisteminde aktif 

çalışan olarak kayıtlı olmasına rağmen iş yerine gitmemesinden ya da evden çalışmasından 

dolayı iş kazası ağırlık oranı hesaplamalarında gerçeği yansıtmayan sonuçlar çıkmasına sebep 

olmuştur. Devletin sadece kanunlar üzerinde dokümantasyon olarak iş sağlığı ve güvenliğini 

bırakmaması, işveren ve işçiler ile de iş birliği yaparak Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği 

kültürü oluşturarak iş kazalarını önleyebileceği önerisi verilebilir. 

Anahtar Sözcükler: İş sağlığı ve güvenliği, iş kazası, ağırlık oranı, sıklık hızı 

 

1. INTRODUCTION 

The health problems related to the use of minerals/mines in nature to meet their needs such as 

protection and shelter, as well as the extraction of minerals and their subsequent use by 

processing, were the source of the first studies carried out within the scope of occupational 

health and safety. Especially with the Industrial Revolution, occupational accidents and 

occupational diseases experienced due to the mechanization of production, the rapid growth of 

technology, the increase in the speed of social transformation, the fact that existing formations 

and values gradually lose their importance or disappear completely, as a result of people 

working for long periods in factories where safety and health measures are not taken. After a 

while, it turned into a problem for the people and countries in all around the world  

The development of occupational health and safety in our country has shown parallelism with 

the historical developments in business life as in the rest of the world. The Industrialization 

Movement, which gained momentum in the first years of the republic in Turkey, brought with 

it some safety and health problems. Many legal regulations (laws, regulations, by-laws, etc.) 

have been made to solve and solve these problems, and standards related to occupational health 

and safety have begun to be established (Koçali,2018). 

Especially after the start of the European Union candidacy process, many regulations have been 

published within the scope of occupational health and safety since 2003. Many of these 

regulations are the Turkish versions of the regulations accepted by the European Union without 
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any changes. It is obvious that any kind of work done will make many contributions to our 

country. However, the most important point here is to ensure that all the regulations required 

for implementation are adopted by the state-employer-employee, rather than remaining on 

paper. Therefore, our legal regulations on occupational health and safety give important 

responsibilities and duties to both the employer and the employee. (Koçali, 2021) 

Occupational health and safety has made it worker-friendly by enriching the working style and 

environment with the series of rules and measures, as well as the legal regulations it has added 

to business life. On 30 June 2012, the Occupational Health and Safety Law No. 6331 entered 

into force within the scope of regulations related to occupational health and safety. Previously, 

the regulations made with the Labor Law No. 4857 were gathered under one roof with this law. 

The most important point of the law is that it aims to prevent occupational accidents and 

occupational diseases before they occur. These duties and responsibilities are listed with the 

Occupational Health and Safety Law and many regulations enacted within the scope of these 

articles. Considering the occupational accidents experienced in the past years, it has been 

observed that each occupational group has its own risks. 

In this study, the comparison of occupational accidents in Turkey between the years 2012-2020 

with the accident frequency rate and severity rates was made. All business lines were examined 

without making any sectoral discrimination in order to obtain meaningful, objective and 

efficient results with the occupational accidents, fatal cases, periods of incapacity and number 

of employees obtained from the Ministry of Labor and Social Services. Occupational accident 

severity rates and occupational accident frequency rates by years were calculated. The results 

were interpreted within the scope of occupational health and safety and solution suggestions 

were presented. 

2. MATERIAL AND METHOD 

The number of occupational accidents, fatal occupational accidents, permanent incapacity and 

temporary incapacity for work by years were obtained from the Ministry of Labor and Social 

Services and the Social Security Institution (SSI) affiliated to the ministry. Data between 2012 

and 2020 were used in the study which used the number of occupational accidents, incapacity 

periods, number of employees and number of fatal cases between 2012-2020, the Occupational 

Accident Frequency Rate and Occupational Accident Severity Rate for the years were 

calculated separately. 
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2.1. Calculation of Occupational Accident Frequency Rate 

Occupational accident frequency rate refers to the number of occupational accidents that occur 

in a given working period. It is the ratio of the value found after dividing the sum of 

occupational injuries and deaths experienced during a calendar year by the total number of 

working hours of employees per 1 million working hours. In short, it is a coefficient used to 

reveal how many occupational accidents occur in 1,000,000 work hours in a work year. 

The most important point when calculating the occupational accident frequency rate is to know 

how many hours of work were done in total and how many occupational accidents occurred. 

Total hours worked can be calculated by calculating how long all employees worked during 

that period. (if working 8 hours a day, the total working time is 100 people x 30 days x 8 hours 

= 24000) In order to be able to make an accurate calculation, weekend holidays, public holidays, 

the periods of leave and sick leave of the workers should be subtracted from the working time. 

                                      
                                                                                                                                                 [1]                                

 

                                          

 

 

2.2. Calculation of Occupational Accident Severity Rate 

Occupational accident severity rate expresses the total number of lost days due to occupational 

accidents caused by occupational injuries and deaths in a given working period. It is the ratio 

found by dividing the number of lost days by the total working hours of the employees in the 

same calendar year and in the same occupational group, and multiplying the value by 1000. 

Thus, it is used as a general method of comparison with the number of lost days per 1000 

working days. In this calculation, unlike the accident frequency rate, the number of days, not 

hours, is used. 

                                [2] 

 

These formulas are used by the European Union Statistical Office (Eurostat) to indicate the 

accident rate per 1000 people in the literature. 

• WA  =  Number of occupational accidents  

• TPAD  =  Total number of premium accrued days, 

• TPAD is multiplied by 8 full hours of work per day to find the total working hours of 

all insured persons in a year. 
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• 1,000,000 = It is used to find the number of occupational accidents per million 

working hours worked. 

• 225,000 = In the II method, it is a value found as a result of the calculation 

made by assuming that 100 full-time insured employees work 45 hours a week and 50 

weeks a year. 

 

3. RESULTS & DISCUSSION 

In our study, the number of occupational accidents and deaths that occurred due to these reasons 

was taken from the 2012-2020 on SSI statistical yearbook and standardized according to the 

number of 4/a compulsory insured workers and given in tables. According to the data obtained 

from the Social Security Institution affiliated to the Ministry of Labor and Social Security, an 

increase is observed in the number of workers in Turkey between 2012 and 2020. The number 

of people covered by social security increased from 18,352,859 in 2012 to 23,344,547 in 2020. 

In this context, the number of workers is given in Table 1. 

Table 1. Number of active insured between 2012-2020 

Years Active Insured 

2012 18.352.859 

2013 18.886.989 

2014 19.821.822 

2015 20.773.227 

2016 21.131.838 

2017 22.280.463 

2018 22.072.840 

2019 22.000.964 

2020 23.344.547 

 

When the number of occupational accidents is examined, it is seen that there is a change over 

the years and the accidents increase. This situation can be interpreted as the fact that the 

registration of occupational accidents has become a necessity as per the law, or it can be 

interpreted as the increase in carelessness or unsafe working environments due to the increase 

in work capacity. It is also a case that this situation should be clearly examined and revealed. 

In the occupational accident severity rate and occupational accident frequency rate calculations, 

in the light of the data shown in the formulas [1] and [2], the number of occupational accidents, 

the total number of days for which premiums are accrued, the temporary incapacity period, the 
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permanent incapacity period and the number of death cases should also be known. this scope, 

the synthesized version of the data received from the Ministry of Labor and Social Security is 

shown in Table 2. 

Table 2. Occupational accident statistics between 2012-2020 

Years 

Number of 

Occupational 

accidents 

Total Number of 

Premium Accrued 

Days 

Temporary 

Incapacity for 

Work (days) 

Permanent 

Incapacity for 

Work (days) 

Number 

of 

Death 

Cases 

2012 74.871 3.855.795.100 1.647.127 66.039 744 

2013 191.389 4.069.831.784 2.357.505 52.825 1.360 

2014 221.366 4.248.428.182 2.065.962 42.857 1.626 

2015 241.547 4.462.091.444 2.992.070 103.833 1.252 

2016 286.068 4.524.501.578 3.453.702 134.403 1.405 

2017 359.653 4.524.383.875 3.996.873 252.916 1.633 

2018 430.985 5.006.245.563 2.488.001 484.791 1.541 

2019 422.463 4.907.005.930 3.627.934 123.623 1.147 

2020 384.262 4.426.007.941 3.492.824 98.620 1.231 

 

 
Figure 1. Graph of change in the number of occupational accidents 
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Figure 2. Graph of change in the number of fatal occupational accidents 

In 2012, 74,871 occupational accidents occurred in Turkey and 744 of these cases were fatal. 

The total period of temporary incapacity for work is 1,647,127 and the period of permanent 

incapacity is 66,039. 191,389 occupational accidents occurred in 2013 and 1,360 of these cases 

were fatal. The total period of temporary incapacity for work is 2,357,505 and the period of 

permanent incapacity is 52,825. In 2014, there were 221,366 occupational accidents and 1,626 

of these cases were fatal. The total period of temporary incapacity for work is 2.065.962 and 

the period of permanent incapacity is 42,857. In 2015, there were 487,626 occupational 

accidents and 1,252 of these cases were fatal. The total period of temporary incapacity for work 

is 2,992,070 and the period of permanent incapacity is 103,833. In 2016, 286,068 occupational 

accidents occurred, of which 1.405 were fatal. The total period of temporary incapacity for 

work is 3,453,702 and the duration of permanent incapacity is 134.403. In 2017, there were 

359,653 occupational accidents and 1,633 of these cases were fatal. The total period of 

temporary incapacity for work is 3,996,873 and the duration of permanent incapacity is 

252,916. In 2018, 430,985 occupational accidents occurred, of which 1,541 were fatal. The total 

period of temporary incapacity for work is 2,488,001 and the period of permanent incapacity is 

484,791. In 2019, 422,463 occupational accidents occurred, of which 1,147 were fatal. The total 

period of temporary incapacity for work is 3,627,934 and the period of permanent incapacity is 

123,623. In 2020, 384,262 occupational accidents occurred and 1,231 of these cases were fatal. 

The total period of temporary incapacity for work is 3,492,824 and the period of permanent 

incapacity is 98,620. The graph of the change in occupational accidents over the years is given 

in Figure 1, and the numbers of fatal occupational accidents are given in Figure 2. 
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Table 3. Occupational accident frequency rate 

Years 
Occupational Accident Frequency Rate 

1.000.000 work hours in 100 people 

2012 2,427 0,546 

2013 5,878 1,323 

2014 6,513 1,465 

2015 6,767 1,522 

2016 7,900 1,780 

2017 9,937 2,236 

2018 10,761 2,421 

2019 10,762 2,421 

2020 10,852 2,442 

 

 
Figure 3. Occupational accident frequency rate (1,000,000 work hours) 

Occupational accident frequency rate in 2012 was 2,427 compared to one million working 

hours, and its rate per hundred people was 0.546. From 2012 to 2020, the frequency of 

occupational accidents has increased compared to one million working hours. This is because 

the variables in the values calculated with the formulas given above are used. In 2020, the 

frequency rate of occupational accidents is 10,852 compared to one million working hours, and 

its rate per hundred people is 2,442. The change graph of the frequency rate of occupational 

accidents over the years is given in Figure 3, and the frequency of occupational accidents has 

increased by 347.25% from 2012 to 2020 compared to one million work hours. This rate is the 

same as the frequency rate of occupational accidents in 100 people. Because the number of 

workers is taken instead of working hours in the calculation. The confidence interval of the 

results obtained as a result of the statistical analysis of the graph obtained in the light of the data 

is 0.9775. If the r value is greater than 0.8, it shows that there is a good relationship between 
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the two variables, and it has been revealed that the change in the occupational accident 

frequency rates over the years is significant and related. 

Table 4. Occupational accident severity rate 

Years 
Occupational Accident Severity Rate 

Days Hours 

2012 395 0,32 

2013 507 0,41 

2014 514 0,41 

2015 565 0,45 

2016 665 0,53 

2017 973 0,78 

2018 1259 1,01 

2019 548 0,44 

2020 568 0,45 

 

 
Figure 4. Occupational accident severity rate (days) 

In 2012, the occupational accident severity rate was 395 on a day basis and 0.32 on an hourly 

basis. From 2012 to 2020, the rate of occupational accident severity has been increasing. This 

is because the variables in the values calculated with the formulas given above are used. In 

2020, the occupational accident severity rate is 568 on a day basis and 0.45 on an hourly basis. 

The graph of the change in the severity rate of occupational accidents over the years is given in 

Figure 4, and the occupational accident severity rate increased by 43.79% on a daily basis from 

2012 to 2020. This rate is the same in the hour calculation of the occupational accident severity 

rate. Because the number of workers is taken instead of working hours in the calculation. The 

confidence interval of the results obtained as a result of the statistical analysis of the graph 

obtained in the light of the given light is 0.6426. If the r value is greater than 0.8, it indicates 
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that there is a good relationship between the two variables, and it has been revealed that the 

change in the occupational accident severity rate over the years is insignificant and unrelated. 

The reason for this is the break in the chart, which occurred suddenly, especially as of 2019. In 

particular, the curfew in the conditions of the Covid-19 pandemic, working from home, 

stopping the work of certain occupational groups, decreasing social activity, etc. It is the rapid 

decrease in the ratio of active employees in business life that occurs after the implementation 

of such measures. The prohibition of dismissal in order to protect the worker has led to 

inaccurate results in the calculations of the occupational accident severity rate due to the fact 

that the worker does not go to the workplace or works from home even though he is actively 

registered as an active worker in the SSI system. Although the worker worked in the heavy 

industry sector with a high rate of occupational accidents, although he could not go to work 

within the scope of the Covid-19 pandemic measures, there was a rapid decrease in the rates as 

he appeared to be an active worker in the SSI system. 

4. CONCLUSION 

The growth in the industries of developed nations is directly proportional to the progress they 

have made in occupational health and safety. The biggest indicator of these advances is the 

minimization of the number of occupational accidents. In this context, it is of great importance 

to examine and interpret the occupational accidents in our country. Within the scope of this 

study, statistical data, periods of incapacity and number of fatal cases related to occupational 

accidents between the years 2012-2020 were obtained from the Social Security Institution. By 

analyzing the data, occupational accident severity rates and occupational accident frequency 

rates for years were determined and compared without making any sectoral discrimination. 

Occupational accident frequency rate in 2012 was 2,427 compared to one million working 

hours, and its rate per hundred people was 0.546. In 2020, the frequency rate of occupational 

accidents is 10,852 compared to one million working hours, and its rate per hundred people is 

2,442. Between 2012 and 2020, the frequency of occupational accidents increased by 447.25%. 

In 2012, the occupational accident severity rate was 395 on a day basis and 0.32 on an hourly 

basis. In 2020, the occupational accident severity rate is 568 on a day basis and 0.45 on an 

hourly basis. Between 2012 and 2020, the occupational accident severity rate increased by 

43.79% on a daily basis. 

In particular, the curfew in the conditions of the Covid-19 pandemic, working from home, 

stopping certain sector works, etc. The rate of active workers in business life, which occurred 
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after the implementation of the measures, decreased rapidly. In order to protect the worker, a 

dismissal ban was introduced, resulting in unrealistic results in the occupational accident 

severity rate calculations due to the fact that the worker did not go to the workplace or worked 

from home despite being actively registered as an active worker in the SSI system. It can be 

suggested that the state should not leave occupational health and safety only as a documentation 

on the law, and that it can prevent occupational accidents by creating an occupational health 

and safety culture in Turkey by cooperating with employers and workers. 
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ABSTRACT 

As known, Taliban is the Persian plural of the word talib, which means student. This name was 

given to students who received religious education in traditional Deoband madrasahs in 

Pakhistan and Afghanistan.  

Taliban is mostly described as being a movement and a military organization established by 

Pashtos.  This organization is told to fight against foreign Powers in Afghanistan.  Once in 1979 

it were the Soviets, than it became the USA. The Soviets entered Afghanistan for supporting a 

communist regime, whereas the USA announced its reason to invade Afghanistan  by accusing 

Taliban to protect Osama bin Ladin, who was called to have organized September 11 attacks. 

Taliban according to the Western World is generally seen as an Islamic terror organization. Its 

practices are comparable to other radical and terrorist organizations such as Al-Qaeda and ISIS. 

However these similarities are not related to religion but to their ideology.  In order to 

understand the ideology in question, the origin and main components of Taliban has been 

examined in this article. In addition, since %99 of Taliban leaders and members are of Pashtun 

origin and educated in Deobandi madrasah’s, the relationship between Taliban, Pashtuns and 

Deobandism will be tried to understand by identifying Taliban under the concept of some 

Pashtunwali codes and radical Islam.  

 

Key Words: Taliban, Pashtuns, Deobandis, Islam 

 

Introduction 

Afghanistan has been very important throughout history. Particulartly hegemonic states 

paid attention to this country because of its geografical position, strategical importance and 

natural resource wealth. Mongolian, Hun, Umayyad, British, Russian and American states were 

effective here. It is known that there are more than 20 races in the country. The country had 

been governed by different ideologies with sudden and radical changes. With the emergence of 

the Taliban organization after 1990, the world's attention turned to Afghanistan again. The 

question of how a movement, which only started as a resistance against the invaders, turned 

into a terrorist organization has never lost its currency. This terror organization is presented 

today as a radical islamic movement in the World. To understand Taliban’s activities and 

insistence on behalf of Islam, it is necessary first to analyze its structure consisting of Pashtuns 
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and Deobandi members. Pashtun is the largest tribe in Afghanistan whereas Deobandism is the 

form of Islamic education most Pashtuns receive. Of course, Taliban does not mean %100 

Pashtun but the vast majority. Despite this, the organization's compliance with tribal rules gives 

us information about its structure. In addition, it is not a coincidence that all leaders were 

educated in deobend madrasahs. For this reason, the Pashtun identity, the islamic understanding 

of Deobandism and finally their ties with the Taliban are investigated in this article. 

Methodologically, the inductive technique was used.  

1. Pashtuns 

Pashtuns are one of the most populous traditional tribes of Southwest Asia. In Pakistan 

as well in Afghanistan there live a great number of Pashtuns. Undoubtedly in both countries 

their effects are felt and discussed more than their historical significance. From 1747 until 

today, it is seen that except for very short periods, generally Pashtuns have been in the 

administration of Afghanistan. On the other hand in Pakistan, it is seen that they are settled in 

groups along the border of Afghanistan, in areas such as Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan and 

FATA. As Pakistan was established in 1947, Britain obliged people living in the mentioned 

areas to choose either India or Pakistan to join. Afghanistan was not an option, therefore 

Pakistan was their choice. However Afghanistan Pshtuns did not agree with this action and 

made an effort to build a Pashtunistan in the areas Pakhtunhwa and FATA.1  Today this issue 

still continues to cause conflicts between Afghanistan and Pakistan. In the eyes of many 

Pashtuns, the Afghanistan-Pakistan border is not recognized and even violated by there living 

tribes.2 

Pashtuns have a unique structure with adherence to their tribe, their free spirit, way of 

living in mountenous areas and their style of being used to fight everytime.3 Although the 

Pashtuns are people who have embraced Islam, their adherence to their customs prevails. This 

authentic culture of Pashtuns has increasingly become an area of interest after 19’th century 

between European people. Especially two arguments have been made related to their historical 

back ground. One of them was that Pashtuns are one of the ten lost Jewish tribes. The second 

states that Pashtuns are of Aryan descent, which is based on linguistic evidence.  

The claim that the Pashtuns are descended from the Jews was first encountered in the 

work of Nimetullah, one of the servants of the Babur Shah Jihangir ruling between 1605-1627.4 

This book named Mahzeni Afgani mainly refers to religious stories. According to Mahzeni 

Afgani, Jeremiah, son of Saul, the former king of Israel, had a son named Afghana. During the 

reign of prophet David, Afghana was made commander-in-chief of the Israeli army. In the time 

of Nabukadnazar, the lineage of this commander was exiled to the vicinity of Mecca. This is 

why Arabs there called Jews in this area ‘Afghanas children’. Thus, Halid b. Walid who was 

one the most famous commanders in the Islamic World came from this genealogy as well.5 As 

 
1 Shaista Wahab and Barry Youngerman, A Brief History of Afghanistan, Infose Publishing, 2010, USA 
2 Gulshan Majeed, Ethnicitiy and Ethnic Conflict in Pakistan, Journal of Political Studies, Vol 1. Issue 2, 51-63, 

p.58 
3 Olaf Caroe, The Pathans, Oxford University Press, 1984, p.128. 
4 Olaf Caroe, ibid, p.4. 
5 Naimat Ullah Harvi and Tareekh E Khan Jahani and O Makhzan Afghani, Urdu Science Board, trnsl. Dr. 

Muhammad Bashir Hassan, Welbooks Publishing, 2004, London. 
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Jewish Afghans under Walid's command serve to Islam in a great way, they got their name 

pathan, which means backbone.6 It is obvious that in the 19th century the interest of the British 

has increased especially regarding the statements that Pashtuns are descended from Israel.7 

There are those who criticize this theory as well as those who believe in it. Similarly, among 

the Pashtuns, there are those who do not accept it, as well as those who boast about this theory, 

such as Shi Ali Khan, one of the Afghan emirs.8 Although it is not possible to talk definitly, an 

ethno-cultural mixture based on the fact that Jews and Arabs lived in Afghanistan and Pakistan 

for many years is presumable. 

The first steps of Aryan theory were taken when common points between Sanskrit and 

European languages were discovered by Sir William.9 Accordingly, people who speak 

European and Indo-Iranian languages come from a common origin. The theory predicts that the 

Aryans, whose homeland is Central Asia-Afghanistan, dispersed to various parts of the earth at 

an unknown time and established various civilizations. The Aryan theory today is evaluated 

from a perspective that is far from racist discourses and only concentrates on ethnological, 

arceological, epigraphical and linguistic researches. It has found supporters in the eyes of those 

who feel like the grandchildren of Aryans, such as Iran, India and Afghanistan.10  

As mentioned before, Pashtuns constitute the largest tribal community not only in Asia 

but in the World. They are categorized into two main groups called the Nang and Qalang. Nangs 

are Pashtuns used to live in highlands and mountainus regions whereas Qalangs are lowland 

pashtuns living in fertile lowlands. Their ancestors are told to be Halid bin Walid and Qays 

Abdurrashid who at the same time are contemporaries of Prophet Mohammad. Pashtuns have 

four super-tribal confederacies named the Durrani(Abdali), the Ghılzai, the Ghurghust and the 

Karlanri. Nangs, bordering Afghanistan and Pakistan, are the most independent and free spirited 

in their nature.11 There is a great example given by Akbar Ahmad for these tribes stating: Love 

of freedom, egalitarianism, a tribal lineage system defined by common ancestors and clans, a 

matial tradition, and a highly developed code of honor and revenge – these are the thistle-like 

characteristics of the tribal societies.12 

There is no doupt that Pashtuns are one such society, succesfully preserving their 

culture, tradition and identity and challenging every attempt of subjugation by powerful states. 

During British colonial times, Britain suffered heavy casualties at deadly Pashtun tribes’hands. 

The first Anglo-Afghan war taking place between 1839-1842, was a humiliating defeat for 

British. England failed to capture Kabul and early 1842 the army was ordered to retreat from 

 
6 Naimat Ullah, a.g.e., p.56 
7 Caroe, ibid., p.3 
8 Ali Khan wrote in his testamentary “Ma aslen ez ehl-i İsrail mibaşim” , Shahrani, Tarihçeyi Akvam Journal, 

Kabil, 2009, p.21 
9 Mallory, J.P, Hint Avrupalıların İzinde, Dil, Arkeoloji ve Mit, Dost Yayınları, Ankara, 2002, p.12-30 
10 Gene R. Garthwaite, İran Tarihi Pers İmparatorluğundan Günümüze, çev. Fethi Aytuna, İnkılap, İstanbul, 2011, 

p.210-231; William Gould, Hindu Nationalism and the Language of Politics in Late Colonial India, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2004, p.131-140 
11 Lester Kurtz, The Khudai Khidmatgar (Servants of God) Movement: badshah Khan and the Northwest Frontier 

in British Indıa (1933-1937), 2009, Accessed on 11 December 2014. 
12 Ahmad Akbar, Thistle and Drone: America’s War on Terror or War on Tribal Islam, Vanguard Books, Lahore, 

2013, p.5. 
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there. Even on their return journey, Pashtuns killed all soldiers except one named William 

Bryden, who later on told his masters about the situation.13 

As the Soviets invaded Afghanistan in 1979-1989, Pashtuns again together with 

Mujahedeen fighters played an important role in expelling Russia’s Red Army. In fact, they 

received significant support from Pakistan, Saudi Arabia and the USA. It is worth mentioning 

that Pahtuns after the establishment of Taliban started to cooperate increasingly with other 

states. For example under the Afghan Taliban leadership many Pashtun tribes are engaged with 

NATO and the International Security Assistance Force.14  

For ethnic Pashtuns, every single man is a proprietor, which is the first condition for 

their freedom. They even prefer martyrdom over obedience.15 In fact they have a patriarchal 

structure. There is a word, used to express the loyalty to their tribes, namely Pashtunwali. 

Pashtunwali is translated as ‘related to Pashtuns’ and means the adherence of every single 

Pashtun. A proverb of Pashtuns says: “Pashtuns obey only one law which is the Pashtunwali”. 

So, the Pashtunwali is the strongest force in these tribes and Nangs accept no law except their 

own.16 The Pashtunwali law consists of four main and many additional components. Firstly 

there is the honor, that rests on the shoulders of the male members. All males are considered to 

carry a weapon which emphasizes his status as the protector of his community. If males are not 

able to keep their honor, the whole family will loose on status. Another interesting fact about 

honor is that, in case a man retreats individually in a battle, he will loose his honor. But if a 

group decides about the impossibility of victory, there will not be any harm to their honor. This 

situation shows us the spirit of being a member of a tribe and deciding after consultation. The 

second component is the hospitality which means that every Pashtun has to welcom his/her 

visitor without any expectation. Thirdly, the component sanctuary/refuge is very important. 

Sanctuary or refuge means that any person can ask the Pashtuns for protection. Depending on 

mutual understanding between the seeker and the protector, Pashtuns are known for being great 

protectors. The last component is revenge. For pashtuns the ‘an eye for an eye’ principle is very 

common. Even after years, a revenge or an exchange everytime exists.17 

There is the Jirga to judge any situation. Jirga exactly is a judicial institution formed by 

an assembly of adults. During a Jirga session, pashtuns are generally positioned in a large circle 

to discuss the actual question. Especially white bearded men command a great respect in these 

circles. It will not be wrong to say that this is the way of ruling by concensus. 18 

 
13 Christine Fair, Fighting to the End: The Pakistan Army’s Way of War, New Delhi: Oxford University Press, 

2014, p.106 
14 Edward David, Learning from the Swat Pathans: Political Leadership in Afghanistan 1978-97, American 

Ethnologist, vol.4, Nr.25, p.712-728 
15 There is a story told about a member of the tribe telling to the then British administrator in Waziristan to blow 

them all away or make them free. 
16 James W. Spain, The Pathan Borderland, Hague Mouton, 2003, p.68 
17 Bernt Glatzer, The Pashtun Tribal System. In Concept of Tribal Society, edt. G.Pfeffer and D.K.Behera, 

Conccept Publishers, New Delhi, 2002, p.191. 
18 Muhammad Ibrahim Atayee, A Dictionary of the Terminology of Pashtuns Tribal Customary Law and Usages, 

Academy of Sciences of Afghanistan, Kabul, 1979, p.46 
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The British Government established at the beginning of the 20th century tribal agencies 

to not to interfere in tribal affairs and to ease the control over tribes.19 It also created an 

institution named the Political Agent that was missioned to secure the loyalty of influential 

tribal chiefs. Britain was also the creator of the Durand Line dividing the Pashtuns between 

Afghanistan and Pakistan.20 In 1947 when Pakistan came into existence, it did not interfere with 

the border system created by the UK. However, after the partition of British India into India 

and Pakistan, tribes living on the border emphasized their allegiance to Pakistan.  A Jirga at the 

Governor House in Peshawar on 17 April 1948 was organized and Pakistan stated its 

willingness to accept its Muslim brothers and that it was not interested to unduly interfere with 

their internal freedom.21 On the other hand, Pakistan took over the Political Agents and 

supported them to continue their mission. At that time, only tribal elders and Mullahs (religious 

leaders)were people having a word to say on the mentioned border. Mullahs were only allowed 

to lead prayers and protect mosques. They were dependent on the tribal elders for their salary. 

So the decisive word was said by tribal elders.22 

4 July 1977 General Ziaul Hak took over as Chief Martial Law Administrator in 

Pakistan.23 He described himself as a soldier of Islam and was convinced that Pakistan was 

created in the name of Islam. Because of Hak’s policies, Mullahs started to gain importance 

during the Sovyet invasion period of Afghanistan.24 The administration of Hak completely 

relied on the tribes bordering between Pakistan and Afghanistan. Especially Mullah’s were 

given a sacred role to invoke tribesmen and Muslims to a Holy War. According to Akbar 

Ahmad, only overnight and the Mullahs had become a primary leadership role on the border.25 

This situation continued until and during the time of Taliban. 

After giving informations about the Pashtuns, it will be tried to take a look at the 

Deobandi movement. Conditions, activities and the lifestyle of this belief system will be 

analyzed. 

2. Deobandism 

Deobandism is a movement that firstly was formed at the end of the 19th century withing 

the madrasah of Darul Uloom.26 Deobandis got their name from their town Deoband, they were 

established in. The Darul Uloom Islamic Seminary was founded by Indian youth like 

Muhammad Qasim Nanautavi, Rashid Ahmad Gangohi and many others in 1866.27 Qasim 

Nanautavi is known as an Indian Sunii, Islamic Scholar, theologian and Sufi born in 1832. He 

fully memorized the Quran until the age of nine and completed Persian studies at the age of 

 
19 Feroz Ahmed, Ethnicity and Politics in Pakisan, Oxford university Press, Oxford, 1999, p.92. 
20 Akbar Ahmad, Resistance and Control in Pakistan, Cambridge University Press, Cambridge, 1983, p.58 
21 Rafique Afzal, Selected Speeches and Statements of Quaid-e Azam Mohammed Ali Jinnah 1911-1934 and 

1947-1948, University of the Punjab, Lahore, 1996, p.208 
22 Fredrik Barth, Political Leadership Among Swat  Pathans, The Athlone Press, London, 1959, p.127 
23 Imtiaz Gul, The Most Dangerous Place: Pakistan’s Lawless Frontier, Penguin Books, New Delhi, 2011, p.21/22 
24 Akbar Ahmad, Thistle and Drone, p.66. 
25 Akbar, ibid., p.66 
26 Puri Luv, The Past and Future of Deobandi Islam, vol. 2, Nr.11, West Point Combating Terrorism Center, New 

York, 2020, p.19-22. 
27 Jawad Syed; Edwina Pio; Tahir Kamran and Abbas Zaidi, Faith Based Violence and Deobandi Militancy in 

Pakistan, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2016, p.139. 
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twelve. In 1844 he was registered to the Delhi College which is known for being reorganized 

as the 'Anglo Arabic College' by the British East India Company in 1828.28 Its main goal was 

to provide, additional education in English language and literature beside its main objectives. 

This college discussed in its words, to uplift uneducated and half barbarous people of India. 

During its reorganization a man named Charles Trevelyan played the leader role. Trevelyan 

was at the same time the brother in law of Thomas Babingdon Macaulay who once stated that 

a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and 

Arabia.29 It is even the case that secret Bible classes by Rey Jennings had taken place after 

1852. This is a very ambitious action, imagining that the main goal of the colleges’ 

establishment was Islamic religious education. In 1975 the college was renamed Zakir Husain 

College by the Indira Gandhi government. Zakir Husain was a distinguished professor and 

President of India. Nanatauvi not only took lessons at the college, but also at home with his 

teachers. He stayed in Delhi for six years. After his education, his teachings produced a group 

of accomplished Ulama. Finally in 1866, he established the Darul Uloom Deoband with 

financial support of fundings. He recommended to all his students practicing and enforcing the 

Shari'a. To the second name given above that was Rashid Ahmad Gangohi. Rashid was at the 

same college with Nanatauvi but he was known for being more Sufi disciplinated.  

Interestingly, at the beginning of Darul Uloom Deoband, sufizm was common and 

taught precisely. However soon after names such as Nanautavi and Rashid started to play 

important roles, this situation changed and Deobandis almost started to struggle against 

sufizm.30 The reason is that the above mentioned names after establishing the educational 

institution, reveal their inspiration from the religio-political doctrine, Wahhabi ideology and 

mujaddid Shah Waliullah influence.31 During the establishment of the Darul Uloom, it is even 

said that some operatin expenses have been partially paid by Hindus and British. In fact the 

Deobandi notables of those time mentioned the unity of Hindus, Christians and Muslims.32 

Deobandis were successful in spreading around the world. Especially late 1970’s with the 

increasing influence and interest towards Wahhabism in Afghanistan and Pakistan, Deobandis 

have become obvious. This interest has been mutually. After 1980, Saudi Arabia heavily funded 

Deobandis. Pakistan and cultivated Deobani militancy to fight against the Soviet Union in 

Afghanistan and India.33   

Interestingly and worth mentioning is that in Britain according to Michael Spur the chief 

executive of the National Offender Management Service reported that Deobandis promote 

fundamental British values such as individual liberty, tolerance, democracy and mutual respect 

 
28 Syed Mehbob Rizwi, Tarikh Darul Uoom Deoband: History of the Daral Uloom Deoband, trns. Murtaz Hussain 

Quraishi, Darul Uloom Deoband, Deoband, 2005, p.361.  
29 Ebba Koch,  The Delhi College Traditional Elites, the Colonial State, and Education before 1857,edt. Margrit 

Pernau, Oxford Press, 2006,  Oxford. 
30 Muhammad Qasim Zaman, The Ulama in Contemporary Islam, Princeton University Press, Princton, 2002, 

p.211 
31 Jawad Syed; Edwina Pio; Tahir Kamran and Abbas Zaidi, ibid., p.140 
32 Sareen Sushant, The Jihad Factory: Pakistan’s Islamic Revolution in the Making, Har Anand Publications, 2005, 

p.282. 
33 Sameer Lalwani, Pakistan’s Counterinsurgency Strategy,Talibanistan, Negotiaing the Borders between Terror, 

Politics and Religion, eds.Peter Bergen, Oxford University Press, New York, 2013, p.39  
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for other religions.34 Eventhough being at the beginning based on a Sufi establishment, 

Deobandis oppose traditional Sufi practices. Rituals including celebrating the birthday of 

Prophet Mohammad and seeking help from him, celebrating death anniverseries of holy people, 

visiting shrines, Sema and dhikr are according to Deobandis great sins. Deobandis combine 

Islamic holy sciptures such as Quran, hadith and law with rational subjects such as logic, 

philosophy or science. Some Deobandis even completely reject Sufizm and say that Sufizm is 

not a sect of Islam because it is not found in the Quran or Hadith.35 Eventhough Rashid Ahmad 

took some lessons of Sufis, he published his fatwa (islamic provision) opposing Sufizm. In 

other words, a Wahhabi structure is seen rather than a Sunni Islam. Of course, in order to 

understand this sentence, it is necessary to know Wahhabism, which is not the subject of our 

article and would therefor better to be left to the readers. 

There is no doupt that the Deobandi Movement became the most popular Islamic school 

and lifestyle among Pashtuns especially living on both sides of the Durand line. Pashtun leaders 

such as Khan Abdulgaffar Khan, even established Deobandi seminaries where possible. Every 

invasion led to an increasing enrollment in Deobandi seminaries among Pashtuns in 

Afghanistan and Pakistan. A World Bank report states that after 1979, Soviet invasion in the 

area, Deobandi seminaries increased enormously.36 Pashtuns mostly with a Deobandi 

background played the most important role in Afghan struggle against the Soviets. In fact their 

struggle had been financed by American and Saudi Arabian governments. These fighters 

became the first group of Taliban, all influenced by Wahhabism. The head of the Taliban known 

as Mullah Omar was as well a product of Deobandism. Not only Taliban in Afghanistan but 

also the Pakistani Taliban named Tehrik-i Taliban leaders are of Deobandi origin. One of these 

examples is Hakimullah Mehsud, who was the commander of Tehriki Taliban for a long time.37 

Deobandism in the Western World is not a movement investigated too much in. 

However Brannon D. Ingram published his Book ‘Understanding the Deoband Movement’ in 

2018 with very interesting informations. According to Brannon, Deobandis after the British 

withdrawing reimagined the madrasah as a purely relgious institution, the scholars as stewards 

of public morality and purveyed religious knowledge other than the useful and secular 

knowledge promoted by the British. In this book, especially after 1970 together with the 

establishment of Taliban, a spokesman for this movement declared that every Afghan is a 

Deobandi, which meant that another possibility did not even exist.38  

By getting information about Pashtuns and the Deobandi movement, it will be now 

much easier to understand the Taliban in Afghanistan. Here, the emphsize lies on Afghan 

Taliban because as mentioned above there are two Talibans in this area. One is the Pakistani 

Taliban and the other is the Afghan Taliban. Both of them will be shortly analyzed to understand 

the Deobandis of Pashtun origin in the Afghan Taliban. 

 
34 Ingram, ibid., p.115 
35 Ingram, ibid., p.98 
36 Edwards David, Before Taliban, University of California Press, CA, 2002, p. 195 
37 Neamatoullah Nojumi, The Rise of the Taliban in Afghanistan, Palgrave, New York, 2002, p.42 
38 Ingram, ibid, p.162 
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3. Taliban 

Tehriki Taliban (TTP) also known as Pakistani Taliban is mostly described as an armed, 

militant group based along the Afghanistan-Pakistan border. TTP was formed at the end of 2007 

under the leadership of Baitullah Mehsud.39 Being a tribal organization, the TTP is said to 

receive ideological guidance by Al-Qaeda on seizing the Pakistani government. Similar to the 

Afghan Taliban, TTP advocates a radical Wahhabism line under the name of Deobandi Islam.40 

It was the operations and incursions into tribal areas, where Afghans and Arabs were 

living after fleeing from war in Afghanistan in 2002, that triggered the establishment of the 

Taliban in Pakistan. With an obvious mishandling by Pakistan authorities, the situation turned 

into an undeclared war between the Pakistan military and the rebel tribesmen.41 In fact many of 

the TTP’s were fighters against the NATO led struggle in Afghanistan. Later in 2004 many 

tribal groups established their authority in the Federally Administrated Tribal Areas on the 

border. They got enganged in military attacks and formed the TTP in 2007. It is cited that in 

particular the inception of US in the FATA played a decisive role of tribal militancy. TTP 

announced its existence under the leadership of Baitullah Mehsud in 2007 as a response to 

Pakistans military opertations against Al-Qaeda militants in the FATA. Pakistan in 2008 banned 

TTP and any appearence of them in the media and blocked their bank accounts.42 

On the other hand Mullah Omar the leader of the Afghani Taliban send at the beginning 

of 2009 a delegation led by Mullah Abdullah Zakir to the TTP and asked for aid to fight against 

the American presence in Afghanistan. An agreement was signed between Mullah Omar, 

Baitullah Mehsud and Osama bin Ladin that confirmed their cooperation.43 USA in 2010 

designated the TTP as a Foreign Terrorist Organization, 2011 the British government and 

Canada did the same. Last but not least it is important to state that TTP members are as well of 

Pashtun origin. 

Coming to the Afghan Taliban which was officially founded in 1994 under the 

leadership of Mullah Omar with the pretext of spreading Shariah. The Afghani Taliban between 

1996-2001 ruled with their own understanding of Shariah to 1/3 of whole Afghanistan. In 1996, 

the totalitarian Islamic Emirate of Afghanistan was established and transferred to the Afghan 

capital, Kandahar. Led by Mullah Mohammed Omar, the movement expanded into most of 

Afghanistan with the strength it received from the Mujahideen leaders. It controlled most of the 

country until it was overthrown by the American-led invasion of Afghanistan in December 

2001.44 At its height, the Taliban government was diplomatically recognized only by Pakistan, 

Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. The Taliban were internationally condemned for 

their interpretation of sharia, which resulted in harsh treatment of many Afghans. During their 

 
39 Musharraf Pervez, In the Line of Fire: A Memoir, Simon and Schuster, London, 2006, p.200. 
40 Hamid Algar, Wahhabism: A Critical Essay, Islamic Publications International, New York, 2002, p.69 
41 Brian Robson, Crisis on the Frontier: The Third Afghan Was and the Campaign in Waziristan, Spellmount 

Limited, Stapelhurts, 2004, p.122. 
42 Olivier Roy and Mariam Abou Zahab,  Islamist Networks: The Afghan-Pakistan Connection, Editions 

Autrement, Paris, 2002, p.231. 
43 Lalwani, ibid, p.79. 
44 Syed Saleem Shahzad, Inside al Qaeda and the Taliban: Beyond 9/11, Pluto Press, London, 2011, p.50-63. 
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rule from 1996 to 2001, the Taliban and their allies perpetrated massacres against Afghan 

civilians, disrupted the United Nations' food supply to 160,000 starving civilians, and burned 

vast and fertile lands, destroying tens of thousands of homes in a scorched-earth tactic. While 

controlling Afghanistan, the Taliban banned pictures and films depicting humans or other 

creatures, and music using an instrument other than a tambourine.  Women were banned from 

going to school, prevented from working in non-health care jobs (since male doctors were also 

prohibited from seeing women), required to wear burqas and allowed only to walk around with 

a male relative outside. Those who broke certain rules were publicly flogged or executed.45 

Religious and ethnic minorities were heavily discriminated under the Taliban rule. 

According to the United Nations, the Taliban and their allies were responsible for 76% of 

Afghan civilian deaths in 2010, and 80% in 2011 and 2012. Also engaged in cultural genocide, 

the Taliban destroyed numerous monuments, including Bamyan's 1500-year-old Buddha 

statues. The ideology of the Taliban has been described as a "new" form of sharia law based on 

combining Deobandi fundamentalism and militant Islamism with Pashtun social and cultural 

norms known as Pashtunwali.46 

The origin of the Afghan Taliban is mainly based on the struggle against the Soviets in 

1979. After the Soviet Union invaded Afghanistan in 1979, the mujahideen went to war with 

Soviet forces. Pakistani President Mohammed Ziya ul-Haq, thinking that the Soviets were 

planning to invade Balochistan in Pakistan, sent Akhtar Abdur Rahman to Saudi Arabia to 

gather support for the Afghan resistance against the Soviet occupation forces. Some time later, 

the CIA and the Saudi Arabian General Intelligence Directorate provided funds and equipment 

to the Afghan mujahideen through the Pakistani Inter-Services Intelligence Agency (ISI).47 

About 90,000 Afghans, including Mohammed Omar, were trained by the Pakistani ISI in the 

1980s. British professor Carole Hillenbrand concluded that the Taliban arose from the US-

Saudi-Pakistani-backed mujahideen: "The West assisted the Taliban to fight the Soviet takeover 

of Afghanistan". Almost all of the original leaders of the Taliban had previously fought in the 

Soviet-Afghan War either for the Hizb-e-Islami Khalis or for the Harakat-i Revolutionary 

Islamic groups.48 

After the fall of the Soviet-backed Muhammad Najibullah regime in 1992, many Afghan 

political parties reached a peace and power-sharing agreement. This agreement, called the 

Peshawar Agreement, provided the establishment of the Islamic State of Afghanistan and the 

appointment of a transitional government. However, this state and government was rendered 

disfunctional from the very beginning because of rival groups for Kabul and Afghanistan.49 

 
45 Thomas Barfield, Afghanistan a Cultural and Political History, Princeton University Press, Princeton, 2010, 
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47 Ahmed Akbar, Thistle and Drone: Americas War on Terror or War on Tribal Islam, Vanguard Books, Lahore, 
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48 Kronstadt Alan and Kenneth Katzman, Islamist Militancy in Pakistan-Afghanistan Border Region and US 

Policiy, CSR Report for Congress, 2008. 
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Hekmatyar's Hizb-e-Islami Gulbuddin party refused to recognize the provisional 

government and infiltrated Kabul in April, taking power into its own hands by sparking a civil 

war. In May, Hekmatyar began attacks on government forces and Kabul. Hekmatyar received 

operational, financial and military support from the Pakistani ISI. With this help, Hekmatyar's 

forces destroyed half of Kabul. Iran, on the other hand, assisted Abdul Ali Mazari's Hizbi 

Vahdet forces. Saudi Arabia supported the Ittihad-e-Islami faction. The conflict between these 

militias also turned into war.50 

Because of this sudden civil war; there was no time to create a system of justice and 

accountability for functioning government departments, police departments, or the state. The 

ceasefires negotiated by the state's newly appointed Defense Minister Ahmad Shah Massoud, 

President Sibghatullah Mojaddedi, and later President Burhanuddin Rabbani or the 

International Committee of the Red Cross (ICRC) officials generally collapsed within a few 

days. 

4. Educational and Motivational Background 

Mullah Mohammed Omar founded the Taliban in September 1994 in his hometown of 

Kandahar with fifty students. Omar had been studying at the Sang-i-Hisar madrasah in 

Maiwand (northern Kandahar Province) since 1992. He regretted the lack of enforcement of 

Islamic law in Afghanistan after the overthrow of communist rule, and together with his group, 

he aimed to rid Afghanistan of warlords and criminals.51 Within months, 15,000 students, most 

of them Afghan refugees, from religious schools or madrasahs in Pakistan joined the group. 

According to local witnesses, the US government on the other hand secretly provided 

militant Islamic teachings and violent schoolbooks filled with images of guns and soldiers to 

instill anti-Soviet resistance and hatred of foreigners in children. The Taliban used American 

textbooks to scrape off human faces in accordance with their fundamentalist interpretations. In 

the 1980s, the United States Agency for International Development provided the University of 

Nebraska at Omaha with millions of dollars to write and publish these textbooks in local 

languages.52 

In its early stages, the Taliban were motivated by the hardships of the Afghan people. 

The members, who were trained with strict Islamic laws in madrasahs, thought that the 

difficulties were mainly due to power struggles between Afghan groups who did not conform 

to Islamic moral values.53 

Sources prove that Pakistan played an intense role in the "revealing" of the Taliban as 

early as October 1994. Pakistan's Inter-Services Intelligence Agency (ISI) strongly supported 

the Taliban in 1994, hoping that a new power would come to the Afghan administration in 

Pakistan's favor.54 

 
50 Alan and Katzman, ibid.p.42 
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52Akbar, ibid, p. 87 
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The Taliban started from the Kandahar base and expanded by taking large lands in order 

to establish their own dominance in all of Afghanistan. In early 1995 the movement advanced 

towards Kabul, and were crushed by the government forces of the Islamic State of Afghanistan 

under Ahmad Shah Massoud. Taliban fighters bombarded the city as it retreated from Kabul, 

killing many civilians. The media reported that the Taliban lost the respect of the Afghans after 

this bombardment and were seen only as "power-hungry" militias.55 After a series of setbacks, 

the Taliban managed to take control of the western city of Herat on September 5, 1995. A large 

crowd attacked Pakistan's embassy in Kabul, following government allegations that Pakistan 

was aiding the Taliban. On September 26, 1996, as the Taliban prepared for another major 

offensive, Masood ordered a complete withdrawal from Kabul to continue the anti-Taliban 

resistance in the northeastern Hindu Kush mountains instead of engaging in street fighting in 

Kabul. Taliban entered Kabul on September 27, 1996 and established the Islamic Emirate of 

Afghanistan. Analysts described the Taliban at the time as a proxy force working for Pakistan's 

regional interests.56 The military goal of the Taliban in the 1995-2001 period was the re-

establishment of a Pashtun-dominated state in the northern regions. The Taliban sought to 

establish an Islamic government throughout Afghanistan, in accordance with the Hanafi school 

of Islamic law and the religious edicts of Mullah Omar, with a strict interpretation of Sharia 

law as well as strict penal codes. By 1998, the Taliban Emirate controlled 90% of Afghanistan. 

In December 2000, the United Nations Security Council issued severe sanctions against 

Afghanistan under Taliban control under Resolution 1333, It condemned the Taliban, who 

recognized the humanitarian needs of the Afghan people and provided the lands to be used for 

the training of "terrorists" and a safe haven for Osama bin Laden.57 In October 2001, the US, 

with its allies, including the Afghan Northern Alliance, invaded Afghanistan and overthrew the 

Taliban regime. Taliban leaders flee to Pakistan. 

During the rule of Taliban, Afghanistan had become the country with the highest infant 

mortality rate in the world. A quarter of all children died before reaching their fifth birthday. 

This rate was several times higher than most other developing countries. International aid and/or 

development agencies were crucial to the provision of food, employment, reconstruction and 

other services. However, the Taliban were highly skeptical about the 'help' these organizations 

offered.58 

In Kabul, where much of the city was devastated by rocket attacks, more than half of its 

1.2 million population used NGO aid, even for drinking water. Civil war and the never-ending 

flow of refugees continued throughout Taliban's rule. The tactic of burning down civilians in 

the Grave, Herat, and Shomali valleys "to prevent them from providing aid to the enemy" has 

displaced more than three-quarters of a million civilians. In July 1998 all NGOs were forcibly 

shut down by the Taliban after refusing to move into a bombed-out old university building as 

ordered. As food prices rise and conditions worsen, Planning Minister Qari Din Mohammed 

 
55 Zahid Hussain, The Scorpions Tail: The Relentless Rise of Islamic Militants in Pakistan-And Hw it Threatens 
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explained the Taliban's indifference to the loss of humanitarian aid. "We Muslims believe that 

Almighty Allah will feed everyone in one way or another. If foreign NGOs leave, it is their 

decision. We did not fire them."59 

According to some researchers, the Taliban was formed in 1994 largely by Pakistan's 

Inter-Services Intelligence. The aim was to use the Taliban to establish a regime in Afghanistan 

that would act in Pakistan's favor which was trying to gain strategic depth in Afghanistan. 

Indeed, since the establishment of the Taliban, the ISI and the Pakistani army have provided 

financial, logistical and military support to the Taliban. According to Pakistani Afghanistan 

expert Ahmed Rashid, "An estimated 80,000 to 100,000 Pakistanis received combat training in 

Afghanistan between 1994 and 1999 and fought in the ranks of the Taliban." Peter Tomsen 

stated that by 9/11, Pakistani army and ISI officers, as well as thousands of regular Pakistani 

armed forces personnel, participated in the conflict in Afghanistan. Human Rights Watch 

identified the presentation of Pakistan in 2000, both in the scope of their objectives, and in 

raising funds for the Taliban. Accordingly Pakistan was active in financing Taliban operations, 

providing diplomatic support as their virtual ambassadors abroad, arranging training for 

fighters, recruiting skilled and unskilled manpower to serve in their armies, planning and 

directing attacks, shipping ammunition and fuel, and facilitating and providing direct combat 

support.60 For example on August 1, 1997, the Taliban launched an attack on Abdurrashid 

Dostum's main military base, Shibirgan. It was said that the reason for the success of the attack 

was that 1,500 Pakistani commandos participated in the attack and that the Pakistani air force 

also supported it. In 2000, MI6 reported that the ISI took an active role in several al-Qaeda 

training camps.61 The ISI helped building training camps for both the Taliban and al-Qaeda. 

From 1996 to 2001, Osama bin Laden and Ayman al-Zawahiri's al-Qaeda became a state within 

the Taliban state. Bin Ladin had sent Arab and Central Asian al-Qaeda militants to join the war 

against the United Front.62 The role of the Pakistani military has been described by international 

observers and Taliban leader Ahmad Shah Massoud as a "climbing ration". In late 1996, former 

enemies Ahmad Shah Massoud and Abdurrashid Dostum formed the United Front (Northern 

Alliance) against the Taliban, which was preparing to attack areas under their control.63 The 

United Front consisted predominantly of Masoud's Tajik forces and Dostum's Uzbek forces, as 

well as Hazara troops led by Haji Mohammed Muhakik and Pashtun forces led by commanders 

such as Abdul Hak and Haji Abdul Kadir.64 Among the prominent politicians and diplomats of 

the United Front were Abdurrahim Gafurzayi, Abdullah Abdullah and Mesud Halili. United 

Front from the capture of Kabul by the Taliban in September 1996 to November 2001, 

controlled about 30% of Afghanistan's population in parts of Badakhshan, Kapisa, Tahar, 

Pervân, Kunar, Nuristan, Lagman, Samangan, Kunduz, Gur and Bamyan. 

Mesud established democratic institutions in the areas under his control and signed the 

Declaration of the Rights of Women. In Massoud's district, women and girls were not required 
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to wear the Afghan burqa. They were allowed to work and go to school. In at least two known 

cases, Massoud personally intervened in cases of forced marriages. In 2001, Mesud said, "Our 

belief is that both men and women were created by the Supreme Creator. Both have equal 

rights. Women can get an education, pursue a career and play a role in society just like men." 

Massoud said it would take one more generation and he could challenge the traditions with 

education.65 From October 1996 to the killing of Massoud in September 2001, Human Rights 

Watch reported no human rights crimes related to forces under Massoud's direct control. 

Meanwhile between 400,000 and one million Afghans fled from the Taliban to Massoud's 

territory. Although the Taliban repeatedly offered Massoud a position of power to stop his 

resistance, Massoud rejected the offers. According to him, one cannot accept the terms of 

compromise or has to abandon the principles of modern democracy.66 In early 2001, Massoud, 

together with all of Afghanistan's ethnic leaders, addressed the European Parliament in 

Brussels, asking the international community to provide humanitarian aid to the people of 

Afghanistan. He said the Taliban and al-Qaeda had "a very wrong perception of Islam" and that 

without the support of Pakistan and Bin Laden, the Taliban would not be able to continue their 

military campaign for even a year.67 During this visit to Europe, he also warned that his 

intelligence had recently gathered information about a large-scale attack on US soil. Nicole 

Fontaine, president of the European Parliament, described him as "the pillar of freedom in 

Afghanistan". Masud, who survived countless assassination attempts over 26 years, died in a 

helicopter that took him to the hospital. The first assassination attempt on Massoud was carried 

out by Hekmatyar and two Pakistani ISI agents in 1975, when Massoud was just 22 years old. 

In early 2001, al-Qaeda assassins were caught trying to enter Massoud's territory. His funeral 

was attended by hundreds of thousands of mourners, despite the fact that it was in a very rural 

area.68  

John P. O'Neill, a counterterrorism expert, was deputy director of the FBI until late 

2001. He retired from the FBI and was offered the position of director of security at the World 

Trade Center (WTC). He accepted the job at WTC two weeks before 9/11. On September 10, 

2001, O'Neill told two of his friends that something has happened in Afghanistan, referring to 

the killing of Massoud, and that something will happen further. O'Neill died on September 11, 

2001, when the South Tower collapsed. After 9/11, Massoud's United Front troops and 

returning from exile Abdurrashid Dostum's United Front troops removed the Taliban from 

power in Kabul with American air support in Operation Enduring Freedom.69 From October 

2001 to December 2001, the United Front took control of most of the country and played an 

important role in establishing the post-Taliban interim government under Hamid Karzai.70 On 

October 7, 2001, about a month after the September 11 attacks, the United States, with the help 

of the United Kingdom, Canada and several other NATO alliance countries, launched a new 

military action by bombing Taliban and Al Qaeda-linked camps. The purpose of the military 
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operations was stated as to remove the Taliban from power and prevent Afghanistan from being 

used as a base of operations by terrorists. CIA's elite Special Activities units (SAD) became the 

first US forces to enter Afghanistan. On October 14, the Taliban offered to discuss handing over 

Osama bin Laden in exchange for stopping the bombing, but continued to demand proof of bin 

Laden's involvement in the attacks. The USA rejected this offer and continued its military 

operations. By 13 November, the Taliban had withdrawn from both Kabul and Jalalabad. 

Finally, in early December, they dispersed without surrender and withdrew from their last 

stronghold, Kandahar. In May/June 2003 a declaration by Taliban to drive US forces out of 

Afghanistan was made. At the end of the year 2004, Mullah Omar declared an uprising against 

America and its puppets, meaning the Afghan government forces to regain the sovereignty of 

their country.71  

In July 2016, Time magazine reported that 20% of Afghanistan was under Taliban 

control and the southernmost Helmand Province was the Taliban stronghold. By 2020, the 

global think tank Institute for Economics & Peace wrote that the Taliban had overtaken ISIS as 

the most dangerous terrorist organization in the world, as the Islamic State of Iraq and the 

Levant lost almost all of its territory and committed fewer terrorist acts.72 On May 29, 2020, 

Mullah Omar's son, Mullah Mohammed Yaqub, started acting as the leader of the Taliban. The 

Taliban, which increased its attacks from May 1, 2021, when the US began to withdraw, first 

captured the outposts in the countryside. It then took control of all the border gates. Heading 

towards the big provinces, the Taliban first took the center of the Kunduz province. Afterwards 

it captured the majority of the country by taking the 4th, 3rd and 2nd largest cities of the country, 

Mazar-i-Sharif, Kandahar and Herat. Continuing its advance, the Taliban entered the capital 

Kabul on August 15, 2021.73 Afghan President Ashraf Ghani fled the country and took refuge 

in the United Arab Emirates. After the Taliban entered the city, they entered the presidential 

palace, where the organization officials announced that they would establish the Islamic 

Emirate of Afghanistan. Thus, 20 years later, the Taliban came to power in Afghanistan again. 

Iran became the first country to recognize the Taliban rule by making a trade deal. 

 

5. How Taliban Understood Islam 

The Taliban regime interpreted the sharia according to the Hanafi fiqh school and the 

religious edicts of Mullah Omar. Food and beverages such as pork and alcohol; many consumer 

technologies such as music, television, movies and the Internet; most art forms, such as painting 

or photography are completely forbidden.  Participating in sports, including football and chess 

are banned. Recreational activities such as kite flying, feeding pigeons or other pets are also not 

allowed. Movie theaters were closed and turned into mosques. The celebration of the Western 

New Year and Nowruz was banned. Taking photographs and displaying photographs or 

portraits is prohibited by the Taliban as it is seen as a form of idolatry. Women were banned 

from working, girls from going to schools or universities; they were asked to be escorted outside 

the home by their male relatives and to wear the burqa. Those who violated these restrictions 

 
71 Barnett, ibid, p. 91. See also: Barfield, ibid, p.151. 
72 Algar, ibid, p.125 
73 Rashid, Resistance and Control in Pakistan, p.101 



 REPUBLIC SUMMIT         5th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS           
                     

 

 CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-66-0          www.cumhuriyetkongresi.org     Page | 44 

 

were punished.74 Men were forbidden to shave their beards and were required to wear turbans 

outside their homes. Prayer was made compulsory and those who did not attend the prayer after 

the call to prayer were arrested. Gambling was banned and thieves were punished by having 

their hands or feet amputated. It was even said that in 2000 Taliban leader Mullah Omar 

officially banned opium cultivation and drug trafficking in Afghanistan. However it is known 

that one of the main financial resources of the Taliban is the drug trade. Nevertheless, the 

Taliban succeeded in almost completely eliminating the majority (99%) of opium production 

by 2001. Although the Shiites in Afghanistan are mostly from the Hazara ethnic group, which 

makes up about 10% of the Afghan population and was oppressed during the Taliban rule, there 

are also Shiite Islamists, such as Mohammed Akbari, who support the Taliban rule. In recent 

years, the Taliban have tried to win over the Shiites by appointing a Shiite cleric as the regional 

governor and recruiting the Hazaras to fight against the ISIS Khorasan Province in order to 

move away from their past sectarian appearances and improve their relations with Iran. Along 

with the Shiite Muslims, the small Christian community in Afghanistan was also persecuted by 

the Taliban. In May 2001, the Taliban announced that the Hindu population of Afghanistan 

would be wearing distinctive badges. Shiites were generally treaten more tolerant by the Taliban 

than Hindus and Christians. One of the most prominent features of Taliban doctrine is being 

against arguing with other Muslims over faith. 

6. Review and Examination of Taliban 

Actually it is possible to clearly examine the Taliban ideology by analyzing their acts of 

tribal based practices. Therefore it is correct that Pashtunwali code is definitely not a part of 

Islam. Islam was only taken by Pashtuns as an addition to their codes and their culture. So, the 

essence of Islam in reality is much more different than the leading Pashtunwali code. Even 

though, every single action taken bu Taliban is described as Islam whereas the Pashtunwali 

code and Diobandi education should be examined in the background.75 By doing so one should 

not forget that Pashtuns are conservative people with only a little knowledge about the outside 

world. This is why they rely on the only source they had their life long which was the 

Pashtunwali code they interpreted as true Islam. As they follow the code religiously, those who 

do not accept it become disconnected. 

In this part of the article, some practices of the Taliban are discussed and Pashtun and 

Deobandi traces are comparatively given. The aim here is to question the Islamic dimension of 

the concept of Taliban, which is generally included in the same sentences as Islam. One of such 

practices are Women, who were isolated from all parts of life, were completely banned from 

working, girls from going to school and getting education. According to Taliban, women are a 

source of evil and transgression. The obligatory veil/burqa for women and the permission to go 

out only with a man from the family are additional obligatory practices for women.76 It is a 

well-known fact among world historians and Islamic scientists that women of the period of 
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Prophet Mohammed were trading.77 Therefore a question comes to mind where these kind of 

practices of the Taliban on women comes from. While knowledge and education from birth to 

death is obligatory according to the Qur'an, it is impossible to ascribe the origin of keeping girls 

back from this as ‘based on Islam’. The fact that girls are ignored that much is related to the 

cultural structure of the Pashtuns rather than Islam. In fact a community that does not give 

women an identity and sees them as inadequate is mentioned here. Among Pashtuns this 

situation is explained with one of their codes called Namus, which means protecting the honour 

and respect of Women only by keeping them at home. Pashtun women are never consulted 

when making decisions whereas according to Islam the finally wanted paradise can only be 

reached with the consent of a mother (woman). An additional pashtunwali code that could be 

mentioned at this point is the independence and freedom only considering Pashtun adult males. 

This means that independence and freedom is only valid for men and not for women.78  

A second example of such practice is that those men who cut their beard and do not 

wear a cap are sentenced to imprisonment starting from six months. In fact a beard is only an 

act performed by prophet Muhammed and not an obligation in Islam.79 There are a lot of 

practices regularly done by prophet Muhammed and not even known by Muslims because of 

lack of informative resources. However, beard is a sign of masculinity for Pashtuns. A man 

without a beard is not regarded as a man. This is as well one out of hundreds of the unwritten 

pashtunwali codes. Of course, it is much easier to spread this through madrasahs. So Deobandi 

madrasahs are environments where these kind of visual codes can spread easily. 

Obligation for men to pray five times a day in the closest mosque to their homes is 

another example of Pashtun and Diobandi based, but Islamic explained codes.80 In Islam, only 

the Friday prayer is obligatory for men to pray in the mosque. Other prayers can be performed 

at home, at work or where ever one is at the moment. Islam commands not to complicate the 

religion but to facilitate it in all matters. It is very important for Pashtun men to meet and consult 

with each other. Actually unity without women, reinforces the sense of strengt according to 

Pashtunwali codes. Therefore mosques are best places for such gatherings. An example of the 

importance of men's unity and decision making together is on the battlefield. For Taliban 

members it is accepted to withdraw with a group decision on the battlefield, while the 

withdrawal of a single person is considered as dishonorable. 

All kinds of visuals, such as television, photographs, sculptures are banned. Grave and 

tomb visits are prohibited. Such activities are perceived as putting another creator next to God. 

Of course, these are things that are not forbidden in Islam. In fact the prophet Muhammad 

himself was among those who built the Kaaba. When Islam came, there was no technology for 

photographs, but every Islamic historian can talk about the existence of artistic activities such 

as writing poetries and exhibiting them on the wall of the Kaaba. The main source of such 

beliefs is based on wahhabism. Wahhabism, on the other hand, has trained many actors who 
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seriously support the Taliban.81 It is known that many Wahhabis came to the region, especially 

in the 1980s, to assist Afghanistan's anti-Soviet jihad. A lot of support networks were 

established along the Afghan side of the Durand Line with Arabic names such as al Masada. In 

1998 Osama bin Ladin announced Al Qaeda’s aim and objectives to the World from 

Afghanistan.82 Osama was not an Afghan and Al Qaeda has never had a Pashtun leader. 

However Osama was successful to change the orientation, goals and meaning of jihad in 

Pashtun borderlands and he was undouptedly a Wahhabi.83 Furthermore, it is not a coincidence 

that Saudi Arabia, whose official belief system is Wahhabi, also helps the Pashtuns. Wahhabi 

Arabs set up bases in Afghanistan long before the Taliban emerged. Abubakar Sıddıqu 

mentioned in his book about Pashtuns that “Pakistani agents controlled supplies intended for 

Afghan Islamists sent by the US, Saudi Arabia, China and Western Europe.”84 In international 

politics, no state helps another state for no reason. This has not been the case throughout history. 

In other words, it is seen that the Taliban, who define themselves as Sunni Hanafi, actually 

receive fully support from Wahhabis and even non-Muslims. Therefore, it would be inadequate 

to look for the basis of their practices in Sunni Islam. Many researchers even suspect that the 

Taliban movement is an Arab financed effort by Pakistan with the aim to colonise Afghanistan. 

These researchers called the whole process as Arabization. As stated earlier, Deobandiyya was 

very much influenced by Wahhabism during its establishment. It is quite clear that they have 

taken their sensitivities about polytheism from Wahhabism. In other words, it would be correct 

to look for the stance of the Taliban on this issue in Deobandy teachings rather than pashtun 

codes. Obviously here, Wahhabism that emerged in the last quarter of the 18th century should 

be questioned. Because Taliban went further following only Saudi Arabia’s model and 

considered all of their practices as correct interpretations of Quran.  

“Emri Bil Maruf Nehyi Anil Munkar”85 is a rule in Quran which means to enjoin the 

good and destroy the evil. This verse was interpreted by Taliban as controlling the number of 

men in mosques. As stated before, there is no obligation to go to the mosque in Islam except 

Fridays. When the number of people killed by the Taliban comes to mind, this verse in the 

Qur'an is invalid. Those who do not know the prayer verses were flogged. All schools were 

converted into madrasahs. While there are many sciences such as physics, mathematics, history 

and geography in the Quran, as in every holy book, it should be questioned how correct it is to 

create only religious schools by ignoring all other sciences. Those who opposed the Islamic 

state were declared traitors and executed. Many people had their hands cut off for various 

reasons.86 Most executions and beheadings were carried out after Friday prayers. Amputated 

hands were exhibited in city centers. Back to the verse in Quran, to enjoin the good and destroy 

the evil. It is clearly visible that the listed facts above do not seem to enjoin goodness. The 

Taliban interprets these activities as sharia. However, behind it lie the traces of being 

predominantly Debandi and Pashtun. Although those educated in Deobandi madrahsas make 

religious interpretations and judgments according to the rules of the Hanafi sect, they are 
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heavily influenced by the orthodox mentality that accuses others of heretics. This mentality 

practices violence against all its opponents and follows the understanding of jihad of the 

medieval Islamic scholar Ibn Taymiyya and Muhammed Abdulvahhab, the founder of 

Wahhabism emerged in Saudi Arabia in modern times.87 With these aspects, the Deobandis are 

in favor of imitating the teachings, interpretations and activities of their predecessors in the 

early periods of Islam and applying them. However, as stated before, they did this according to 

informations received from the pretty newly emerged Wahhabism. Therefore researchers state 

that it will not be wrong to say that the way the Taliban reads the sharia is nothing but the 

Islamization of Pashtunwali codes under the framework of Saudi Arabias’ official belief 

system.88 As a matter of fact, the obligatory Pashto language in official institutions is another 

indication showing that not everything can be explained with Islam. 

The examples listed above show us that a pure Islam is not at the heart of Taliban's 

activities. Even though hundreds of similar examples can be listed, the given will be suffice for 

a general illustration. If we take a look at Taliban's relationship with the Deobandi and Pashtuns 

in general, it visible that since its inception the movement has been always Pashtun-led and 

dominated. The majority of Taliban are Deoband educated Pashtuns. Regardless of tribal 

affiliation, all of Taliban members adhere in some way to Pashtunwali codes and culture. In 

fact, imagining how hundreds of different sub-tribes of Pashtuns obey, live and die paying 

allegiance to only one single unwrtitten tribal code namely Pashtunwali makes it a fascinating 

study. Indeed, the tribal laws which the Taliban was practicing were perceived as Islamic. The 

Taliban being owerwhelingly Pashtuns and mostly supported by Pashtuns, took full advantage 

of the situation. Taliban defined their state the only ideal Islamic one. They tried to implement 

a tribal customs-mixed Islamic state that was never seen before. Within this state, Talibans 

victory was considered as that of Pashtuns. Since the creation of Afghanistan by Ahmad Shah 

Durrani in 1747, Pashtuns had been on the top of all affairs. To ease their management Taliban 

stationed military forces and appointed Pashtun leaders to non-Pashtun provinces. It is true that 

the real essence of Islam is different than of the codes of Pashtun tribes. However Pashtuns 

little knowledge about the outside World and their reliance on the only source the Pashtunwali 

codes, they had no other option as to interpret it as true Islam. As ethnocentrism is of high 

degree, Pashtuns belief in the superiority of themselves over all groups in Afghanistan and 

Pakistan. Another feature of the Taliban as mentioned before is that they are students of 

madrassahs of the Deobandi sect in Islam. Though, their practice of the sect are quite different 

than in other parts of South Asia. The practices of Deobandism of Taliban were inspired by the 

Saudi Wahhabi system and their Islamic laws. In that sense, they were much more different 

than the urban phenomenon style of Deobandism practised in India and Pakistan. However, 

there is a cross-border network between branches established in different parts of India, 

Pakistan and Afghanistan geography. Deobandi madrahsa’s are becoming increasingly 

political. They think that they are imitating the first people who lived Islam. Deobandis gained 

an oppositional character after Pakistan's independence in 1947. They accused the founding 

rulers of Pakistan as the elite group that imported English imperialism.  
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According to some researchers, Pakistan felt the coming danger. It turned to 

Afghanistan and played the Pashtun card, a leading tribe in this area. So, according to these 

researchers, the formation of the Taliban is based on Pakistan.89 As a matter of fact, Zahir Shah, 

who ruled Afghanistan in the early 1970s, pursued the cause of Pashtun nationalism, received 

support of India and struggled to take the Pashtunistan lands in Pakistan by using force. His 

aim was to strengthen Pashtuns of Afghanistan. Pakistan sought to spread the idea of tribal 

sharia in order to erode the nationalist sentiments of the Pashtuns living under its rule. The best 

way to do this was to use madrasah students. Pakistan, which was defeated by India in 1971 

and lost Bangladesh, started to implement its predecessor militant sharatism project through the 

intelligence agency ISI. Pakistan led the Pashtuns to tribal sharia and overthrew Zahir Shah in 

1973. The researcher Abu Bakr Sıddıque of Pashtun origin states that Pashtuns' thinking and 

acting on the basis of tribalism-shariahism is the key to Pakistan's future. The Taliban, on the 

other hand, is a group that emerged as a result of tribal sharia synthesis. The madrasahs of the 

Taliban are therefore very different from the traditional madrasas. Traditional madrasahs are 

institutions with a very comprehensive curriculum. The Taliban madrasahs are very different 

from the Ottoman-origin madrasas that tought mathematics, logic, philosophy etc next to 

religious issues. Taliban madrasahs were established against secular education. The trainings 

were given in one room. Almost all members of the Taliban council have graduated from these 

one-room village schools. Mullah Omer, the founding leader of the Taliban, graduated from 

such a madrasah. The education style here is based on leaving not only the haram but also the 

halal ones and turning to asceticism and self torture. An education system that memorizes hadith 

instead of producing ideas in today's developing World. So, the foundation of the Taliban was 

laid in the heart of Afghanistan, in the countryside. What formed its basis were madrasahs 

politicized in the Pakistan, civil war, and the lifestyle of a countryside. Finally, al-Qaeda 

ideology joined them and the Taliban came to the desired consistency. Today the Taliban is 

trying to give the world the image that they have changed. However, their attitudes towards 

organizations such as DEAS al-QAEDA,  will determine the form of this change. 

Viewed as a whole, there are some facts that make it easier to build an organization such 

as the Taliban from madrasah students. First of all these Talibs were brought up in camps in 

Pakistan between hostility and war. A second fact is that they had never been confronted with 

any other form of culture than Pashtun. This second reason causes a third fact namely not 

knowing about other sects of Islam. Therefore it would be correct to state that Taliban members 

are ethnocentric people in their upbringing. Some of the Taliban commanders were veterans of 

Afghan War and welcomed in Pashtun areas of Afghanista. These commanders were able to 

drive their enemies from cities generally without fighting.  

Conclusion 

It is quite difficult to distinguish between organizations such as al-Qaeda and Taliban 

because of their symbiotic relationship. There is no doupt that they coordinate whith and 

support each other. Sometimes they even compete with each other. The support of Pakistani ISI 

to Taliban is as well not a hidden fact. However, beyond these, it is seen that the Taliban is in 
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a tribal structure rather than a religious structure when its structural features are considered 

rather than with which organization it cooperates, with whom it resembles, and from whom it 

receives support. It is seen that they decide according to the pashtunwali codes and not to the 

fard and sunnah. By analiyzing their ideological backgorund, especially an ascetic madrasah 

education influenced by Wahhabism comes to the front. Unwritten tribal codes called the 

Pashtunwali codes are accepted as religios orders. In other words, it is not necessary to 

understand Islam to a large extent to fully understand the Taliban. To understand Taliban, it can 

be started by understanding Deobandism, the Pashtunwali codes, the official ideology of Saudi 

Arabia and of course Pakistan's purpose. 
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COVİD 19 PANDEMİSİNDE İDARENİN SORUMLULUĞU 
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ÖZET 

Anayasa’nın 56. maddesine göre herkes sağlıklı yaşama hakkına sahiptir ve devlet bunu 

sağlamak için üstüne düşeni yerine getirmekle mükelleftir. Sağlıklı yaşam hakkı, statüsü gereği, 

bireyin, devletten hizmet beklemesi ve bunu talep etmesi doğal sonucunu doğurur. Anayasa’da 

olağanüstü hal durumları sayılırken tehlikeli salgın hastalıktan bahsedilmiştir. Devletin sağlıklı 

bireylerden oluşması ve bireylerin sağlıklı kalabilmesi devletin temel amaçlarından biridir. 

Covid 19 Pandemisi, Aralık 2019 tarihinden itibaren dünya üzerinde milyonlarca insanı 

etkilemiş, milyonlarcası hayatını kaybetmiştir. Bu küresel kriz içinde devletlerin sağlık 

hizmetleri çökmüş, Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar dahil çözüm 

üretememiştir. Türkiye’de de ilk vakanın görüldüğü Mart 2020 tarihinden itibaren pandemi 

etkisini ağır şekilde göstermiştir. İdare, olağanüstü hal ilan edilmemesine rağmen, temel hak ve 

özgürlüklerin alanına giren düzenlemeler yapmıştır. Pandemide olsa, idarenin sorumluluğu 

devam etmektedir. Sağlık hizmetleri, düzenli ve sürekli olarak işlemelidir. Anayasanın 125. 

maddesine göre “İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür”. 

İdarenin, kusur ve kusursuz sorumluluğu bulunmaktadır. Kusurun derecesini ise idarenin içinde 

bulunduğu güçlük, sunulan hizmetin sosyal önemi, zaman, mekan, mevzuat, araç ve imkanlar 

gibi faktörler etkiler. Covid 19 pandemisi gibi bütün dünyayı etkisi altına alan bir salgında, 

idarenin sorumluluğu mevzusu büyük önem arz eder. İdare, olağanüstü hal ilan edebilme 

şartları içinde sayılan salgın hastalıkta, hizmet sun(a)mama, geç veya kötü sunma kusurunu 

işlememelidir. İdarenin alacağı önlemler, normal anayasal şartların takibini zorlaştırıyorsa, 

idare, sorumluluğu çerçevesinde anayasal düzen dışında adımlar atmalıdır. Salgınla 

mücadelede ön safhada yer alan ajanlarının gördüğü zararlarda, zararın tespit ve tazminini 

idarenin kusursuz sorumluluğu çerçevesinde değerlendirmelidir. Yine idare, pandemi gibi zorlu 

şartlarda, sunulacak hizmetleri, sosyal önemine göre sıralama zorunluluğuna düşmeyecek 

şekilde önlemlerini ön görüler çerçevesinde almalıdır.  

Anahtar Kelimeler : İdarenin Sorumluluğu, Covid 19 Pandemisinde İdare, İdarenin Hizmet 

Kusuru, İdarenin Kusursuz Sorumluluğu, Olağanüstü hal ve salgın hastalık 



 REPUBLIC SUMMIT         5th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS           
                     

 

 CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-66-0          www.cumhuriyetkongresi.org     Page | 53 

 

COVİD 19 PANDEMİSİ ÖNCESİ VE SONRASINDA HUKUK EĞİTİMİ 

Arş. Grv. Azer Ebru MUTLU 

İnönü Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 0000-0002-4882-520X 

 

ÖZET 

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisi Türkiye’de ilk olarak 11 Mart 2020 

tarihinde görüldü. Alınan tedbirler çerçevesinde Yükseköğretim Kurumu uzaktan eğitim kararı 

aldı. 2019 – 2020 bahar ve 2020 – 2021 güz eğitim öğretim dönemleri hukuk fakülteleri de 

dahil uzaktan eğitim ile sürdürüldü. Pandemi öncesi hukuk eğitiminde, geneli, devam 

mecburiyeti bulunmayan, klinik uygulama, staj, pratik çalışmalar gibi aktif eğitim öğelerinden 

yoksun bir sistem izlenmekteydi. Avrupa Birliğine uyum sürecinde Bologna Deklarasyonunu 

izleyen zamanlarda çıkarılan Yargı Reformu Strateji Belgesi 2019, hukuk eğitiminde aktif 

eğitimin gerekliliğini özellikle vurgulamıştır. Ancak, pandemi sonrası dönemde hukuk eğitimi, 

ölçme ve değerlendirme alanı dahil uzaktan eğitim ile teori alanında kalarak aktif eğitimden 

iyice uzaklaşmıştır. Çalışmada, pandemi öncesi, aktif eğitim sistemini takip etmeyen İnönü 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2018 – 2019 ve 2019 – 2020 güz dönemi birinci sınıf 

öğrencilerine verilmiş bir ödev çalışması değerlendirildi. Pandemi öncesi öğrencilere 

gönüllülük esasına dayandığı belirtilerek, adliye ziyareti ödev çalışması verildi. Bu ödevin 

yapılması aşamasında öğrencilere yazılı bir şablon verildi ve bu şablonu takip etmeleri istenildi. 

Ödev için istedikleri bir şehirdeki adliyeyi kat kat gezmeleri, en az bir mahkeme salonuna 

girerek en az bir oturumu izlemeleri istendi. Burada öğrencilerin hukuk fakültelerinde aktif 

eğitim unsurlarından uzak şekilde öğrendikleri teorik bilgileri, pratik ortamında görerek 

pekiştirmeleri amaçlanmıştı. Covid 19 pandemisi sonrası 2020 – 2021 güz döneminde 

yükseköğretimde uzaktan eğitim uygulaması ve adliye ziyaretlerinin salgın açısından 

sakıncalarından dolayı ödev çalışması yapılmadı. Pandemi öncesi ve sonrası hukuk eğitiminin 

ve uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme sürecinin bir değerlendirmesi yapılarak, hukuk 

eğitiminde reformların hayata geçirilmesinin ve hukuk eğitiminin uzaktan eğitime 

uyarlanmasının muhtemel önemi, çalışmamızda vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Hukuk Eğitimi, Hukuk Eğitiminde Reform, Uzaktan Eğitim, Covid 19 

Pandemisi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
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THE ROLE OF MEANINGFUL WORK IN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP 

AND WORK OUTCOMES RELATIONSHIP 
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Islam Negeri Pamekasan, Indonesia 

 

Abstract: 

Meaningful work is the topic that will be discussed in this article, especially in changing 

period. It has an important role because by reaching meaningful work, it will drive to be positive 

in the workplace. Therefore, task performance will be increased and cynicism about 

organizational change (CAOC) will be reduced. Moreover, it is influenced by situational factor, 

which is transformational leadership. In this conceptual paper, the author discusses how the 

construct of meaningful work influenced by transformational leadership that will have impact 

on the follower’ work outcomes in the organizational change. It is proposed that the construct 

of meaningful work are susceptible with situational variable. Transformational leaders who are 

respectful on the process of humanizing the followers affect task performance and reduce 

CAOC in organizational change. 

 

Keywords: Meaningful work, organizational change, task performance, and work outcomes.  
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Abstract 

The aim of this study is to empirically investigate the impact of technology 

transfer on foreign direct investment (FDI) in the case of Kenya. For this purpose, 

data were collected from the World Bank Datacenter for the period of 1998 to 2018, 

and Eviews is used for statistical tests. In preliminary diagnostic tests, the unit root 

was found which prevented implementation of OLS and Var.  

 

Hence, autoregressive distributed lag (ARDL) was used to determine the 

effect of technology transfer on foreign direct investment (FDI), and bound tests 

were also conducted to determine the long-run relationship between the variables. 

The empirical findings of the study suggest that there is a positive and significant 

impact of FDI net inflows at 3rd lag and exports at 3rd lag on the FDI net inflows; 

whereas all other variables patent residents, patent non-residents, inflation, and 

interest rate have a negative and statistically significant effect on FDI inflows at 3rd 

lag. The paper also discusses practical implications for policymakers and future 

researchers. 

 

Keywords: Foreign direct investment, Technology, development  
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ÖZET 

Golf turizmi, yıllar içerisinde gelişmekte olan bir spor türüdür. Golf turizm faaliyeti bütün 

yıla yayıldığından dolayı yerel ekonomiye katkı sağlamaktadır. Ayrıca normal bir turistin 

harcamasına oranla golf oyuncusunun harcaması neredeyse üç katını oluşturmaktadır. Bundan 

dolayı turizm sektöründe golf turizmi ekonomik açıdan önem arz etmektedir. 

Çalışmanın amacı, Antalya- Belek bölgesinin golf turizminde tercih edilme ve Belek 

bölgesini ziyaret eden yabancı turistlerin golf turizm etkinliğine katılım sebeplerini belirlemek 

üzere yapılmıştır. Bu araştırmada 2019 Aralık - 2020 Ocak tarihleri arasında Belek bölgesinde 

golf turizmine katılan 86 turiste anket yaptırılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

tercih edilen ankette üç bölüm yer almaktadır. İlk kısımda katılımcıların bireysel özellikleri 

(cinsiyet, medeni durum, milliyet, yaş, eğitim durumu, meslek, aylık gelir düzeyi) yer 

almaktadır. İkinci bölümde seyahate katılım ve golf oynama özelliklerine (Belek bölgesine 

kaçıncı ziyareti, golf tatiline kiminle katıldığına ve ne kadar süredir golf oynadığı) yer 

verilmiştir. Üçüncü bölümde ise 28 tane soru sorularak Belek bölgesini neden golf destinasyonu 

olarak tercih ettiklerine yanıt aranmıştır. 

Çalışma sonuçlarına göre yabancı turistlerin Belek bölgesini bir golf destinasyonu 

olarak tercih etmesinde etkili olan faktörler incelendiğinde sırasıyla %83,7 ile otellerde her şey 

dahil konsepti, %81,4 ile tesislerin kapasitelerinin golf oynamak için yeterli olması, otelin 

kalitesi ve hijyen standartları, şehrin güvenli olması da en etkili faktörlerdir. Ayrıca destinasyon 

seçimini etkileyen bir diğer önemli faktör ise doğal güzellikler ve tarihi alanların bulunmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Golf Destinasyonu Belek, Turizmde Golf Sporu, Beş Yıldızlı Golf  

Abstract  

Golf tourism is a type of sport that has been developing over the years. Since golf 

tourism activity spreads throughout the year, it contributes to the local economy. In addition, 

the expenditure of a golf player is almost three times that of a regular tourist. Therefore, golf 

tourism in the tourism sector is economically attractive. 

The aim of the study was to determine the reasons why Antalya-Belek region is 

preferred in golf tourism and foreign tourists visiting Belek region participate in golf tourism 
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activity. In this research, 86 tourists who participated in golf tourism in Belek region between 

December 2019 and January 2020 were surveyed. There are three sections in the questionnaire, 

which is preferred as a data collection tool in the research. In the first part, the individual 

characteristics of the participants (gender, marital status, nationality, age, education level, 

occupation, monthly income level) are included. In the second part, the features of participating 

in the tour and playing golf (how many times she came to Belek region, with whom she 

participated in the golf holiday and how long she played golf) were included. In the third part, 

28 questions were asked about why they chose Belek as their golf destination. 

According to the results of the study, when the factors affecting the preference of foreign 

tourists as a golf destination are examined, the all-inclusive concept in hotels with 83.7%, the 

capacity of the facilities to play golf with 81.4%, the quality and hygiene standards of the hotel, 

and the safety of the city are the most effective factors, respectively are factors. In addition, 

another important factor affecting the choice of destination is the presence of natural beauties 

and historical sites. 

Key Words: Golf Destination Belek, Golf Sport In Tourism, Fıve Star Golf 

 

1.GİRİŞ 

Dünya’da son 20 yılda Golf turizmi önemli düzeyde ilerleme göstermiştir. Her geçen yıl 

yabancı turistlerin ilgisi bu spor dalına daha fazla artmaya başlamıştır. Dünya turizmine oranla 

3 kat daha hızlı büyüme gösteren (yılda %10-12 civarında) golf turizm sektörü dünya turizm 

pastasının yaklaşık olarak %11’ini oluşturmaktadır. ( www.ttyd.org.tr  Erişim Tarihi 

08.11.2019 ). 

En sade şekliyle golf turizmi, golf sahası içerisinde oynamak ya da oynayanları izlemek 

amacıyla golf sahalarına yapılan seyahatlerdir. Golf turizminin ilerlemesiyle birlikte yeni golf 

sahaları açılmaktadır. Açılan yeni golf sahalarının yanı sıra eskiden süregelen golf sahaları 

sürekli kendini yenilemekte ve sahalarını geliştirmektedirler (Aksu, Uçar ve Kılıçarslan, 

2016;3). 

Belek bölgesi kültürel, doğal değerleri, denize ve sosyal hayata yakın konumu ve en 

önemlisi nitelikli golf sahalarıyla birlikte tercih edilen essiz bir golf turizmi haline gelmektedir 

(Çetinkaya, G., Kaplan, M., & Ömüriş, E., 2019: 42). Bundan dolayı bu bölgede golf turizmine 

yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan bu çalışmaların amacı, Belek bölgesinin ziyaretçiler 

tarafından tercih edilmesini ve golf sahalarının kullanılmasını sağlamaktır (Boz, Gülüm, Çoban 

2010: 699-700) 

Yapılan literatür taramaları sonucunda Belek bölgesine golf faaliyeti için gelen 

turistlerinin seyahat güdüleri ve memnuniyetlerini belirlemek ve Belek bölgesindeki golf 

sahalarını tercih etme sebepleri ile ilgili çalışmaların yetersiz olduğu tespit edilmiştir.  Bu 

çalışmada Belek bölgesine gelen golf turistlerinin misafir portföyünü ve Belek bölgesini tercih 

etme sebepleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bölgeyi ve golf tesislerini geliştirerek daha 

çok ziyaretçi gelmesini sağlayıp yerel ekonomiye katkı sağlamak amaçlanmıştır. 
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2. GOLF TURİZMİ 

Günümüzde golf turizmi, turizm endüstrisinde gelişmekte olan alanlardan biridir.  Golf 

1920'ler de popüler bir spor haline gelen ve sonraki yıllarda popülaritesi artmaya devam eden 

bir spor dalıdır. Yaklaşık olarak, dünya çapında 60 milyon golf oyuncusu vardır. Golf sporu, 

daha çok geliri fazla olan kişilerin tercih ettiği turizm dalıdır. Yapılan bir araştırmaya göre 

turistlerin %28,1'inin Türkiye'ye golf oynamak için en az 3000 Euro harcadığı tespit edilmiştir 

(Artuğer, Türkmen, Duman, 2008: 669). 

Ülkemizde Antalya-Belek bölgesi golf turizmin en yaygın olduğu ve en çok talep edilen 

bölgesidir.  Ülkemizde golf tesislerinin konumu genel olarak sahile yakın, konaklama 

tesislerinin yakın mesafesindedir. Mavi ve yeşilin birleştiği alanlardaki golf tesisleri 

misafirlerin tatil seçimlerinde etkili olmaktadır (http://golftesisleri.com/golf-turizmi.php). 

Erişim Tarihi 05.11.2020 

Çizelge 1’de Türkiye’de Aktif Durumdaki Golf Tesisleri yer almaktadır. 

Çizelge  1: Türkiye’de Aktif Durumdaki Golf Tesisleri 

Bölge  Tesis  Tam Adı  Saha 

Sayısı 

Istanbul Kemer Kemer Golf & Country  2 

Istanbul Marmara Golf  Marmara Golf Kulübü  2 

Antalya AGC Courses  Antalya Golf Club  2 

Antalya Carya Carya Golf Club  1 

Antalya Cornelia Courses  Cornelia Golf Club  3 

Antalya Gloria Courses  Gloria Golf Resort  6 

Antalya Kaya Palazzo  Kaya Palazzo Golf Club  1 

Antalya Lykia Links  Lykia Links Golf Course  1 

Antalya Montgomorie  Montgomorie/Maxx Royal Golf Club  1 

Antalya National  National Golf Course  4 

Antalya Nobilis  Robinson Nobilis  1 

Antalya Sueno Courses  Sueno Golf Club  2 

Antalya Titanic Golf Courses  Titanic Golf Courses  4 

Bodrum Bodrum Golf Kulübü  Bodrum Golf Klübü  1 

Bodrum Regnum Golf  Regnum Golf Country  1 

Aydin Kusadasi International 

Golf  

Kusadasi International Golf  1 

Ankara Ankara Golf  Ankara Golf Kulübü  2 

Samsun Samsun Golf Kulübü  Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf 

Kulübü  

1 

Toplam 36 

Kaynak:(https://yigm.ktb.gov.tr/TR-10161/golf-turizmi.html) Erişim Tarihi 01.01.2021 

http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/All_courses.asp?order=zonecode&oldorder=zonecode%20ASC&zone=Y&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/All_courses.asp?order=shortname&oldorder=zonecode%20ASC&zone=Y&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/All_courses.asp?order=fullname&oldorder=zonecode%20ASC&zone=Y&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=016&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=016&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=008&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=008&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=004&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=004&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=019&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=019&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=010&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=010&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=001&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=001&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=027&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=027&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=013&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=013&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=014&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=014&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=009&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=009&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=028&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=028&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=006&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=006&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=020&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=020&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=030&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=030&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=039&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=039&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=029&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=029&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=029&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=035&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=035&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=038&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=038&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=038&ack=6V35FTY88F&club=ALL
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Türkiye’de golf federasyon verilerine göre 2018 yılı ile toplam 18 tesiste 36 golf sahası 

yer almaktadır. 

3. ANTALYA İLİ TURİZMİNİN ARZ VE TALEP DURUMU 

Antalya’da turizm ve otel işletmelerinin yoğun olması, Antalya’nın kültürel ve tarihi 

turizm potansiyeli ve iklim olanaklarıyla önemli bir turizm merkezi halindedir.  Bu sayede 

Antalya, turizm dünyasında ‘’ Türk Rivierası’’ olarak ün yapmıştır. 

 Türkiye’nin en büyük deniz limanlarından biri ve hava trafiği açısından ikinci büyük 

hava limanı Antalya’da yer almaktadır. Antalya iline havayolu ile 2019 yılı Kasım ayı sonunda 

102.414 kişi giriş yapmış olup, 78.602’si yabancı uyruklu, 23.812’si ise yerli turistlerden 

oluşmaktadır (http://www.turob.com/tr/istatistikler) Erişim Tarihi 08.01.2021.  

Antalya ilinde 806 adet turizm işletme belgeli tesis, 96 adet turizm yatırım belgeli 

işletmeye sahiptir. İşletmelerdeki yatak sayısı 509.188'dir (https://yigm.ktb.gov.tr/TR-

201136/turizm-yatirim-ve-isletme-bakanlik-belgeli-tesis-istati-.html) Erişim Tarihi 

08.01.2021. 

Aşağıdaki çizelge 2019 yılında Antalya’ya gelen turistlerin uyruklarını ve sayılarını 

göstermektedir. 

Çizelge 2: 2019 Yılında Antalya’ya Gelen Turistlerin Uyrukları 

MİLLİYETİ 2019 YILI Milliyet Payı % 

RUSYA 5.406.353 37 

ALMANYA 2.584.341 18 

UKRAYNA 798.817 5 

İNGİLTERE 694.928 4 

TÜRKİYE 570.931 4 

POLONYA 548.180 4 

HOLLANDA 409.543 3 

KAZAKİSTAN 231.919 2 

ÇEK CUMHURİYETİ 227.065 2 

BELÇİKA 194.801 1 

DİĞER 3.013.283 20 

TOPLAM 14.680.161 100 

Kaynak: (http://www.turob.com/tr/istatistikler Erişim Tarihi 08.01.2021). 

Yukarıdaki verilere göre Antalya’ya 2019 yılında gelen turistlerin yoğunluğu 

hesaplandığında ilk sırada %37 ile Ruslar yer almaktadır. Sırasıyla Almanya, Ukrayna, İngiltere 

ve Türkiye uyruklu turistler Antalya bölgesini ziyaret etmişlerdir. 
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4. BELEK BÖLGESİ GOLF DESTİNASYONU TARİHÇESİ 

Belek bölgesi 1980 yılındaki devlet politikası tarafından keşfedilmesi ve bataklık olan 

arazilerin ağaçlandırılarak turizme açılmasıyla golf turizminde büyük adım atılmıştır. Turizmi 

çeşitlendirmek ve ülkemize daha zengin turistlerin gelmesini sağlamak amacıyla planlanan golf 

yatırımları Belek bölgesinde önemli bir üstünlük elde etmiştir. Turizm Bakanlığı 1989 yılında 

11 adet golf alanı inşa etmiştir. O dönemde turizm teşvik belgesi alan golf tesisleri ise şunlardır; 

National Golf Sahası, Kemer Golf Sahası, Gloria Golf Sahası, Tat Golf Sahası, Klassis Golf 

Sahası ve Nobilis Golf Sahası’dır (Çetin, 2008).  1980’li yılların sonlarına doğru Belek 

bölgesinin turizm alanı olarak belirlenmesiyle birlikte bölgede yatırımlar artmaya başlamıştır. 

Türkiye’nin ilk profesyonel golf sahası “Klassis Golf And Country Club’’ ve Belek bölgesinde 

ilk golf sahası “National Golf Kulübü’’ 1994 tarihinde kullanıma açılmış, bundan bir yıl sonra 

1995 yılında Türkiye Golf Federasyon’u kurulmuştur (Ersoy ve Gülmez, 2014: 955). 

2000 yılı itibariyle golf turizminde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Belek bölgesindeki 

golfun avantajlı yönleri; bölgenin iklimi, uluslararası havalimanına 30 km yakınlığı, sahaların 

yer aldığı alanlardaki otellerin hizmet kaliteleri ve ünlü golf mimarlarının tasarladığı sahaların 

bulunması şeklinde sıralanmaktadır (Kasap ve Faiz, 2008). 

4.1. BELEK BÖLGESİNDE BULUNAN GOLF OTELLERİ 

2008 yılında Avrupa’da Yılın En İyi Golf Bölgesi ödülünü kazanan Belek bölgesi, 11 

turistik tesis bünyesinde 27 golf sahasına sahiptir. Bu golf tesisleri;  

Titanic Golf Courses: Golf sahası 110 hektar araziye kurulmuştur. Türkiye’nin ilk 27 

delikli golf sahasıdır. İngiltere Hawtree Golf Sahası Mimarlarınca Tasarlanmıştır. Golfçülere 3 

seçenekli 9 Delik Şampiyona Düzenlemesi fırsatı ve Değişken 27 delik fırsatı sunmaktadır 

(https://titanicgolfclub.com/tr/general-information/) Erişim 04.01.2021. 

National Golf Club: 1994’te açılan 27 delikli National Golf Club 920 dönümlük araziye 

inşa edilmiştir. Uluslararası golf turnuvalarının oynanmasına imkân sunan EPGA standartlarına 

uygun Türkiye’nin ilk golf kulübüdür. (http://www.antalya-info.com/tr/belek_golf_sahalari.html 

) Erişim 04.01.2021. 

Antalya Golf Club: The PGA Sultan and The Pasha Course olarak iki sahadan 

oluşmaktadır. Saha projesi tüm dünyaca bilinen European Golf Design mimarları tarafından 

hazırlanmıştır (http://agc.com.tr/?page_id=11698&lang=tr) Erişim 04.01.2021. 

Nobılıs (Robinson) Golf Club: Tesis 18 delik sayısına sahiptir. Tesisin   parkland 

parkuru bulunmaktadır. Tesis 750 dönümlük bir alana sahiptir. 

(https://www.robinson.com/tr/tr/tesiste-tatil/tuerkiye/nobilis/tatil-koeyuenuen-ayrintilari/) Erişim 

04.01.2021. 

Lykıa Lınks Antalya: tesis 18 delikli, 73 Par, 6950 m alana kurulmuştur. Sahanın 

mimari ünlü Amerikalı tasarımcı Perry Dye’dir 

(https://www.lykiaworld.com/Tr/Index#:~:text=18%20Delik%2C%2073%20Par%2C%20695

0m,%C3%B6zelli%C4%9Fi%20ile%20T%C3%BCrkiye'de%20ilktir.) Erişim 04.01.2021. 

Cornelıa Golf Club: Golf sahası 1.400.000 metrekarelik alana kurulmuştur.  Golf 

sahasının içinde 27 çukur, birbirine geçişli 72 par oluşmaktadır. Saha, golf oyuncusu olan Nick 

https://titanicgolfclub.com/tr/general-information/
http://www.antalya-info.com/tr/belek_golf_sahalari.html
https://www.robinson.com/tr/tr/tesiste-tatil/tuerkiye/nobilis/tatil-koeyuenuen-ayrintilari/
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Faldo tarafından tasarlanmıştır. (http://www.antalya-info.com/tr/belek_golf_sahalari.html) Erişim 

04.01.2020. 

Kaya Eagles Golf Club: 650.000 metrekarede yer alıp, uluslararası çapta ünlü tasarımcı 

David Jones tarafından tasarlanmıştır. 18 delikli sahaya sahiptir (http://www.antalya-

info.com/tr/belek_golf_sahalari.html) Erişim 04.01.2020.  

Carya Golf Club: Akdeniz kıyısında klasik Heatland stilinde inşa edilmiş ilk golf sahası 

özelliğini taşıyan Carya Golf Club, 18 çukur, 6571 metre uzunluğuna sahip olmasıyla bölgedeki 

golf sahalarının lideri durumundadır. 

(http://www.antalyainfo.com/tr/belek_golf_sahalari.html) Erişim 04.01.2020. 

Sueno Hotels Golf Belek: PGA Desing Consulting tarafından tasarlanan otel, 1472 

dönüm alan üzerine kurulmuştur. Otelde 18 delikli iki şampiyona sahası mevcuttur. 

(http://www.antalya-info.com/tr/belek_golf_sahalari.html) Erişim 04.01.2020. 

The Montgomerıe Maxx Royal: Colin Montgomerie tarafından tasarlanan saha Belek 

bölgesinde 104 hektarlık alanda kurulmuştur. 18 delikli, 6486 metre üzerinde 72 par olan 

sahaya sahiptir.  

(http://www.antalya-info.com/tr/belek_golf_sahalari.html) Erişim 04.01.2020. 

Glorıa Golf Club: 18 delikli Gloria Old Şampiyona Sahası, 18 delik Gloria New 

Şampiyona Sahası, 9 delik Gloria Verde Sahası ile toplamda 45 delikli şampiyona sahalarının 

tam ortasında kurulmuştur (http://www.antalya-info.com/tr/belek_golf_sahalari.html) Erişim 

04.01.2020. 

5. ARAŞTIRMANIN AMACI VE HİPOTEZLERİ 

Araştırmanın temel amacı, Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin Belek bölgesini bir 

golf destinasyonu olarak tercih etmesinde etkili olan etmenleri saptamaktır. Aralık 2019- Ocak 

2020 tarihleri arasında Belek bölgesinde golf faaliyetine katılan 86 turiste anket çalışması 

uygulanmıştır. Bu bağlamda sekiz hipotez oluşturulmuştur. 

Hipotez 1: Yabancı turistlerin Belek bölgesini golf destinasyonu olarak tercih etmesinde, 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık görülmektedir. 

Hipotez 2: Yabancı turistlerin Belek bölgesini bir golf destinasyonu olarak tercih 

etmesinde, medeni durumlara göre anlamlı bir farklılık görülmektedir. 

Hipotez 3: Yabancı turistlerin Belek bölgesini bir golf destinasyonu olarak tercih 

etmesinde, yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık görülmektedir. 

Hipotez 4: Yabancı turistlerin Belek bölgesini bir golf destinasyonu olarak tercih 

etmesinde, eğitim seviyelerine göre anlamlı bir farklılık görülmektedir. 

Hipotez 5: Yabancı turistlerin Belek bölgesini bir golf destinasyonu olarak tercih 

etmesinde, turistlerin aylık gelir düzeylerine göre anlamlı bir farklılık görülmektedir. 

Hipotez 6: Yabancı turistlerin Belek bölgesini bir golf destinasyonu olarak tercih 

etmesinde, ziyaret sayılarına göre anlamlı bir farklılık görülmektedir. 

http://www.antalya-info.com/tr/belek_golf_sahalari.html
http://www.antalyainfo.com/tr/belek_golf_sahalari.html
http://www.antalya-info.com/tr/belek_golf_sahalari.html
http://www.antalya-info.com/tr/belek_golf_sahalari.html
http://www.antalya-info.com/tr/belek_golf_sahalari.html
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Hipotez 7: Yabancı turistlerin Belek bölgesini bir golf destinasyonu olarak tercih 

etmesinde, golf tatiline kiminle katıldığına göre anlamlı bir farklılık görülmektedir. 

Hipotez 8: Yabancı turistlerin Belek bölgesini bir golf destinasyonu olarak tercih 

etmesinde, golf oynadıkları yıl sayılarına göre anlamlı bir farklılık görülmektedir. 

Çalışmanın önemi yabancı turistlerin Belek bölgesini bir golf oynamak için seçmelerinde 

etkili olan faktörlere yönelik sınırlı sayıda çalışma yapılmış olmasıdır. Ayrıca Belek bölgesini 

golf oynamak için seçen yabancı turistlerin Belek bölgesini tercih etmesinde etkili olan 

etmenler araştırılmıştır. Elde edilen sonuçların turistlerin istek ve ihtiyaçlarını belirlemede 

işletmelere katkı sağlayacağı ve bu doğrultuda nasıl turistik ürün ve hizmet üretecekleri 

konusunda fikir sunacağı düşünülmektedir. Alınan fikirler doğrultusunda Antalya Belek 

bölgesi ve golf sahaları geliştirilerek her geçen yıl daha çok ziyaretçiye ev sahipliği yaparak 

yerel ve ülke ekonomisine katkı sağlaması hedeflenmiştir. 

6. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ 

Yabancı turistlerin golf turizmi için Antalya- Belek bölgesini tercih etmelerinde etkili 

olan faktörleri belirlemek üzere yapılan bu araştırma Nicel araştırma yöntemi ile yapılmıştır. 

Araştırma Belek bölgesine golf oynamak için gelen ziyaretçilerin bazı konulardaki tutum, 

inanç, kültür, davranış, en önemlisi beklentilerini anket yardımıyla tespit etmeyi amaçlamıştır. 

Yapılan araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket, belli 

bir amaç ve plana göre tasarlanmış “soru listesi” dir.  Anketler genellikle geniş kitlelere 

uygulanır. Anket tekniği veri toplamada en çok kullanılan araçtır. Oluşturulan anket ile golf 

turistlerinin Belek bölgesini bir golf destinasyonu olarak tercih etmesinde etkili olan faktörler 

ile ilgili görüşleri saptanmıştır. 

Bu araştırmada 2019 Aralık -2020 Ocak tarihleri arasında Belek bölgesinde golf 

turizmine katılan 86 turiste anket uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

kullanılan anket üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların bireysel özellikleri 

(cinsiyet, medeni durum, milliyet, yaş, eğitim durumu, meslek, aylık gelir düzeyi) yer 

almaktadır. İkinci bölümde seyahate katılım ve golf oynama özelliklerine (Belek bölgesine 

kaçıncı kez geldiği, golf tatiline kiminle birlikte katıldığı ve kaç yıldır golf oynadığı) yer 

verilmiştir. Üçüncü bölüm ise 28 soru sorularak Belek bölgesini neden golf destinasyonu olarak 

tercih ettiklerine yanıt aranmıştır. Ölçekte yer alan sorular; Melahat AVŞAR tarafından yapılan 

çalışmalardan destek alınarak tasarlanmıştır.  Katılımcıların katılım düzeylerini ölçmek için 5’li 

Likert ölçeği kullanılmıştır.  İlgili sorular “hiç etkili değildir (1)”,  “az etkilidir (2)”,  “orta 

düzeyde etkilidir (3)”,  “çok etkilidir (4)”  ve  “tamamen etkilidir (5)” şeklinde 

derecelendirilmiştir. 

Anketlerde yer alan ifadeler daha iyi anlaşılması için önce Türkçeye çevrilmiştir.  Daha 

sonra anketler alanında uzman kişilere, İngilizce ve Almanca olarak çevirtilmiştir. Anketler 

bizzat araştırmayı yapan kişi tarafından golf merkezlerinde turistlerle birebir yapılma izni 

alınamadığından golf kulüp merkezlerinde çalışan kişilere teslim edilmiş olup anket bitiminde 

çalışanlardan geri teslim alınmıştır. 
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Evren Örneklem 

 Araştırmanın evrenini Belek bölgesine golf turizmi için gelen yabancı turistler 

oluşturmaktadır.         

Araştırmanın örneklemini ise Aralık 2019 - Ocak 2020 tarihleri arasında uluslararası golf 

turnuvalarına da ev sahipliği yapmış olan 11 adet golf kulübüne gelen 86 yabancı turist 

oluşturmaktadır. 

Geçerlilik ve Güvenilirlik 

Bu çalışma Cronbach’s Alpha değerinin, 0923 çıkmasından dolayı güvenilir bir 

çalışmadır. 

7. BULGULAR VE ANALİZ 

Belek bölgesinde golf faaliyetinde bulunan 86 turistin anketleri tek tek incelenmiştir. Bu 

inceleme sonucunda elde edilen elde edilen bulgular şu şekildedir. 

Belek bölgesinde golf turizmi faaliyetinde bulunan turistlerin cinsiyet, yaş, medeni 

durum, eğitim düzeyi, uyruk ve aylık geliri çizelge5’te açıklanmıştır.  

Çizelge 3: Demografik Dağılıma Ait Bulgular 

  Freq. Perc. 

Cinsiyet Erkek 
56 

65,1 

Kadın 30 34,9 

Yaş 20 4 4,7 

21-30 9 10,5 

31-40 18 20,9 

51 -60 35 40,7 

+61 20 23,3 

Medeni Durum Bekâr 59 68,6 

Evli 26 30,2 

Eğitim Düzeyi Lise 11 12,8 

Ön Lisans 17 19,8 

Lisans 41 47,7 

Yüksek Lisans 17 19,8 
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Uyruk Alman 39 48,8 

Avusturyalı 18 20,9 

İngiliz 13 15,1 

Amerikan 4 4,7 

Fransız 3 3,5 

Danimarkalı 3 3,5 

İsveçli 2 2,3 

Norveçli 1 1,2 

Diğer  7 8 

Aylık Gelir 2000 4 4,7 

2001-3000 3 3,5 

3001-4000 7 8,1 

4001-5000 27 31,4 

5001-6000 31 36,0 

6001 ve üzeri 14 16,3 

Çizelge 5 de Araştırmaya katılanların %65.1’i erkek, %34.9’u kadındır. Katılımcıların 

yaş aralığının %4.7’si 21-30 yaş, %10.5’i 31-40 yaş, %20.9’u 41-50 yaş %40.7’si 51-60 yaş 

%20.3’ü 61 ve üzeri yaştadır.  Katılımcıların %68.6’sı bekâr, %30.2’si evli, %1.2’si medeni 

durumunu belirtmemiştir. Katılımcıların %12.8’i lise, %19.8’i ön lisans, %47.7’si lisans, 

%19.8’i lisansüstü öğrencisidir. Katılımcıların %41’i Alman, %20.9’u Avusturyalı, %15.1’i 

İngiliz, %4.7’si Amerikan, %3.5’i Fransız, %3.5’i Danimarkalı %2.3’ü İsveçli, %1.2’si 

Norveçli ve %8’ diğer uyruğa sahip katılımcılardır. Katılımcıların %4.7’si 2000 Euro ve altı, 

%3.5’i 2001-3000 Euro, %8.1’i 3001-4000 euro, %31.4’ü 4001-5000 Euro %36.0’ı 5001-6000 

Euro,  %16.3’ü 6001 ve üzeri aylık gelire sahiptir.  

Aşağıda yer alan çizelge 4’de golfçülerin seyahate katılım ve golf oynama özellikleri yer 

almaktadır. 
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Çizelge  4: Katılımcılara Ait Bilgiler 

Belek bölgesine 

Kaçıncı Ziyaretiniz 

İlk kez ziyaretim 8 9,3 

İkinci ziyaretim 15 17,4 

Üçüncü ziyaretim 18 20,9 

Dört ve daha fazla 45 52,3 

Golf Turizmine 

Kiminle Beraber 

Gidersiniz 

Bireysel 9 10,5 

Arkadaşımla 22 25,6 

Ailemle 27 31,4 

Partnerimle 28 32,6 

Diğer -  

Kaç Yıldır Golf 

Oynuyorsunuz 

1 yıldan az 3 3,5 

1-5 26 30,2 

6-10 32 37,2 

11-15 23 26,7 

16 ve üzeri 2 2,3 

Çizelge 4’te Katılımcıların %9.3’ü ilk kez %17.4’ü ikinci kez %20.9’u üçüncü ziyareti, 

%52.3’ü dört ve daha fazla Beleği ziyaret etmiştir.  Golf turizmine katılanların %10.5’i bireysel, 

%25.6’sı arkadaşlarıyla, %31.4’ü ailesiyle, %32.6’sı ise partneriyle katılmıştır.  Katılımcıların 

%3.5’i 1 yıldan az, %30.2’si 1-5 %37.2’si 6-10 %26.7’si 11-15 %2.3’ü 16 yıl ve daha üzeri 

golf oynamaktadır.   

Çizelge 5’te Yabancı turistlerin Belek bölgesini bir golf destinasyonu olarak tercih 

etmesinde etkili olan etmenlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

Çizelge 5: Golf Turizmi Ölçeği Bulguları 

Soru f Hiç 

etkili 

değildir 

f Biraz 

etkilidir 

f Orta 

derecede 

etkilidir 

f Çok 

etkilidir 

F Tamamen 

Çok 

etkilidir 

1  %7 9 %4.7 3 %18.6 2 %43.0  %26.7 

2  %7.0  %3.5  %15.1 6 %43.0 22 %31.4 

3  %4.7 6 %5.8 5 %14.0  %43.0 17 %32.6 

4 11 %4.7 10 %5.8 3 %18.6 4 %36.0  %34.9 
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5 10 %14.0 11 %14.0 1 %22.1 6 %17.4  %32.6 

6 1 %20.9 1 %14.0 2 %12.8 13 %17.4 9 %34.9 

7 1   %2.3 1 %14.0 11 %34.9 15 %48.8 

8   2 %1.2 2 %9.3 10 %36.0 15 %53.5 

9 11  6 %4.7 5 %18.6 4 %57.0  %19.8 

10 13 %1.2 6 %1.2 4 %17.4 4 %31.4 1 %48.8 

11   2  1 %23.3 10 %52.3 15 %24.4 

12 15  12 %7.0  %17.4  %32.6 1 %43.0 

13 2  1 %9.3 4 %14.0 13 %36.0 9 %40.7 

14 2  3 %2.3 2 %22.1 12 %34.9 9 %40.7 

15 3  4 %7.0 2 %19.8 13 %37.2 6 %36.0 

16 5 %1.2 6 %8.1 5 %19.8 6 %39.5 6 %31.4 

17 5  4 %1.2 4 %7.0 10 %24.4 5 %67.4 

18 22  3 %1.2 1 %3.5 1 %15.1 1 %80.2 

19 6  7 %3.5 9 %18.6 6 %23.3  %54.7 

20 4 %3.5 4 %20.9 6 %25.6 11 %38.4 3 %11.6 

21  %4.7  %22.1  %24.4  %36.0  %12.8 

22  %4.7  %24.4  %16.3  %41.9  %12.8 

23  %5.8  %22.1  %18.6  %20.9  %32.6 

24  %7.0  %23.3  %22.1  %31.4  %16.3 

25  %8.1  %16.3  %15.1  %27.9  %32.6 

26    %2.3  %10.5  %38.4  %48.8 

27  %1.2    %3.5  %11.6  %83.7 

28      %3.5  %15.1  %81.4 

 

Soru 1: Müzelerin olması Belek bölgesini tercihinizde etkilidir. Katılıcımaların %7’si hiç etkili 

değildir, %4.7’si biraz etkilidir, %18.6’sı orta derecede etkilidir, %43.0 çok etkilidir, %26.7’si 

tamamen çok etkilidir cevabını vermiştir. 

Soru 2: Sanat galerilerin olması Belek bölgesini tercihinizde etkilidir.  Katılımcıların %7.0’ı 

hiç etkili değildir, %3.5'i biraz etkilidir, %15.1’i orta derecede etkilidir, %43.0’ı çok etkilidir, 

%31.4’ü tamamen çok etkilidir cevabını vermiştir. 

Soru 3: Tarihi yerlerin olması Belek bölgesini tercihinizde etkilidir.  Katılımcıların %4.7’si hiç 

etkili değildir, %5.8’i biraz etkilidir, %14.0’ı orta derecede etkilidir, %43.0’ı çok etkilidir, 

%32.6’sı tamamen çok etkilidir cevabını vermiştir.  

Soru 4: Arkeolojik yerlerin olması Belek bölgesini tercihinizde etkilidir. Katılımcıların %4.7’si 

hiç etkili değildir, %5.8’i biraz etkilidir, %18.’sı orta derecede etkilidir, %36.0’ı çok etkilidir, 

%34.9’u tamamen çok etkilidir cevabını vermiştir. 

Soru 5: Farklı kültürel grupların olması Belek bölgesini tercihinizde etkilidir.  Katılımcıların 

%14.0’ı hiç etkili değildir, %14.0’ı biraz etkilidir, %22.1’i orta derecede etkilidir, %17.’ü çok 

etkilidir, %32.6’sı tamamen çok etkilidir cevabını vermiştir.  

Soru 6: Yerel el yapımı ürünlerin olması Belek bölgesini tercihinizde etkilidir. Katılımcıların 

%20.9’u hiç etkili değildir, %14.0’ı biraz etkilidir, %12.8’i orta derecede etkilidir, %17.4’ü çok 

etkilidir, %34.9’u tamamen çok etkilidir cevabını vermiştir. 
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Soru 7: Golf oynamak için farklı golf sahaların mevcut olması Belek bölgesini tercihinizde 

etkilidir. Katılımcıların %2.3’ü biraz etkilidir, %14.0’ı orta derecede etkilidir, %34.9’u çok 

etkilidir, %48.8’i tamamen çok etkilidir cevabını vermiştir. 

Soru 8: Golf yerlerinin kaliteli olması Belek bölgesini tercihinizde etkilidir.  Katılımcıların 

%1.2’si biraz etkilidir, %9.3’ü orta derecede etkilidir, %36.0’ı çok etkilidir, %53.5’i tamamen 

çok etkilidir cevabını vermiştir. 

Soru 9: Dinlenme imkânlarının çeşitli olması Belek bölgesini tercihimizde etkilidir. 

Katılımcıların %4.7’si biraz etkilidir, %18.6’sı orta derecede etkilidir, %57.0’ı çok etkilidir, 

%19.8’i tamamen çok etkilidir cevabını vermiştir. 

Soru 10: Golf sahalarının tanınmış olması Belek bölgesini tercihinizde etkilidir. Katılımcıların 

%1.2’si hiç etkili değildir, %1.2’si biraz etkilidir, %17.4’ü orta derecede etkilidir, %31.4’ü çok 

etkilidir, %48.8’i çok etkilidir cevabını vermiştir. 

Soru 11: Dinlenme yerlerinin kaliteli olması Belek bölgesini tercihinizde etkilidir.  

Katılımcıların %23.3’ü orta derecede etkilidir, %52.3’ü çok etkilidir, %24.4’ü tamamen çok 

etkilidir cevabını vermiştir. 

Soru 12: Doğal güzelliklerin olması Belek bölgesini tercihinizde etkilidir. Katılımcıların 

%7.0’ı biraz etkilidir, %17.4’ü orta derecede etkilidir, %32.6’sı çok etkilidir, %43.0’ı tamamen 

çok etkilidir cevabını vermiştir. 

Soru 13: Doğal parkların olması Belek bölgesini tercihinizde etkilidir. Katılımcıların % %9.3’ü 

biraz etkilidir, %14.0’ı orta derecede etkilidir, %36.0’ı çok etkilidir, %40.7’si tamamen çok 

etkilidir cevabını vermiştir. 

Soru 14: Ormanların olması Belek bölgesini tercihinizde etkilidir. Katılımcıların %2.3’ü biraz 

etkilidir, %22.1’i orta derecede etkilidir, %34.9’u çok etkilidir, %40.7’si tamamen çok etkilidir 

cevabını vermiştir. 

Soru 15: Göllerin olması Belek bölgesini tercihinizde etkilidir. Katılımcıların %7.0’ı biraz 

etkilidir, %19.8’i orta derecede etkilidir, %37.2’si çok etkilidir, %36.0’ı tamamen çok etkilidir 

cevabını vermiştir.  

Soru 16: Nehirlerin olması Belek bölgesini tercihinizde etkilidir. Katılımcıların %1.2’si hiç 

etkili değildir, %8.1’i biraz etkilidir, %19.8’i orta derecede etkilidir, %39.5’i çok etkilidir, 

%31.4’ü tamamen çok etkilidir cevabını vermiştir.  

Soru 17: Hijyen standartlarının iyi olması Belek bölgesini tercihinizde etkilidir. Katılımcıların 

%%1.2’si biraz etkilidir, %7.0’ı orta derecede etkilidir, %24.4’ü çok etkilidir, %67.4’ü 

tamamen çok etkilidir cevabını vermiştir.  

Soru 18: Temizlik koşullarının iyi olması Belek bölgesini tercihinizde etkilidir. Katılımcıların 

%1.2’si biraz etkilidir, %3.5’i orta derecede etkilidir, %15.1’i çok etkilidir, %80.2’si tamamen 

çok etkilidir cevabını vermiştir.  
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Soru 19: Güvenli bir şehir olması Belek bölgesini tercihinizde etkilidir.  Katılımcıların %3.5’i 

biraz etkilidir, %18.9’sı orta derecede etkilidir, %23.3’ü çok etkilidir, %54.7’si tamamen çok 

etkilidir cevabını vermiştir.  

Soru 20: Su sporlarının olması Belek bölgesini tercihinizde etkilidir.  Katılımcıların %3.5’i hiç 

etkili değildir, %20.9’u biraz etkilidir, %25.6’sı orta derecede etkilidir, %38.4’ü çok etkilidir, 

%11.6’sı tamamen çok etkilidir cevabını vermiştir.  

Soru 21: Gece hayatının olması Belek bölgesini tercihinizde etkilidir. Katılımcıların %4.7’si 

hiç etkili değildir, %22.1’i biraz etkilidir, %24.4’ü orta derecede etkilidir, %36.0’ı çok etkilidir, 

%12.8’i tamamen çok etkilidir cevabını vermiştir.  

Soru 22: Eğlencenin olması Belek bölgesini tercihinizde etkilidir. Katılımcıların %4.7’si hiç 

etkili değildir, %24.4’ü biraz etkilidir, %16.3’ü orta derecede etkilidir, %41.9’u çok etkilidir, 

%12.8’i tamamen çok etkilidir cevabını veriştir.  

Soru 23: Spor faaliyetlerinin olması Belek bölgesini tercihinizde etkilidir.  Katılımcıların 

%5.8’i hiç etkili değildir, %22.1’i biraz etkilidir, %18.6’sı orta derecede etkilidir, %20.9’u çok 

etkilidir, %32.6’sı tamamen çok etkilidir cevabını vermiştir.  

Soru 24: Eğlence parklarının olması Belek bölgesini tercihinizde etkilidir. Katılımcıların 

%7.0’ı hiç etkili değildir, %23.3’ü biraz etkilidir, %22.1’i orta derecede etkilidir, %31.4’ü çok 

etkilidir, %16.3’ü tamamen çok etkilidir cevabını vermiştir.  

Soru 25: Çeşitli restoranların olması Belek bölgesini tercihinizde etkilidir.  Katılımcıların 

%8.1’i hiç etkili değildir, %16,3’ü biraz etkilidir, %15.1’i orta derecede etkilidir, %27.9’u çok 

etkilidir, %32.6’sı tamamen çok etkilidir cevabını vermiştir.  

Soru 26: Kaliteli hizmetin olması Belek bölgesini tercihinizde etkilidir.  Katılımcıların %2.3’ü 

biraz etkilidir, %10.5’i orta derecede etkilidir, %38.4’ü çok etkilidir, %48.8’i tamamen çok 

etkilidir cevabını vermiştir.  

Soru 27: Oteller de her şey dâhil konseptinin olması Belek bölgesini tercihinizde etkilidir. 

Katılımcıların %1.2’si biraz etkilidir, %3.5’i orta derecede etkilidir, %11.6’sı çok etkilidir, 

%83.7’si tamamen çok etkilidir cevabını vermiştir.  

Soru 28: Tesis kapasitelerinin golf oynamak için yeterli olması Belek bölgesini tercihinizde 

etkilidir. Katılımcıların %3.5’i orta derecede etkilidir, %15.1’i çok etkilidir, %81.4’ü tamamen 

çok etkilidir cevabını vermiştir.  

Çizelge 6’da çalışma sonucunda kabul ve ret edilen hipotezler yer almaktadır. 
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Çizelge 6: Çalışma sonunda elde edilen hipotezler  

Hipotezler Ret Kabul 

Hipotez 1: Yabancı turistlerin Belek bölgesini bir 

golf destinasyonu olarak tercih etmesinde, 

turistlerin cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

Hipotez1: Mann-Whitney 

Testine göre Hipotez1 ret 

edilmektedir (sigma değeri 

0,392) 

 

Hipotez 2: Yabancı turistlerin Belek bölgesini bir 

golf destinasyonu olarak tercih etmesinde, 

turistlerin medeni durumlarına göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. 

Hipotez2: Mann-Whitney 

Testine göre Hipotez2 ret 

edilmektedir (sigma değeri 

0,107) 

 

Hipotez 3: Yabancı turistlerin Belek bölgesini bir golf 

destinasyonu olarak tercih etmesinde, turistlerin yaş 

gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Hipotez3: Kruskal Waills 

Testine göre Hipotez3 ret 

edilmektedir (sigma değeri 

0,87) 

 

Hipotez 4: Yabancı turistlerin Belek bölgesini bir 

golf destinasyonu olarak tercih etmesinde, 

turistlerin eğitim seviyelerine göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. 

Hipotez4: Kruskal Waills 

Testine göre Hipotez4 ret 

edilmektedir (sigma değeri 

0,41) 

 

Hipotez 5: Yabancı turistlerin Belek bölgesini bir 

golf destinasyonu olarak tercih etmesinde, 

turistlerin aylık gelir düzeylerine göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. 

 

 

Hipotez5: Kruskal Waills 

Testine göre Hipotez5 ret 

edilmektedir (sigma değeri 

0,82) 

 

Hipotez 6: Yabancı turistlerin Belek bölgesini bir 

golf destinasyonu olarak tercih etmesinde, 

turistlerin ziyaret sayılarına göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. 

 

 Hipotez6: Kruskal Waills 

Testine göre Hipotez6 kabul 

edilmektedir (sigma değeri 

0,00) 

Hipotez 7: Yabancı turistlerin Belek bölgesini bir 

golf destinasyonu olarak tercih etmesinde, 

turistlerin golf tatiline kiminle katıldığına göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

 

 Hipotez7: Kruskal Waills 

Testine göre Hipotez7 kabul 

edilmektedir (sigma değeri 

0,00) 

Hipotez 8: Yabancı turistlerin Belek bölgesini bir 

golf destinasyonu olarak tercih etmesinde, 

turistlerin golf oynadıkları yıl sayılarına göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

 

Hipotez8: Kruskal Waills 

Testine göre Hipotez8 ret 

edilmektedir (sigma değeri 

0,462) 

 

8. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Golf turizmi gün geçtikçe gelişmektedir. Gelişmekte olan golf bölgelerinde yeni golf 

sahaları açılmaktadır. Yeni açılan bu sahalar ile birlikte bütün golf sahalarında ve golf sahaları 

yöneticileri arasında rekabet başlamıştır. Her bir yöneticinin en çok tercih edilen olabilmek için 

izlemeleri gereken adımları belirlemeleri oldukça önemlidir. Bundan dolayı ziyaretçilerin 
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destinasyon tercihlerinden elde edilecek sonuçlar önemli bir yere sahiptir. Yapılan bu çalışmada 

Antalya-Belek bölgesinin golf turizmine yönelik tercih edilme nedenleri dağıtılan anket 

sorularına ziyaretçilerin vermiş olduğu cevaplar ile belirlenmiştir.   

Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, araştırmaya katılanların %65.1’ini erkek turistler 

oluşturmaktadır. Bu katılımcıların %40.7’si 51-60 yaş aralığında olup   %47.7’si lisans 

mezunudur. Katılımcıların uyrukları ele alındığında ise %41’ini almanlar oluşturmaktadır. 

Ayrıca bu katılımcıların %36.0’ısının 5001-6000 Euro arasında aylık geliri olduğu tespit 

edilmiştir. Bu verilere dayanarak golf turizmine katılan turistlerin büyük bir çoğunluğunun 

lisans mezunu ve yüksek gelire sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Katılımcıların %52,3’ünün beleği dördüncü defadan fazla ve %32,6’sının partneri ile 

birlikte ziyaret ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların %37.2’si 6-10 yıldır golf 

oynamaktadır. Elde edilen verilere göre katılımcıların büyük bir çoğunluğunun uzun yıllardır 

golf oynadığı tespit edilmiştir. Bundan dolayı katılımcıların golf oynadığı sürece bölgenin 

tercih edilme potansiyelinin arttığı varsayılmaktadır.  

Yabancı turistlerin Belek bölgesini golf oynamak için seçmelerinde etkili etmenler 

incelendiğinde birinci sırada %83.7 ile otellerde her şey dâhil konsepti yer almaktadır. Her şey 

dâhil konsepti turistlerin seyahat masrafını azalmaktadır. Ayrıca tatil süresince para ile ilgili 

işlemleri minimum düzeye indirdiği için turistin konforlu bir tatil geçirmesine olanak sağladığı 

düşünülmektedir. Otel konseptinin yanı sıra %81.4 ile tesislerin kapasitelerinin golf oynamak 

için yeterli olması destinasyon seçimini etkileyen bir diğer faktördür. Golf tesislerinin mimari 

açıdan tanınmış olması ve kaliteli olması da önemli faktörlerdendir. Turistin beklenti ve 

taleplerini karşılamak için bir diğer önemli husus otelin kalitesi ve hijyen standartlarıdır.  Ayrıca 

destinasyon seçiminde şehrin güvenli olması da dikkate alınmaktadır.  Destinasyon seçimini 

etkileyen bir diğer önemli faktör ise doğal güzellikler ve tarihi alanların bulunmasıdır. Bu 

faktörün destinasyon seçiminde etkili olmasının sebebi turistlerin rutin yaşamdan uzaklaşmak, 

doğada vakit geçirmek ve yeni tarihi yerler gezmek istemesidir. Özetle Belek bölgesine golf 

oynamaya gelen yabancı turistlerin golf tesisleri dışında bölgeyi tercih etmelerinde, diğer golf 

tesisleri, muhteşem doğası, değişik aktivite sahaları, tarihi ve kültürel yerler, gece hayatı, her 

şey dâhil sistemdeki oteller, kaliteli hizmet, dinlenme imkânları, ormanlık alanlar gibi etmenler 

etkili olduğu tespit edilmiştir.  

Son olarak Antalya- Belek bölgesine gelen misafirlerin nelere dikkat ettiklerine ve 

bölgeyi seçerken tercih ettikleri etmenleri dikkate alıp üzerinde daha çok çalışmalar yaparak 

bölgenin gelişmesi sağlanır ise Belek bölgesi daha çok gelişir ve gelen ziyaretçi sayısı artar.  

Ayrıca bölgenin ve golf sahalarının reklamını yaparak rekabet gücü arttırılabilir. Yapılan 

incelemelere göre golfçülerin yedi gün altındaki seyahatlerinde 200-250 dolar yedi günden 

fazla olan seyahatlerinde ortalama 350 dolar harcadıkları tespit edilmiştir (Golf Turizmi 

Raporu, 2010: 8). Bundan dolayı artan ziyaretçi sayısı ile birlikte hem Belek ekonomisine hem 

de Ülke ekonomisine oldukça büyük katkılar sağlanmış olur (Çetinkaya, 2013:25). 
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ÖZET 

Mega etkinlikler büyük ölçekli, uluslararası öneme ve yoğun medya ilgisine sahip etkinlikler 

olarak tanımlanmaktadır. Mega etkinlikler gerçekleştikleri kentler üzerinde ekonomik, sosyal, 

politik ve mekânsal olmak üzere farklı etkilere sahip olmaktadır. Bu etkilerden kalıcı olanları 

ise mega etkinliklerin mirasları olarak ele alınmaktadır. Miras (legacy); etkinlik için yapılan ve 

etkinliğin kendisinden daha uzun süre kalan, pozitif ya da negatif, somut ya da soyut, 

planlanmış ya da planlanmamış sonuçlar olarak tanımlanmaktadır. Mega etkinliklerin yarattığı 

uluslararası ün ve tanınırlık soyut miraslara örnektir. Akademik yazında ön plana çıkan miras 

tipolojileri altyapı, bilgi, beceri ve eğitim, imaj, duygu, ağ ve kültürdür. Mega etkinlikler 

yapılan yeni yapılar, altyapı gelişmeleri gibi fiziksel mekanda gerçekleşen değişikliklerle 

yarattığı mirasın yansıra kentin uluslararası arenada pozitif bir imaj kazanmasına da olanak 

sağlamaktadır. Aynı zamanda uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmak kentin farklı 

aktörlerinin iş birliği halinde olmasını gerektirir ve bunun sonucunda bu aktörler arasında 

bağlantıları (network) ve etkileşimi artırmaktadır. Bu pozitif etkiye sahip mirasların yanı sıra, 

mega etkinlikler için yapılan yeni yapıların büyük kapasitelerde inşa edilip etkinlik sonrasında 

kullanılmaması ve atıl durumda kalması ekonomik anlamda zarara yol açmakta ve bu sonuç 

negatif etkiye sahip miraslar doğurmaktadır.  

Bu çalışmada, mega etkinliklerin miraslarını Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı ilk uluslararası ve 

katılımcı sayısı açısından en büyük mega etkinlik olan Birleşmiş Milletler HABITAT-II 

konferansı ve İstanbul örneklemi üzerinden değerlendirilmektedir. 1996 yılında İstanbul’da 

gerçekleştirilen Konferans, kente ve kentliye bıraktığı miraslar açısından tarihimizde önemli 

bir yere sahiptir. HABITAT-II konferansının İstanbul’a bıraktığı mirasın irdelendiği bu 

çalışmada kullanılan bilgi ve belgeler İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı’nda gerçekleştirilen 

arşiv çalışması ve konferansın organizasyon sürecinde yer almış kişilerle yapılan derinlemesine 

görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Çalışmanın sonucunda konferans için yapılan Lütfi 

Kırdar Kongre Merkezi ve çeşitli altyapı düzenlemeleri Habitat II Konferansı’nın miraslarından 

biri olduğu görülmektedir. Uluslararası tanınırlık ve pozitif bir imaj yaratması, sivil toplum 

kuruluşlarının, yerel ve merkezi yönetimler ile bağlantılarını ve etkileşimini artırması açısından 

da miras niteliği taşıdığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Mega Etkinlikler, Kentsel Mekan, Miras, Habitat II, İstanbul. 
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Özet 

 

Marka, genel anlamda tüketici ile üretici arasında, tüketicilerin beklentilerini karşılamaya 

yönelik, yazılı olmayan iletişim tarzı şeklinde açıklanabilmektedir. Bununla birlikte,  bir ürünün 

temelde ne için üretildiği ve hangi fonksiyonlara sahip olduğunu, ait olduğu kuruluşu ifade 

ederken aynı zamanda bir ülkenin bünyesinde barındırdığı değerler, destinasyon alanlarını da 

ifade etmektedir. Geçmişte, ihtiyaçlar doğrultusunda var olan bir nesneyi belirginleştirme ve 

ayırt etme amacıyla ortaya çıkan marka kavramı son yıllarda da bu misyonunu değişimlere 

uğrayarak devam ettirmektedir. Günümüzde her alanda var olan rekabet ortamı, turizm alanında 

da artmış ve bu durum marka kavramının öneminin artmasını da sağlamıştır. Bunun sonucu 

olarak, dünyada var olan ülkeler bu alanda marka faaliyetlerine başlamış ve görsel kimliklerinin 

önemli bir parçası olan destinasyon logolarını oluşturmaya başlamışlardır.  

 

Marka oluşumunda başarılı olmanın temel şartı hedef kitlenin ihtiyaçlarının ve isteklerinin iyi 

analiz edilmesidir. Destinasyon logoları oluşturulurken, temsil ettikleri ülkenin kültürü, tarihi 

ve bünyesinde barındırdığı özelliklerine odaklanılmakta ve o ülkenin kimliğini oluşturan ve 

kendisine özgün olan özelliklerin yansıtılması amaçlanmaktadır. Turizmde destinasyon amaçlı 

oluşturulan logolar tasarlanırken, özgün ve dikkat çekici olmasının yanısıra estetik açıdan 

nitelikli, tipografik açıdan okunabilir olması ve hedef kitleyi harekete geçirici özellikte olması 

tanıtımı yapılan yerin gerek yerli gerekse de yabancı ziyaretçilere kusursuz bir sunumunun 

ortaya konulması açısından önemlidir. Oluşturulan logolar ve temsil ettiği değerler ülkelerin 

destinasyon alanlarının tanınırlığını da etkilemektedir. Araştırmanın temel konusunu turizmde 

önemli bir marka birleşeni olan destinasyon logoları oluşturmakta ve bu kavrama ülkelerin 

farklı yaklaşımları ile yüklediği anlam örneklerle ele alınarak görsel iletişim açısından analiz 

edilecek ve destinasyon logolarının ülke markası, imajı oluşturma adına önemi üzerinde 

durulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Grafik tasarım, logo,marka, turizm, imaj, destinasyon. 
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DESTINATION LOGOS AS A COMPONENT OF BRANDING  

IN GRAPHIC DESIGN 

 

Abstract  

 

In general, the brand can be explained as an unwritten communication style between the 

consumer and the producer, aimed at meeting the expectations of the consumers. However, 

while it expresses what a product is basically produced for and what functions it has, the 

organization it belongs to, it also expresses the values and destination areas that a country 

contains. The concept of brand, which emerged in the past with the aim of clarifying and 

distinguishing an existing object in line with the needs, has continued this mission with changes 

in recent years. Today, the competitive environment that exists in every field has increased in 

the field of tourism and this situation has also increased the importance of the brand concept. 

As a result, countries in the world have started brand activities in this field and have started to 

create destination logos, which are an important part of their visual identities.  

 

The basic condition of being successful in brand formation is to analyze the needs and wishes 

of the target audience well. While creating the destination logos, the focus is on the culture, 

history and characteristics of the country they represent, and it is aimed to reflect the unique 

features that make up the identity of that country. While designing the logos created for 

destination purposes in tourism, it is important to be aesthetically qualified, readable and 

stimulating, as well as being original and remarkable, in terms of presenting a perfect expression 

to both local and foreign visitors of the place where it is promoted. The created logos and the 

values they represent also affect the recognition of the destination areas of the countries. The 

main subject of the research is the destination logos, which are an important brand component 

in tourism, and the meaning that countries assign to this concept with different approaches will 

be analyzed in terms of visual communication, and the importance of destination logos in terms 

of creating a country brand and image will be emphasized. 

 

Key Words: Graphic design, logo, brand, tourism, image, destination. 

 

 

Giriş  

İngilizce “Brand” olarak ifade edilen marka kelimesi eski İskandinav lisanına ait “Brandr” 

kelimesine dayandırılmakla birlikte “yanmak” anlamına gelmektedir. Kavram olarak marka, 

herhangi bir ticari mal veya nesneyi tanıtan, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad ve işaret 

olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, tüketici ile üretici arasında, tüketicilerin 

beklentilerini karşılamaya yönelik, yazılı olmayan iletişim tarzı seklinde de açıklanmaktadır. 

Geçmişte, ihtiyaçlar doğrultusunda var olan bir nesneyi belirginleştirme ve ayırt etme amacıyla 

ortaya çıkan marka kavramı günümüzde de bu misyonunu değişimlere uğrayarak devam 

ettirmektedir. Başlangıç olarak, çiftçilerin hayvanlarını işaretleyici bir unsur olarak başlayan 

marka düşüncesi, sonrasında mezarlarda ve imparatorluk nişanlarında kullanılarak günümüze 
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kadar ulaşmıştır. İlk olarak çiftlik hayvanlarına ve kölelere uygulanan bu kavramın örneklerine, 

Milattan önce 2000’li yıllarda Mısır mezarlarında da rastlanmaktadır. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde 19.yüzyılın başlarına kadar kaçaklar, köleler ve hırsızlar üzerinde de bir sembol 

olarak kullanılmıştır. Günümüzdeki markalaşma ve marka oluşturma süreci ise 19.yüzyılın 

sonlarında sanayi devrimi ile şeklini almıştır (Davis, 2015:16). Bunun yanısıra, günümüz 

tüketim toplumunun ayrılmaz bir parçası olmuştur. Slade - Brooking’e göre bu durum 

günümüzde artık en temel kıyafet ürününden  kraliyet ailesine kadar  tanıtımı yapılan her şeyin 

bir marka olması haline bürünmüş ve marka kelimesi en başında sahip olduğu sade anlamından 

uzaklaşır hale gelmiştir (Slade - Brooking, 2016:9). 

Hermann, marka kavramını tüketicilerin faydası esasına dayalı ürün, hizmet ya da kurumdan 

kaynaklanan logo, amblem, isim, renk ve etiket gibi sembolik elemanlar içeren beklenti olarak 

açıklamaktadır (Hermann, 2006:23). Wally Ollins’e göre ise marka, günümüzde büyük yankı 

uyandıran, tasarım, pazarlama iletişim ve insan kaynakları gibi farklı bölümlerle birlikte çalışan 

bir yönetim oluşumu haline gelmiştir (Ollins, 2008:25). Marka, müşteri ve satıcı arasında 

sadakat oluşumunu da sağlayan bir kavramdır. “Marka, aynı zamanda müşteride sadakat 

oluşumunu sağlayan bir kimliği de ifade etmektedir. Markalaşma, açık bir vaat ileten, yakınlığı 

teşvik eden ve sürekli destek oluşturan bir programlar ve tutumlar bütünü oluşturmak ve 

sürdürmekten oluşur. Markalaşma bir logo ve bir tema içerir ve sonra bunların çok ötesine 

geçer” (Wallace, 2006:2). Başlangıçta görünen olarak logo ve bir hikaye gibi anlaşılan marka 

aslında görünenin çok daha ötesinde anlamlar taşıyan bir olgudur. Logo, markanın görünen ve 

müşteri ile iletişim kuran ilk sembolü olmakla birlikte aynı zamanda markayı en iyi tanımlayan 

ögedir. Marka konusunda çeşitli araştırmalar yapan Kevin Budelmann ve Yang Kim marka 

oluşumunu bir buzdağına benzetmekte ve buzdağının görünen kısmını markanın logosunun 

oluşturduğunu ve görünmeyen suyun altında kalan kısmını ise logonun arkasında barındırdığı 

sadakat, sunulan imkanlar ve sunmuş olduğu prestij şeklinde ifade etmektedir (Budelmann 

&Kim, 2019:17).  Per Mollerup ise farklı bir yaklaşımla, marka kavramını iç içe girmiş bir daire 

şeklinde açıklamakta ve dairenin en iç kısmında şirket, ürün ya da servisi konumlandırmakta 

ve sonraki daireyi bu ürünün sunumu şeklinde açıklamakta ve en geniş ve tüm alanı ve daireleri 

içine alan kısmı ise markanın imajını oluşturduğu şeklinde ifade etmektedir (Mollerup, 

2013:46). Marka kavramı grafik tasarım disiplini açısından ele alınacak olursa, bir ürün ve 

hizmete sahip olan bir işletmenin piyasada   oluşan rekabet ortamına karşı sahip olduğu 

logo/amblem, slogan gibi ayırt edici özelliklerinin tümü şeklinde ifade edilebilir. Tasarımcı 

Ellen Lupton, markayı bir fikir olarak ve etkilenebilen ancak kontrol edilemeyen değişen algılar 

ve çağrışımlar dizisi şeklinde tanımlamakta ve başarılı bir markanın bir duygu, bir fikir ve bir 

yaşam stilini temsil ederek hedef kitle ile duygusal bir bağlantı oluşturduğunu açıklamaktadır 

(Lupton, 2006:51). Tasarım, hedef kitleyi markaya bağlama noktasında önemli bir rol 

üstlenirken marka ve müşteriler arasında duygu ve bağlılık oluşumu açısından önemli bir rol 

oynamaktadır. Tasarım, müşterinin marka seçimi konusundaki kararsızlığının giderilmesi ve 

kendisine uygun olan bir seçim yapabilmesinde önemli bir faktördür. Bunun yanı sıra gerek 

markanın görsel elemanlarının oluşumunda gerekse de kimliğinin oluşumunda grafik 

tasarımcıların rolü de oldukça önemlidir. Davis, bu rolün sadece logonun oluşturulmasının da 

ötesinde grafik tasarımcıyı bir hikaye oluşturan ve hedef kitle ile marka arasında bir bağ kuran, 

hedef kitleyi başarı, macera, risk alma gibi konularda teşvik eden  birey olarak açıklamaktadır 
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(Davis, 2005:18). İyi bir marka servis, ürün ya da organizasyon hakkında iyi bir hikaye 

anlatırken, tasarımcı da tüm bu oluşum sürecini yansıtan ve temelinde var olan fikirleri dış 

dünyaya oluşturmuş olduğu tasarım ile yansıtmaktadır. 

Markanın sahip olduğu isim, logo\amblem, slogan, renk ve yazı karakteri gibi ayırt edici 

özellikler görsel kimliklerini oluşturmaktadır. Marka ve kimlik terimleri benzer ifadeler olarak 

kullanılmakta olsa da her ikisi de farklı anlamları karşılamaktadır. Kimlik, bir kurumun 

sağladığı hizmetlerle ilgili olarak kendisini ifade etme şekli iken, marka bu kimliğin görsel 

olarak ifade edilme sürecini yansıtmaktadır.  

 

Markayı Oluşturan Ögeler 

Marka Adı 

Marka adı, hedef kitlenin marka hakkında fikir sahibi olmasını sağlayan ve sunacağı vaatleri 

yansıtan önemli bir kavramdır. Bir markanın, kolay hatırlanabilir olması, akılda kalıcılık ve 

hızlı fark edilebilme gibi özellikleri onun bilinirliğine katkı sağlamaktadır. Marka ismi, marka 

kimliğinin hedef kitleye sunduğu vaatleri, görüntüsünü ve sesli olarak kullanımını yansıtan 

etkili bir marka elemanıdır. Marka ismi oluşturulması önemle üzerinde durulması gereken ve 

aynı zamanda marka oluşturma sürecinin en zor aşamalarından bir tanesidir. Marka isminin 

telaffuzunun kolay olması, diğer markalar arasından seçilebilir olması, hatırlanabilir olması ve 

olumsuz bir anlam içermemesi hedef kitle tarafından benimsenebilmesi açısından önemlidir. 

Slade-Brooking, marka isminin oluşturulma aşamasında kullanılan farklı stratejilerden 

bahsederken aynı zamanda bu yaklaşımların başarılı ve etkili bir marka adı oluşumunu 

sağladığını da belirtmektedir (Slade-Brooking, 2006:52). Bu stratejilere bakılacak olursa ; 

• Açıklayıcı olan (Descriptive) marka isimleri, markanın faaliyet alanını tanımlayıcı bir 

kelime kullanmakla birlikte aynı zamanda vermiş olduğu hizmetin en temel özelliğini 

belirtmektedir. Türk Havayolları markası isminde kullanmış olduğu ‘havayolu’ ifadesi 

ile hem pazardaki konumunu aynı zamanda da en temel hizmet alanı hakkında bilgi 

vermektedir.  

• Kısaltmalı (Acronyms) olarak ifade edilen marka isimleri,  sözcüklerin kısaltması olarak 

baş harfler kullanılmaktadır. İngiltere televizyon kanalı BBC (British Broadcasting 

Cooperation) markası gibi  pek çok medya markasında görülebilmektedir. 

• Hayal ürünü (Fanciful) olarak ifade edilen marka isimleri, marka isminin  markanın 

hizmet türü ya da faaliyet alanı hakkında hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Apple marka 

ismi bilgisayar, elektronik çalışma alanı hakkında hiçbir bilgi ihtiva etmemektedir. 

• Yenilikçi (Neologisms) olarak ifade edilen marka isimleri, bazı markaların 

rakiplerinden ayırt edici ve benzersiz olması amacıyla tamamen uydurulmuş bir yöntem 

izlenmektedir. Bir sosyal medya platformu olan Twitter, bu yaklaşım biçimine örnek 

olarak verilebilir. 

• Yansıtma (Onomatopoeia) olarak adlandıran marka isimleri ise ürünle bağlantılı olan 

ve markayı yansıttığı düşünülen bir sesin marka ismi olarak kullanılmasıdır. Nestle 

firması Crunch ifadesini hedef kitle tarafından yenilen ürünün çıkardığı sesi belirtmek 

ve göstermek amacıyla kullanması örnek olarak verilebilmektedir. 

• Coğrafi bölgeye (Geography) dayalı marka isimleri, markanın kendisini bir coğrafi 

bölge ile ilişkilendirerek oluşturulmasıdır. Dünya çapında bir turizm ve kredi kartı 
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şirketi olan Amerikan Express, Amerika merkezli oluşturulmuş bir markadır. Bu 

yöntem ile oluşturulan markalar  uluslarası  bilinirlik açısından bir avantaj olsa da ait 

olduğu coğrafi bölgenin herhangi bir probleme sahip olması sonucu marka açısından 

olumsuz bir duruma sebep olabilmektedir. 

•  Marka isimleri kurucularının isimleri  (Personal Identity) ile de oluşturulabilmektedir. 

Walt ve Roy Disney kardeşler, 1923 tarihinde Walt Disney Company animasyon 

stüdyosunu kurarak kendi isimlerini vermişlerdir. 

• Bazı marka isimleri oluşturulurken kendi anadili dışında farklı bir dil de (Use of Another 

Language) tercih edilmektedir. Ancak farklı dil de kullanılan ismin bütün anlamlarının 

araştırılması konusuna dikkat etmek gerekmektedir. 

 

Amblem / Logo 

Amblem, bir şeyi belirten ya da belli eden bir eleman olarak çizgi ve şekillerle oluşturulan 

sembollerdir. Amblem bir nesneyi belirttiği gibi aynı zamanda bir kurumu ifade etmektedir. 

Becer, amblemi ürün ya da hizmet üreten kurumlara bir kimlik oluşturan, sözcük özelliği 

olmayan ve görüntüler ya da harflerle oluşturulabilen simgeler olduğu şeklinde ifade etmektedir 

(Becer, 2019:194). Amblem, kurumun hitap ettiği hedef kitleye kurumun felsefesi, çalışma 

alanları, hizmet anlayışı ve sunduğu hizmetleri ifade eden imza niteliğinde kullanılan bir görsel 

kimlik elemanıdır.  

 

Amblemler, kurum isimlerinin baş harflerinden oluşabildiği gibi şekillerden de 

oluşturulabilmektedir. Amblem, marka oluşumu açısından düşünüldüğü zaman markanın 

çalışma alanı ve müşteriye sunmuş olduğu fırsatları yansıtmanın yanısıra aynı zamanda tanıtma 

konusunda da etkin olmaktadır. Bununla birlikte amblemler bir ürünün, kurumun ya da ülkenin 

tanıtımında hedef kitlede bir düşüncenin somut hale gelmesini sağlayarak algıların şekillenmesi 

gibi görevler üstlenerek sağlam bir marka oluşumuna da katkı sağlamaktadır. 

 

                                            
 
                                                  Görsel 1: Adobe Logosu 

          

          Kaynak: https://www.dognet.com/campaigns/adobe-com/ (Erişim Tarihi: 20.09.2021). 

 

 
Logo ise, bir kurum, bir ürün ya da bir ülkeyi temsil eden görsel bir sembol şeklinde 

tanımlanırken aynı zamanda hedef kitlenin marka ile ilk karşılaştığı yüzü şeklinde de 

tanımlanabilmektedir. Geçmişte dünyada kraliyet ailelerinden çeşitli dini gruplara ve hatta bazı 

devletlerin görsel ifadesi olarak kullanılması gibi geniş kullanım alanları mevcuttur. Amblemler 

https://www.dognet.com/campaigns/adobe-com/
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oluşturulurken çizgiler ve görüntüler kullanılmakta ve daha soyutlamacı bir tavır ortaya 

konmaktadır. Ancak logolar, amblemlerden farklı olarak markanın ismi ile sahip olduğu özgün 

yazı karakteri kullanılarak oluşturulmakta ve sembollerle desteklenmektedir (Keş & Kurt, 

2015:96). Logo tasarlanırken kullanılan yazı tipi ve fontun özgün olmasına, anlaşılır ve 

seçilebilir olmasına dikkat edilmeli ve varolan diğer logolardan ayırt edilebilir özellikte 

olmalıdır. Bir firma, bir ürün ya da bir ülke için logo tasarımında tarihi ve kültürel ögelerin 

kullanımı, logonun anlamını artırmanın yanısıra bu logonun bulunduğu zamanı yansıtmasına 

ve güncel özellikte olmasına da dikkat edilmelidir. Slade-Brooking, iyi tasarlanmış bir logonun 

belirgin, sade, rahat, şık, pratik ve akılda kalıcı olmak gibi özelliklere sahip olması 

gerektiğinden bahsederken aynı zamanda rakiplerinden önde olup ve onların markalarını ihlal 

etmeyecek özellikte olmasını belirtmektedir (Slade-Brooking, 2016:27). Bunun yanısıra 

logolar, sınırların ötesine geçen özellikte olmalı ve kullanılan yazı ve resimler uluslararası bir 

dil haline gelmelidir. Gerek mağaza vitrini, billboard, televizyon ya da çevrimiçi reklam 

alanlarında kullanılan gerekse de   ambalaj ya da süreli yayın gibi basılı ürünler üzerinde 

kullanılan logolar, tutarlı ve okunur olma özeliklerini bu farklı alanlar üzerinde sürdürmelidir.  

 

Logo, bir markanın ihtiva ettiklerini hitap ettiği kitleye görsel olarak sunmakta ve onun ulusal 

ve uluslararası alanda tanınmasını sağlamaktadır. Kullanmış olduğu bu görsel iletişim yolu ile 

bir markanın kimliğini oluşturan en temel iletişim bileşeni olarak var olmaktadır. Günümüzde 

baskı ve görüntü teknolojilerinde meydana gelen değişimler sonucunda logoların oluşturulma 

yöntemlerinde de değişiklikler meydana gelmiştir. Önceki yıllarda tek renkli olarak oluşturulan 

ve kullanılan logolar, günümüzde renkli ve dinamik olarak oluşturulmakta ve farklı 

platformlarda kullanılmaktadır. Görsel bir sembol olan logoların tasarım aşamasında 

kelimelerden önce anlaşılabilmesi için, bulunduğu mekanda fark edilebilir olma gerekliliği göz 

önünde bulundurulmalıdır (Spiekermann & Ginger, 1993). Logolar ve amblemler, markayı 

oluşturan en temel birleşenler olmasının yanısıra ait olduğu ürüne, kuruma ya da mekana kimlik 

kazandırmaktadır. Logolar, sahip olduğu görsel kimlik ile hitap ettiği kesimle bir iletişim 

oluşturması sebebiyle grafik tasarım açısından da önemli bir kavramdır. Turizm amacıyla 

oluşturulan logoların tasarımı bağlamında tanınması, tasarımda bulunan unsurlar ile ülkenin 

bilinen veya öğrenilen kimliği arasındaki uygunluğu görme derecesi şeklinde tanımlanmaktadır 

(Rodriquez, Asoro, Lee & Sar, 2013:96). Bu şekilde tasarlanan logolar, logonun oluşturmak 

istediği anlamın algılanmasını da sağlamaktadır.   

 

Slogan 

Slogan kelimesi, bir düşünceyi hatırlanabilir olacak şekilde ifade eden kısa söz şeklinde ifade 

edilebilmektedir. Marka tasarımı perspektifi açısından bakıldığı zaman slogan, bir markanın 

sahip olduğu logo ve amblemin hatırlanabilir olmasını sağlayan sözcük ya da sözcükler 

kümesidir. Slogan kavramı Antik Gal dilinde “slaugh gairm” kelimesine dayanmakta olup 

İskoçyalı Klanlar’ın “savaş çığlığı” anlamına gelmektedir (Slade-Brooking, 2016:28). Slogan, 

bir ürünün ya da hizmetin sahip olduğu logoyu hedef kitlenin algılarında sağlamlaştıran ve 

destekleyen bir role sahiptir. Bununla birlikte  markanın sahip olduğu özellikleri, hedef kitlesine 

sunmuş olduğu vaatleri ve gerçekleştirmek istediklerini vurgulamaktadır.  
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Sloganlar, kısa ve öz cümlelerden oluşmakta ve bir markanın ne ürettiği, kitlesine neler 

sunduğu, kimlere hitap ettiği üzerine mesajlar vermekte ve aynı zamanda marka ile müşterileri 

arasında duygusal bir bağ oluşturmaktadır. Slogan, markanın var olduğu piyasa içerisindeki 

yeri ve diğer markalar ile olan ilişkisini de ortaya koymaktadır. Geçmişte küresel bir pazarlama 

kampanyasının karşılığı olarak reklamcılıkta kullanılan sloganlar, tarihsel olarak logolardan 

çok daha kısa bir ömre sahiptir ancak anlamlı, akılda kalıcı olan, pazar yerini ve yaşam tarzını 

aşanlar bu durumun dışında kalmaktadır (Wheeler,2013:24). Slogan kavramı, günümüzde 

işitsel olarak kullanılmasının yanı sıra aynı zamanda görsel olarak kullanılarak hedef kitlenin 

algılarını etkilemekte ve onların zihninde kalıcı bir marka imajı ortaya koymaktadır. Sloganlar, 

kullanmış oldukları iletişim yöntemlerine göre gereklilik belirtme (imperative), tanımlayıcı 

olma (descriptive), diğerlerinden üstün olduğunu vurgulama (superlative), kışkırtıcı olma 

(provocative) ve özel olduğunu belirtme (specific) gibi kategorilere ayrılmaktadır (Slade-

Brooking, 2016). Tanımlayıcı pozisyonundaki sloganlar genellikle bir markanın hedef kitlesine 

sunmuş olduğu vaatleri açıklayan kısa ve öz kelimelerden oluşmaktadır. Merkezi Amerika’da 

bulunan insanlığa faydası olacağı düşünülen fikirlerin ve araştırmaların yayılması amacıyla 

kurulan TED konferans platformu, kullanmış olduğu “Ideas Worth Spreading” sloganı ile 

“Yaymaya Değer Fikirler” şeklinde tanımlayıcı bir slogan kullanmaktadır. Dünya çapında 

bilgisayar ve elektronik ürünler üzerine faaliyet gösteren Toshiba markası kullanmış olduğu 

“Do not copy. Lead.” sloganı ile ”Taklit olma. Lider ol. “mesajı ile hedef kitlesini yönlendirerek 

bir gereklilik mesajı vermektedir. Karşılaştırmacı slogan yaklaşımında ise marka kendisi ile 

aynı pazarda çalışan markalar arasında en iyisi olduğu vurgusunu yapmaktadır. Havayolu 

şirketi Lufthansa “There is no better way to fly” sloganı ile “Uçmanın daha iyi bir yolunun  

 

                                                 

 

                                                 Görsel 2:Ted Talk Paltaformu Sloganı 

Kaynak: https://www.doolecommunications.com/what-makes-a-powerful-ted-talk/ (Erişim Tarihi: 

20.09.2021). 

 

olmadığı” düşüncesini belirtmekte marka olarak bu pazarda en iyisi oldukları mesajını 

vermektedir. Kışkırtıcı slogan tarzında ise daha çok soru cümleleri kullanılmakta olup hedef 

kitleye ironik bir yaklaşım sunulmaktadır. Amerika’nın önde gelen haber sitesi The New York 

Times ise internet sayfası için “All the news that’s fit to print” ile internette sunulan tüm 

haberlerin basıma hazır olduğu vurgusu ile var olduğu çalışma alanı içerisinde farklılığını 

ortaya çıkarıcı bir slogan kullanmaktadır. 

 

https://www.doolecommunications.com/what-makes-a-powerful-ted-talk/
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Renk 

Renkler, görsel olarak var olan birtakım bilgilerin iletilmesini sağlarken, insanoğlunda var olan 

duyguların dışavurumunu da sağlamaktadır. Renkler, bireylerin davranışlarında karar verme 

sürecinde duygusal açıdan yardımcı olarak varlıklarını sürdürürler (Uçar,2016:45). Renkler, 

ihtiva ettikleri bilgi ile iletişim konusunda tüketiciye mesajın iletilmesini de sağlamaktadır. 

Tasarım düzleminde yazı, tipografi ve boşluk gibi kavramlar ile bir uyum içerisinde var olarak, 

verilmek istenen mesajdaki rolünü yerine getirmektedir. ”Bir tasarımda ya da sanat yapıtında 

renkler, taşıdıkları anlamlarla işlenen konunun etkisini kuvvetlendirebilir” (Öztuna, 2008:140). 

Her renk kendi içerisinde barındırdığı bir anlamı ifade etmektedir. Mavi renk sadakat ve 

dürüstlüğü ifade ederken, kırmızı renk tehlikeyi, sarı renk korkaklığı, siyah renk ölümü, beyaz 

renk masumiyeti ve yeşil renk tazelik ve yaşamı, mor renk ise zenginlik ve kraliyet kavramlarını 

temsil etmektedir.  

 

Sanat ve tasarım alanında renk konusu pek çok sanatçı ile özdeşleşmiş ve bazı renkler özellikle 

o sanatçı ile anılır hale gelmiştir. 19.yüzyılda yapmış olduğu doğa resimleri ile tanınan Cezanne 

krom yeşilini kullanırken, Van Gogh’un çalışmalarında ise kendisi ile anılan ve bütünleşmiş 

olan sarı renk ve tonları hakimdir. Son dönem çağdaş sanat sanatçılarından Anish Kapoor’un 

çalışmalarında ise kırmızı ve siyah renklere daha çok rastlanmaktadır.  

 

                                                

  

                                                        Görsel 3:Starbucks Kurumsal Renk. 

                  Kaynak: https://logos-world.net/starbucks-logo/ (Erişim Tarihi: 20.09.2021). 

 

Grafik tasarım alanında da renk, önemli bir görsel iletişim elemanıdır. Bir kurumun logosunda, 

bir ürünün amblajında ya da bir kitabın kapak tasarımında kullanılan renk, hangi grafik tasarım 

ürünü olursa olsun ona bir kimlikte kazandırmaktadır. Var olan tasarıma bir kimlik 

kazandırmasının yanısıra aynı zamanda hedef kitlenin duygu durumunun ve düşüncesinin de 

şekillenmesini sağlamaktadır (Eldem & Özdem Okat, 2015:87). Bir ürünün ya da hizmetin 

tanıtılmasında kullanıcılar üzerinde etki oluşturulmasını sağlayan bir tasarım elemanıdır. 

 

Renk kavramı marka açısından ele alınacak olursa, markanın görsel kimliğinin oluşumunda rol 

almakta, marka ile bütünleşip onun görünürlüğünü ve akılda kalıcılığını sağlamaktadır. Marka 

oluşumunda kullanılan renkler marka ile bütünleşerek, tüketicilerin algılarına isminin de önüne 

geçerek yerleşmektedir. Görsel iletişimde, beyin markaya ait bir şekli kaydettikten sonra, 

içeriği okumadan rengi okumakta ve onu marka ile bütünleştirmektedir (Wheeler, 2013:150). 

https://logos-world.net/starbucks-logo/
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Renk, marka için o derece önemlidir ki, tüketiciler marka ismini görmeden de o markaya ait 

olduğunu bilmektedir. Markayı oluşturan görsel elemanlardan bir tanesi olan renk, markanın 

bilinirliğine da katkı sağlamaktadır. 

 

Marka tasarımında yanlış renk seçimi markanın pozisyonunu negatif yönde 

etkileyebilmektedir. Bazı renkler dünyadaki farklı kültürler için farklı anlamlar içermekte ve 

dünya çapında bir markanın kurumsal renginin karar verilmesinde bu faktöre de dikkat 

edilmelidir. Facebook, Twitter, YouTube gibi bazı sosyal medya üzerinde faaliyet gösteren 

markalar, kurumsal kimliklerini oluştururken kendileri için bir renk belirlemekte ve o renk 

üzerinden marka ve görsel kimliğini oluşturmaktadır. Aynı durumu, farklı faaliyet alanı 

içerisinde bulunan markalarda da görmek mümkündür. 

 

 

Yazı Karakteri 

Yazı karakteri, hedef kitle ile marka arasında iletişimin sağlanması sürecinde etkin olan ve 

markayı oluşturan en önemli elemanlardan bir tanesidir. Yazı karakteri aynı zamanda markayı 

oluşturan temel bir birleşendir. Markayı oluşturan diğer elemanlar gibi yazı karakteri de 

markanın özelliklerini yansıtmasının yanısıra farkedilirlik, okunurluk ve özgünlük gibi 

özelliklere sahip olmalıdır. Yazı karakterinin marka oluşumunda üstlenmiş olduğu rol, marka 

değerlerinin alıcılara başarılı bir şekilde iletilmesi açısından oldukça önemlidir (Meyrick, 

2016:252). Yazı karakteri, markanın piyasadaki pozisyonunu, stratejisini yansıtmalı ve 

sürdürülebilir bir yapıda olmalıdır. Seçilen doğru yazı karakteri, ister şehir, ister bir futbol 

takımı ya da bir meşrubat markası için olsun, markayı en iyi şekilde temsil ederek onu tanıtır 

ve aynı zamanda ona iltifat eder (Wheeler,2013:154). Yazı karakteri görsel olarak markanın 

ismini yansıtmasının yanısıra hedef kitleye markanın vizyonu ve ihtiva ettikleri hakkında 

mesajda vermektedir. Wheeler, yazı karakterinin büyülü bir eleman olduğundan bahsetmekte 

ve herhangi bir markaya ait bir dünyanın bilgisini iletmenin yanısıra aynı zamanda bilinçaltına 

bir mesaj da ilettiğinden bahsetmektedir (Wheeler, 2013:154). Marka tasarımında kullanılan 

zayıf bir yazı karakteri iyi bir firmanın imajına zarar vereceği gibi, kullanılan sağlam bir yazı 

tipi pazarda iyi olmayan bir şirketin imajını da olumlu yönde etkileyebilmektedir.  

                                        

                                 Görsel 4: Canon Markasına Ait Yazı Tipi. 

                   Kaynak: http://logok.org/canon-logo/ ( Erişim Tarihi:20.09.2021). 

Destinasyon Logoları 

Güçlü bir marka oluşumunun temel bileşeni olan destinasyon logoları, günümüzde ülkeler 

tarafından turizmde hem ulusal hem de uluslararası tanıtım amacıyla kullanılmaktadır. 

http://logok.org/canon-logo/
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Ülkelerin uluslararası platformlarda akılda kalıcı bir şekilde var olmasını sağlayan bu logolar, 

dünyada ülkelerin farklılıklarını, bünyelerinde barındırdıkları tarihi turistik ve kültürel 

mekanlarını ön plana çıkaran ve diğer rakip ülkelerden farklı olan yönlerini belirten görsel 

kimliklerini ifade etmektedir. Destinasyon amaçlı tasarlanan logolar, hedef kitlenin tanıtımı 

yapılan yer hakkındaki farkındalığını artırmakta ve onun hakkında olumlu bir imaj oluşumunu 

da sağlamaktadır (Hem, 2004:82). Bununla birlikte, mekanların ve yerlerin bilinirliğini 

arttırmakta ve onlara bir kimlik kazandırarak tanıtımlarını sağlamaktadır. Marka ve imaj 

yönetimi açısından destinasyon logoları, mekanların, şehirlerin, turistik alanların marka 

kimliklerinin oluşumunu sağlayan önemli bir elemandır. Bu logolar bir marka için yalnızca bir 

tamamlayıcı öge gibi görünse de aslında fonksiyonel açıdan hedef kitle ile marka arasında bir 

görsel elçi vazifesi görmektedir (Rodriquez, Asoro, Lee & Sar, 2013:93). Destinasyon amaçlı 

oluşturulan logolar, o yerin ziyaretçilerine hangi imkanları sunduğunu tanımlamasının yanısıra 

aynı zamanda bünyesinde barındırdığı ürünleri ile rakip destinasyonlardan farkını da ortaya 

koymaktadır. Bu logolar diğer taraftan mekanların ve yerlerin işareti şeklinde kabul edilmekte 

ve kimliği olarak kullanılmaktadır. 

 

              

Grafik tasarımda da destinasyon logoları kişilere, yer hakkında bilgi verme, tanımlama, 

kimliğini görsel olarak yansıtma ve aynı zamanda o yerle ilgili algıları etkileme gibi özellikleri 

açısından önemli yer tutmaktadır. Bu özellikleri ile destinasyon logoları, görsel bir iletişimin 

oluşmasına katkı sağlamaktadır. Hem & Iversen, destinasyon logolarının fark edilir olma, 

anlamlı olma ve etkileyici olma olmak üzere üç temel özelliğe sahip olması gerektiğinden 

bahsetmektedir (Hem, 2004:89). Fark edilir olmasını, görsellerin kelimelerden daha önce 

algılandığını ve pek çok turistik yere ya da mekanın reklamının gazete dergi, internet ya da 

billboard gibi alanlarda yapıldığı ve   bunun sonucu olarak da hedef kitlenin logo ile karşılaştığı 

anda hızlıca fark etmesini sağlamak gerektiği şeklinde açıklanmaktadır. Anlamlı ve anlaşılır 

olması, hedef kitlenin logo ile yer arasında bağlantı kurmasını sağlamakta ve verilmek istenen 

mesajın ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Logonun, aktarmak istediği duygu destinasyon ile ne 

kadar yakından ilişkili ve pozitif ise, oluşturulan destinasyon logosunun amacına o kadar uygun 

olmasının yanı sıra hedef kitlenin elde ettiği pozitif etki ile yer arasında bağlantı kurması da o 

kadar mümkün olmaktadır.  

 

Fransa, destinasyon logosu kullanımında dünyada ilklerden olan ülkelerden bir tanesidir. 

Kullanmış olduğu logoda, Fransız Cumhuriyetinde ve devriminde bir simge haline gelen genç 

bir kadın olan Marianne bulunmaktadır. Marianne, Fransız devrimi sırasında yaralı 

devrimcilere bakmaya gelen ve onlara özgürlük, kardeşlik ve eşitlik gibi kavramlar konusunda 

ilham olan bir efsane figür olduğuna inanılmaktadır. Eski egemen monarşiye karşı sembol 

olmaya ve her gün Fransız kadınını temsil etmeye devam ettiği düşünülmektedir.  
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                                              Görsel 5: Fransa destinasyon logo. 

                       Kaynak: http://logok.org/france-tourism-logo/ (Erişim Tarihi: 20.09.2021). 

 

Logoda bulunan stilize edilmiş Marianne’ nın bakışlarını geleceğe yöneltmekte olduğu ve alt 

kısımda kullanılan el yazısı ile oluşturulan tipografi ile vücudunun üst kısmının tamamlandığı 

görülmektedir. Logoda tercih edilen renklerin bayraklarından yola çıkılarak kırmızı ve mavi 

olarak belirlendiği görülmektedir. Bununla birlikte, logonun en alt kısmında el yazısı ile  

“Randez vous en France”  ile “Fransa’da randevu”  ifadesi ile herkesi tüm bu tarihi ve kültürel 

özelliklere sahip Fransa’yı ziyaret etmeye davet etmektedir. 

 

 

İspanya, 1980’li yıllarda demokrasi öncesi ülkede yaşanan siyasi olaylar sebebiyle tüm dünyada 

var olan olumsuz imajını düzeltmek amacıyla ünlü ressam Joan Miro’dan, bir turizm logosu 

oluşturmasını istemiştir. Bu logo ile İspanya’nın bir turizm destinasyonu haline gelmesi 

planlanmaktadır. Destinasyon markalaşması alanında çalışmalara 1984 yılında başlamış olan 

İspanya, tasarlanan logoyu günümüzde de kullanmaya devam etmektedir. Akdeniz’e kıyısı olan 

deniz, kum, güneş tatilinde önemli bir yere sahip olan İspanya, aynı zamanda sahip olduğu 

tarihi alanları ile de turizmde tercih edilen ülkeler arasındadır. Destinasyon logosunda güneşi, 

sahilleri, boğa güreşi arenasını ve yıldızlarını temsil ederken aynı zamanda kullanmış olduğu 

rahat el yazısı formu ile ülke insanlarının rahat oluşu ve kültürel çeşitliliğin vurgulanması ifade 

edilmekte ve tek logo çatısı altında hem turizm imkanları hem de kültür ve tarihine dair var 

olan değerler betimlenmektedir.   

 

http://logok.org/france-tourism-logo/


 REPUBLIC SUMMIT         5th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS           
                     

 

 CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-66-0          www.cumhuriyetkongresi.org     Page | 85 

 

                            

 

                                                 Görsel 6: İspanya destinasyon logo. 

                         Kaynak: https://www.fotw.info/flags/es_stb.html  (Erişim Tarihi: 20.09.2021). 

 

 

Aksungur, bu destinasyon logosunun modern sanatı ifade eden bir parça olmasının yanısıra aynı 

zamanda İspanya’nın geçmişiyle beraber geleceğine de olan bakışını da sembolize etttiğini 

vurgulamaktadır (Aksungur, 2008). İspanya bu logo ile birlikte slogan olarak “Everything 

under the sun” ifadesini kullanmakta ve sahip olduğu bütün değerlerin tek bir çatı altında var 

olduğu mesajını görsel ve yazınsal olarak da belirtmektedir. İspanya destinasyon logosu 

kavramını dünyada ilk olarak gerçekleştiren bir ülke olmanın yanısıra aynı zamanda sahip 

olduğu destinasyon logosunu uzun süre kullanan ülkelerdendir. Aksungur, bir ülkenin uzun bir 

süre kendisini tanımlayan bir logoyu kullanmasının ülke imajı ve markasının pekişmesi 

açısından oldukça önemli bir durum olduğunu vurgulamaktadır (Aksungur, 2008).  

 

 

The Brand Union Newyork tarafından tasarlanan Amerika Birleşik Devletleri logosu, ihtiva 

ettiği renk şemaları ile bünyesinde barındırdığı insanların ve deneyimlerin çeşitliliğini 

vurgulamakta ve Amerika’nın  insanları ülkesine çeken enerjisini sembolize etmektedir. Bunun 

yanısıra var olan renk paletleri ile oluşturulan USA ifadesi noktalar kümesinde bir düzen 

içerisinde bulunmakla birlikte aynı zamanda, sınırları içerisinde pek çok farklı kimliğin 

bulunduğu mesajını da vurgulamaktadır.  
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                                       Görsel 7: Amerika Destinasyon Logo. 

                    Kaynak: https://www.thebrandusa.com/ (Erişim Tarihi: 20.09.2021). 

 

Renk şeması, sonsuz olasılıkların ve beklenmedik fırsatların ülkesi olduğu inancını yansıtırken 

aynı zamanda ABD’nin insanları çeken enerjisine vurgu yapılmaktadır. Budakov, Amerika 

Birleşik Devletleri’nin sağlam ve akıllı bir ulusal turizm politikasına sahip olduğunu ve 

insanların zihnine hitap ederken Gestalt devamlılık ilkesine dayanan tasarım çözümü ortaya 

koyduklarını belirtmektedir (Budakov, 2018). Logoda genel olarak var olan renk kümelerinin 

herhangi birisi ile ülke isminin oluşturulabileceği fikri üzerine oluşturulmuş bir ızgara yapısı 

bulunurken, bu yapı Amerika’nın bir olasılıklar ve çeşitlilikler ülkesi olduğu inancı belirtilmeye 

çalışılmıştır. Kullanılan bu yapı aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’ni temsil eden tek 

bir unsurun var olmadığı aksine pek çok olasılığın var olduğunun görsel bir ifadesi olduğu 

vurgusu yapılmaktadır. Logonun alt kısmında  kullanılan  ‘DiscoverAmerica.com’ ifadesi ile 

de insanları  web platformuna yönlendirmesinin yanısıra üst kısımda bulunan sembolün bir 

parçası olup olmadığı noktasında çelişkiye de düşürmektedir. 

 

                                     

                                                Görsel 8: Dubai destinasyon logo. 

Kaynak:http://brandingsource.blogspot.com/2014/06/dubai-launches-new-tourism-identity.html 

(Erişim Tarihi: 20.09.2021). 

 

Arap yarımadasında bulunan Dubai, destinasyon logosunda iki farklı kültürü bir arada 

yansıtmak istemiş ve iki farklı yazı tipi kullanmıştır. Hem Latin harfleri hem de Arap harfleri 

kullanımı logoda görülmekle birlikte aynı zamanda kullanmış olduğu renkler ile de güzelliği, 

ticareti ve lüks yaşamı sembolize etmesi amaçlanmaktadır. Var olan geçişli renkler ile sanatı ve 

ihtişamı sembolize ederek farklı kültürden insanlara hitap etmeyi benimsemektedir. Farklı yazı 

tiplerinin ve renk geçişlerinin bir logoda kullanımı, destinasyon alanının farklı kültürlere olan 

misafirperverliğinin yansıtılması amacında olduğu belirtilmektedir. 
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                                                     Görsel 9: Avustralya destinasyon logo. 

Kaynak:https://www.marketingmag.com.au/news-c/tourism-australia-unveils-new-logo/ (Erişim 

Tarihi: 20.09.2021). 

 

Diğer taraftan, Avustralya’nın ise kendi sınırları içerisinde yaşayan bir hayvanı logosuna 

taşıyarak dünyada bu konuda farklı bir yaklaşım içerisinde bulunduğu görülmektedir. Keş & 

Kurt (2015), Avustralya’nın dünyada nadir olarak toprakları üzerinde yaşayan bir hayvanı 

sembol olarak logosunda kullandığını ve bu logonun tipografı, sembol ve renk seçimi olarak 

başarılı bir çözümlemeye sahip olduğundan bahsetmektedir (Keş & Kurt, 2015). Bunun yanısıra 

kullanılan renk çeşitliliği Avusturalya’nın kıyı şeritleri, tropikal ormanları ve yeni oluşturulan 

modern şehirlerini de yansıtmaktadır. Sarı, turuncu, yeşil, mavi ve lacivert gibi renkler ile farklı 

deneyimlerin ve heyecanları yaşamanın mümkünlülüğü anlatırkan aynı zamanda kültürel 

çeşitliliğe de vurgu yapılmaktadır (Banks, 2012). Kullanılan kanguru, farklı renklerle parçalara 

ayrılmış bir bütün şeklinde çözümlenmiş bir sembol iken aynı zamanda en alt kısımda yer alan 

ve tırnaksız yazı tipi  tercih edilmiş olan Tourism Australia yazısı ile de uyumlu olarak bir 

bütünü oluşturmaktadır. 

  

SONUÇ 

Marka, tüketici ile üretici arasında var olan tüketiciye ürün ya da yer hakkında bilgi veren ve 

onun beklentilerinin karşılanmasını sağlayan bir kavram olmakla birlikte aynı zamanda bir 

ürünün temelde ne için üretildiği, hangi fonksiyonlara sahip olduğunu ve ait olduğu kuruluşu 

ifade etmektedir.  Logo, bir markanın ihtiva ettiklerini hitap ettiği kitleye görsel olarak sunan 

ve onun ulusal ve uluslararası alanda tanınmasını sağlayan, markayı oluşturan en önemli 

ögelerden bir tanesidir. Günümüzde küreselleşmenin etkisiyle oluşan rekabet ortamı, turizm 

alanında da var olarak marka kavramının öneminin artmasını da sağlamıştır. Bunun sonucu 

olarak, ülkeler turizm alanında marka faaliyetlerine başlamış ve görsel kimliklerinin önemli bir 

parçası olan destinasyon logolarını oluşturmaya başlamışlardır. Destinasyon logoları 

oluşturulurken, temsil ettikleri ülkenin kültürü, tarihi ve bünyesinde barındırdığı özelliklerine 

odaklanılmakta ve o ülkenin kimliğini oluşturan ve kendisine özgün olan özelliklerin 

yansıtılması amaçlanmaktadır. Turizmde destinasyon amaçlı oluşturulan logolar tasarlanırken, 
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özgün ve dikkat çekici olmasının yanısıra estetik açıdan nitelikli, tipografik açıdan okunabilir 

olması tanıtımı yapılan yerin gerek yerli gerekse de yabancı ziyaretçilere kusursuz bir 

sunumunun ortaya konulması açısından önemlidir. Oluşturulan logolar ve temsil ettiği değerler 

ülkelerin destinasyon alanlarının tanınırlığını da etkilemektedir. 

 

Oluşturulan bazı destinasyon logolarında ülkelerin tarihi, kültürel ve sanatsal formlarının var 

olduğu görülürken bazı ülkelerde ise, dünyada akılda kaldıkları formlar üzerinden 

oluşturdukları tasarım çözümleri ile ürettikleri görülmektedir. Ülkelerin turizmde marka olma  

yolunda birer adım olan destinasyon logoları, ihtiva ettikleri renk, yazıtipi, kullanılan imgeler 

ve sloganlar gibi elemanlarla birlikte hedef kitleye bilgi verme görevini üstlenmekte ve onların 

nazarında olumlu ve pozitif bir imaj oluşturma açısından önemli bir rol oynamaktadır. 

 

 

Ülkelerin gerek tanıtımlarında gerekse de kalkınmalarında büyük role sahip olan destinasyon 

logolarının tasarımında, odaklanılan görsel ögelerin seçilmesinde titiz çalışmak gerekmektedir. 

Bunun aksi durumunda ortaya konulan hatalı çözümler, ülkeleri tanıtma, imaj ve marka 

oluşturma gibi kavramlar açısından problemler yaşanmasına sebep olabilmektedir. İyi 

tasarlanmış etkili bir destinasyon logosu, markayı hedef kitleye tanıtmanın yanısıra ikisinin 

arasında bir köprü de oluşturmaktadır. 
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ÖZET 

21. yüzyılın en önemli bestecilerinden biri olan Estonyalı besteci Arvo Pärt’in (d.1935), 

tintinnabuli stilini ilk olarak kullandığı yapıtı Für Alina, 1976 yılında piyano için yazılmıştır. 

Yaklaşık iki dakika süren ve 15 ölçüden oluşan Für Alina, Pärt’ın besteciliği, düşünsel dünyası 

ve tintinnabuli stili ile ilgili önemli bilgiler sunmaktadır. Geçmişe yönelen ancak geçmişi yeni 

bir bakış açısıyla yorumlayan, dahası yeni bir stil sunan yaklaşımıyla Für Alina, geçmişe 

bakışta yeni bir tavır alma ilkesini barındıran postmodernizm başlığı altında değerlendirilebilir. 

Diğer taraftan Pärt’in minimalizm ile ilişkisi araştırmacılar arasında tartışmalı bir konu olsa da 

eksen üçlü akorunun uzatılması sonucu elde edilen durağanlık ve kademeli değişim gibi 

unsurları barındıran Für Alina, minimalizm akımıyla da ilişkilendirilebilir. Bu çalışmanın 

amacı, postmodernism, minimalizm ve tintinnabuli stili bağlamında Für Alina’nın müzikal 

yapısını incelemek ve bu yapıyı şekillendiren bestecinin düşünsel dünyasına bir kapı 

aralamaktır. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Für Alina’nın nota 

ve ses kaydı ile “Doküman inceleme” metoduyla elde edilen diğer veriler, “betimsel” ve 

“içerik” analiz süreçlerine tabi tutularak yorumlanmıştır. Çalışma sonunda Für Alina’da 

tintinnabuli stilinin temel özelliklerinden biri olan eş zamanlı iki temel çizginin yer aldığı 

görülmüştür. Bu iki temel çizgiden T-partisi’nde, çan sesinin uzamasına benzer şekilde yalnızca 

si doğal minör dizisinin eksen üçlü akor sesleri duyurulurken, M-partisi’nde daha özgür hareket 

eden bir çizgi yatay olarak ilerlemektedir. Armoni, değişmediği için durağan ya da 

hareketsizdir. Für Alina’da kromatizm, ton ve tempo değişikliğine yer verilmemiştir. Tempo 

göstergesinin olmaması, yalnızca tek bir nüans işaretinin olması, nota saplarına yer 

verilmemesi, ölçü biriminin kullanılmaması ve ölçü çizgilerinin yalnızca cümleleri ayıracak 

şekilde yerleştirilmesi de bulgular arasındadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Arvo Pärt, tintinnabuli, postmodernizm, minamilizm, Für Alina. 

 

1. GİRİŞ 

Estonya’nın Paide adlı kasabasında 11 Eylül 1935 yılında doğan Pärt, müzik eğitimine ilk 

olarak yarı zamanlı olarak devam ettiği Rakvere Müzik Okulunda başlar. 1954 yılında Tallinn 

Konservatuvarının, ortaokul bölümüne girer. Kısa bir süre sonra askerlik mecburiyeti nedeniyle 

eğitimine ara veren besteci, askeri bandoda obua ve trompet icracısı olarak görev yapar. 1957 

yılında, Tallinn Konservatuvarında Heino Eller’in kompozisyon sınıfına kabul edilir. 

Eğitiminin yanı sıra 1957-1967 yılları arasında Estonya Radyosu’nda ses mühendisi olarak 

çalışmaya başlayan Pärt, bu süreçte çeşitli tiyatro ve film müzikleri besteler.  

İlk dönem yapıtlarında Şostakoviç ve Prokofiev gibi bestecilerin etkileri görülen Pärt, bazı 

yapıtlarında serializm ve kolaj gibi teknikleri de kullanır. 1968 yılında Credo adlı yapıtının 

Sovyetler Birliği’nde yasaklanmasının ardından bir kırılma yaşar ve adeta inzivaya çekilir. Bu 
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inziva dönemi bir “bırakma dönemi” değildir. Tefekkür dönemi olarak nitelendirilebilir. Kendi 

içine yöneldiği bu dönemde Rus Ortodoks Kilisesine katılır. Arayışlarını Johannes Ockeghem 

(Ö.1497) ve Guillaume de Machaut (1300-1377) gibi Ortaçağ ve Rönesans dönemi 

bestecilerinin eserleri üzerinde yoğunlaştırır. Bu dönemde, sınırlı sayıda ses ile tek sesli ezgi 

yazmanın olanaklarını araştırır. 

Canlar (2015: 57), Sovyet müzisyenlerin eski müziğe yönelmesinin sebebinin Taruskin’e göre 

inanç deneyimine bir kapı açmak olduğunu belirtir ve Arvo Pärt’in şu sözünü aktarır: “Eski 

müziği anlamak için, insan kendisi ve müziğin dini tarafı arasında bir bağ keşfetmeli.” Pärt’in 

eserlerinde koroya verdiği önem, kullandığı çan sesleri de, dini etkiler arasında sayılabilir. 

Canlar’a göre (2015: 60) Pärt’in dini müziğe hatta genel olarak dine olan ilgisinin sebebi ise 

Sovyetler Birliği’nde ortaya çıkan sosyalist ateizme karşı duruşudur.  

Dine yöneldiği bu dönemde çanların özel rezonansı ile ilgilenir. Eski müzik, din ve ses fiziği 

konusundaki tüm bu arayışları, Latince’de “küçük çanlar” anlamına gelen tintinnabuli adlı bir 

stilin doğmasıyla neticelenir. Seslerin tasarruflu ve sınırlı sayıda, belirli bir düşünsel çerçeve 

içinde kullanılması anlayışının benimsendiği bu minimal yaklaşımın dinleyiciye sunulduğu ilk 

eser ise Pärt’in 1976 yılında yazdığı Für Alina’dır. Bu yapıttan sonra adeta barajın kapakları 

açılmış ve biriken sular yoğun bir şekilde akmıştır. Besteci 1977 yılında çok sayıda önemli 

yapıta imza atmıştır. Arbos, Cantate Domino, Fratres, Missa Sillabica, Variations, Tabula 

Rasa, Cantus in Memoriam Benjamin Britten ve Summa gibi yapıtları 1977 yılının ürünleridir. 

Karabulut (2010: 13), 1977 yılı sonrasındaki tüm yapıtlarında Pärt’ın tintinnabuli stiline 

başvurduğunu belirtir. 

Bu doğrultuda; tintinnabuli stili ile bestelenen Für Alina’nın incelenmesinin bestecilerimiz ve 

ulusal müziğimizin gelişmesinde rol oynayacak tüm araştırmacılar için bilgi kaynağı olması 

bakımından önemli olacağı,  değerlendirilmektedir.  

Bestecinin düşünce dünyasını ve onunla ilişkilendirilen kavramları anlamak amacıyla öncelikle 

postmodernizm, minimalizm gibi kavramlar hakkında özet niteliğinde bir açıklama yapılmıştır. 

Sanatı oyundan ayrılamaz bir alan olarak gören ve hatta bizatihi oyun olarak gören Pärt, bu 

konudaki düşüncelerini şöyle belirtir: 

“Fikirlerin, stillerin, geçmişin vs. sanatsal yansıması kesinlikle bir oyun biçimidir. Gerçekten 

de sanat oyundan ayrılamaz. Fakat ben sanat yaratmak istemedim. Ben kendimi, kendi içinde 

sanat yapmaktan uzaklaştırmak ve kurtarmak istedim. Ben daha çok iki farklı meseleyi, yani 

sanat ve hayatı, sanat ve oluşu birleştirmek istedim. Bu yaklaşım, tamamen farklı bir 

perspektiften geliyor ve farklı bir çıkış noktası var. Çıkış noktası illa sanat olmak zorunda 

değil.” (Smith, 2014: 35). 

Nora Pärt, Arvo Pärt’in armoniyi, orkestrasyonu, tınıyı ve ritmi “boya” olarak gördüğünü; diğer 

bestecilerin, adet olduğu üzere mümkün olan –ve olmayan- tüm müzikal araçları, en başından 

itibaren bestelerine dâhil ettiklerini ve “renklerle” boyadıklarını; Arvo Part’ın ise çizdiğini ifade 

eder (Smith, 2014: 42). 

 

 

2. POSTMODERNİZM 

Ramaut-Chevassus (2004: 9), 1970’li yılların sonlarına doğru ortaya çıkan bu terimin, 

“toplumsal ve estetik gerçeklik durumu”, “bir anlayış”, “bir davranış biçimi”, “bazı yazılarda 

geçen bir temadan çok rastlantı, hatta belki bir belirti” gibi çeşitli anlamları kapsadığını belirtir.  

Postmodernizmin; görüş, duyuş ve anlayış bakımından sanatçıları tek bir çatı altında 

konumlayabileceğimiz bir akım olmadığı anlaşılmaktadır.  
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Ramaut-Chevassus (2004: 11, 12) “postmodernizm” sözcüğünün ilk kez Avrupa’da Jean-

François Lyotard’ın 1979 tarihli La condition post moderne (Postmodern Durum) adlı kitabında 

görüldüğünü, bu kitapta da postmodernliğin estetik yönü üzerinde çok az durulduğunu ve 

modernliğin en uç noktası olarak tanımlandığını ifade etmektedir. 

Postmodernliğin daha yaygın olarak işaret ettiği ikinci anlam ise geleneğe genel bir dönüş, 

modernliğe karşı çıkıştır (Ramaut-Chevassus, 2004: 12). 

Postmodernliğin estetik açıdan özelliklerini genel olarak şöyle sıralayabiliriz: Geçmişe bakışta 

yeni bir tavır, eklektik olma hevesi, anlaşılabilirlik talebi. Ramaut-Chevassus (2004: 22)  

Berio’nun Sinfonia’sının postmodernliğin bir bayrağı gibi değerlendirilebileceğini belirtir. 

Arvo Pärt’in müziği de geçmiş ve şimdi arasında bir köprü kurmaktadır. Karabulut (2010: 7), 

Pärt’in müziği ile belirli kavramlar ya da kalıplar çerçevesinde değerlendirilmek gibi bir 

düşüncesinin olmadığını ancak buna rağmen pek çok müzikolog ve araştırmacı tarafından bu 

müziğin postmodern müzik çerçevesinde ve özellikle minimalist olarak değerlendirildiğini 

ifade eder. 

Geçmişe yönelen ancak geçmişteki kuralları yeni bir bakış açısıyla yorumlayan ve değiştiren; 

dahası yeni bir stil öneren/sunan yaklaşımıyla Pärt’ın müziği, postmodernizm çatısı altında 

değerlendirilebilir. 

Pärt, müziğiyle geçmişe yönelmiş ancak tam olarak geçmişin devamı niteliğinde bir bestecilik 

anlayışını benimsememiştir. Bu bağlamda tarihsel gelişim düşüncesine katılmamaktadır. Hillier 

(1997: 65), Pärt’in sanatta ilerlemeye dair şu sözlerini aktarır:  

“Sanatta ilerleme olabileceğinden pek emin değilim. İlerleme bilim gibi alanlarda olur. Askeri 

savaş tekniklerinde ilerlemenin ne anlama geldiğini herkes anlar. Sanat daha karmaşık bir 

durum sergiler…Geçmişin pek çok sanat malzemesi, bugünün sanatına göre daha çağdaş 

görünmektedir. Bunu nasıl açıklarız?” 

 

3. MİNİMALİZM 

Minimalizm, karmaşıklığa karşı sadeliğin tercih edildiği bir akımdır. Bu akımın öncüleri ve 

önemli temsilcileri arasında Steve Reich (d.1936), Philip Glass (d.1937), Tery Riley (d.1935) 

ve La Monte Young (d.1935) gibi besteciler sayılabilir. Ramaut-Chevassus (2004: 34) bu 

bestecilerin Afrika kültürü ve Asya felsefesine yöneldiklerini, Avrupalı bestecilerin ise ancak 

1970’lerden sonra bu akıma katıldığını ifade etmektedir. Ramaut-Chevassus (2004: 34), 

minimalizmin kendi döneminde geçerli ve hüküm süren dizisel anlayışa karşı bir öncü hareket 

olarak ortaya çıktığını belirtir. Zira tekrarların esaslı bir biçimde yer aldığı minimalizm, bütün 

dizi seslerine aynı önemi atfeden ve tekrarlara olumlu yaklaşmayan dizisel müziğin çok uzağına 

hatta karşısına denk düşmektedir. Tekrar ve değişim konusunda Ramaut-Chevassus (2004: 34), 

minimalist müzikte küçük değişikliklerin, duyuşumuza yansıması amacıyla gerçekleştirildiğini; 

bu değişimlerin de genelde her seferinde parametlerin yalnızca birinde gerçekleştiğini belirtir. 

Genelde sabit tempo üzerinde ilerleyen ve nabzı histtiren minimal müziğin en önemli öğesi 

ritmdir. Reich’ın “önce ritm vardı” sözü bu bağlamda önemlidir (Ramaut-Chevassus, 2004: 37). 

Ritmin yanında sade ve durağan armonik yapı, tekrarlar ve kademeli küçük değişiklikler 

minimalist müziğin temel özellikleridir.  

Alıntılar insan belleğini uyararak parçalar arasında ilişki kurmasını sağlamaktadır. 

Postmodernizmin belirgin özelliklerinden biri de alıntılardır. Bu minvalde kolaj da büyükçe bir 

alıntı olarak nitelendirilebilir. Ancak kolajdaki alıntı, artık yapıştırıldığı zeminin bir parçası 

olmuş ve bütüne uyum sağlamıştır.  
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Arvo Pärt’in çoğunlukla minimalizm ile ilişkilendirildiği görülür. Canlar (2015: 56), Arvo 

Pärt’in minimalist olarak tanımlanmasında iki büyük sebebe dikkat çeker. Bunlardan ilki 

Pärt’in Ortaçağ müziğinden etkilenerek ortaya çıkardığı tonal eserleridir. İkincisi ise Pärt’in 

besteci kimliğinin oluştuğu dönemin Amerikan minimalizmiyle aynı döneme rastlamasıdır. 

Canlar (2015: 56), müziğine minimalist sıfatının yakıştırılması konusunda Pärt’in söylediği şu 

sözleri aktarır: “Bilmiyorum – bu benim kafamı kurcalayan bir şey değil. Bir müzik parçası 

dinlediğimde, Steve Reich ya da başka birini, asla minimal mi yinelemeci mi diye düşünmem. 

Bu önemli değildir, analiz yapmak dışında belki. Ama bunları izah etmek için analiz etmeye 

ihtiyacım yok. Ben bir profesör değilim – açıklamak için kelimelere ihtiyacım yok.” 

Pärt’in minimalizm ile ilişkisi ve bu bağlamdaki konumu müzisyenler arasında tartışılan bir 

konu olsa da müziğindeki bazı öğelerin, minimalizm ile örtüştüğü görülmektedir. İşlevsel 

olmayan akorlar, akorların uzatılması sonucu elde edilen durağanlık ve kademeli değişim bu 

öğelerden bazılarıdır.  

 

4. TİNTİNNABULİ STİLİ 

Pärt, Credo adlı yapıtının Sovyetler Birliği’nde yasaklandığı 1968 yılından Für Alina’nın 

yazıldığı 1976 yılına kadar adeta inzivaya çekildiği; “demlenme” süreci olarak 

nitelendirebileceğimiz bu dönemde Rus Ortodoks Kilisesine katılmış ve çoksesliliğin ilk 

dönemlerine yönelerek Guillaume de Machaut, Johannes Ockeghem, Jacop Obrecht (1457-

1505), Josquin des Pres (1451-1521), Giovanni Pierluigi da Palestrina (yak.1525-1594) ve 

Tomás Luis de Victoria (1548-1611) gibi bestecilerin müziklerini incelediği bilinmektedir. 

Karabulut (2010:29), bu süreçte bestecinin, Gregoryen şanlarını inceleyerek iki ya da üç notayı 

birleştirme sanatında saklı olan kozmik sırrı öğrendiğini aktarır. Bu araştırma ve demlenme 

süreci Pärt’i sınırlı sesle derin müzik yazma düşüncesine yönlendirir. Eskiye yönelen Pärt, bu 

dönemin müziklerinden damıttığı bilgiyi kendi düşünceleriyle yoğurmuş ve kendi üslubunu 

yaratmıştır.  

Doğu’da Rus Ortodoks Kilisesi, Batı’da ise Alman ve İskandinav kültürlerinden etkilenen 

Estonya gibi, bu ülkede yaşayan Pärt’in düşünce dünyasında da hem Doğu hem de Batı’nın 

izleri görülür. Hillier (1997: 24), Pärt’in müzikal eğitimini Batı’dan, manevi eğitimini ise 

Doğu’dan aldığını ifade eder.  

Daha önce de belirtildiği gibi bestecinin arayış süreci, Latince’de “küçük çanlar” anlamına 

gelen tintinnabuli’nin doğmasıyla neticelenir. Karabulut (2010: 27), Arvo Pärt’in 

tintinnabuli’yi bir stil olarak tanımladığını, belirtir. 

Arayış ve inziva döneminde Rus Ortodoks Kilisesi’ne katılan besteci, Hristiyan liturjisinin 

önemli araçlarından biri ve doğuşkanlar bakımından çok zengin olan çan sesi ile onun 

doğuşkanlarından etkilenir. Bu noktada, çan sesinin parsiyelleri diğer enstrümanlardan farklı 

olarak kendine özgü bir sıralama ile duyulması dikkat çekicidir. 1957-1967 yılları arasında 

Estonya Radyosu’nda ses mühendisi olarak çalışması da bestecinin ses fiziği ve akustiği 

konusundaki bilgisini arttırmıştır. Söz konusu etki ve bilgiler, eksen üçlü akorunun çan sesini 

andırırcasına uzaması ilkesine dayanan tintinnabuli stilinin ortaya çıkmasında çok önemli rol 

oynar. 

Tintinnabuli, seslerin dikey ve yatay olarak konumlanmasını sağlayan basit bir stildir. Bu stilde 

eş zamanlı olarak duyurulan iki temel çizgi bulunur. Bu çizgiler hiçbir zaman tek başına 

duyurulmaz. Hillier (1997: 93) bu iki temel çizgiden, yalnızca eksen üçlü akorunu duyuran 

çizgi için T-voice (tintinnabuli voice), melodinin yer aldığı diğer özgür çizgi için ise M-voice 

(melody voice) terimlerini kullanmıştır. Söz konusu çizgiler, bu çalışmada “T-partisi” ve “M-

partisi” olarak adlandırılacaktır.  
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Karabulut (2010: 31),  tintinnabuli stilinde seslerin ne şekilde bir araya geldiğinin önem 

kazandığını ve iki karakteristik partinin bir araya gelerek yarattığı tınının, bu stilin özgün 

ifadesini oluşturduğunu belirtir.  

Dikey planda, T-partisi’nde, çan sesinin uzamasına benzer şekilde yalnızca tonal üçlü eksen 

akor seslerinden birisi duyurulurken, M-partisi’nde daha özgür hareket eden ve tonal eksen akor 

sesleri ile farklı yapıda ikililer oluşturan bir çizgi, yatay olarak ilerlemektedir. Armoni, 

değişmediği için durağan ya da hareketsizdir. Ancak bu durağanlığın içinde aynı armoninin 

sanki kaleydoskoptan bakılıyorcasına farklı renk ve tınıları işitilir. Hareketsiz uzayan armonik 

yapının yanında yatay hareketler de önem kazanmaktadır. Bu bağlamda tintinnabuli stilinde 

kontrpuantik bir yaklaşımdan söz edilebilir. Pärt, tintinnabuli stilini, kendisinin polifoni 

sorununu ele alış biçimi olarak ifade eder (Smith, 2014: 40).  

Bir çokseslendirme yöntemi olarak kullanılan eksen karar sesinin ezgi ile birlikte uzatılması 

uygulaması, genellikle halk müziklerinde görülmektedir.  Drone ve “dem tutma”, halk 

müziklerinde görülen önemli çokseslendirme yöntemlerindendir. Arom (2004: 36), drone’un 

çeşitli etnik grupların popüler müziğindeki sürekli bas olarak tanıFfmlandığını aktarır. Drone; 

en genel anlamıyla “pedal ses ile yapılan eşlik” olarak açıklanabilir. Drone’da yalnızca dizinin 

birinci derecesi yani tonik uzatılır. Türk müziğinde drone ile benzer şekilde “dem tutma” 

geleneği vardır. Ezgiye uzunca bir ses eşlik eder ve bu ses genellikle eksen karar sesidir. Sürekli 

işitilen bu karar notası, adeta “değiştirilemez hakikat”in sesi ya da simgesi gibidir. Daha çok 

halk müziği öğeleri arasında görülen drone ya da “dem tutma” uygulamasına benzer bir 

yaklaşımla eksen akorunun uzatıldığı ya da pedal olarak tutulduğu tintinnabuli stili, yalnızca 

modal müzik başlığı altında da değerlendirilemez. 

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) tarafından yazılan ve Türkçe adı “Armoni Bilgisi” olan 

kitapta da açıklanan ilk armoni bilgilerinden itibaren "tonalitenin üç ana direği"nden biri olan 

eksen akorudur. Zira bir sesin doğuşkanları incelendiğinde, ilk altı doğuşkanın sesleri, temel 

ses üzerine kurulan üçlü akor sesleri ile aynıdır. Tonal armonide diğer dereceler, merkezde yer 

alan eksen akoru etrafında işlevsel olarak konumlanırlar. Pärt ise eksen akorunu tonalitenin 

işlevselliğinden soyutlayarak, onu akustik biliminin nesnesi olan sesin doğal bir olgusu olarak 

değerlendirir. Karabulut (2010: 35), Pärt’in kendi tonalite anlayışını “saf diyatonik tonalite” 

(pure diatonic tonality) olarak açıkladığını David Clarke’tan aktarmaktadır. Eksen üçlü akor 

seslerinin hâkim olduğu tintinnubali stilinde, çoğu zaman birinci derece ön planda olsa da 

zaman zaman üçüncü ve beşinci dereceler de merkeze yerleşebilmektedirler. Armonik 

yapısında gerilim ya da çözülüm yoktur. 

Yapıttan yapıta tintinnabuli stilinin kuralları değişebilmektedir. Ancak genel olarak fazlalık 

olan herşeyin atıldığı ve seslerin saydam bir yalınlıkla, tasarruflu olarak sunulduğu söylenebilir.  

Karabulut (2010: 32) tintinnabuli stilinde tasarruflu kullanılan her sesin, tını bağlamında ne 

kadar önemli olduğunu vurgulamak için Arvo Pärt’in şu sözlerini aktarmaktadır: “Her ses için 

konsantre olmalıyım. Böylelikle her bir ot, bir çiçek kadar önemli olmaktadır.”  

Hedeflenen ya da yansıtılmak istenilen tını ve renkler için kullanabileceğimiz en önemli 

müzikal malzemelerden T ve M-partisi’nin tanımlamaları da konumlarına/pozisyonlarına göre 

değişmektedir. T-partisi, M-partisi’nin üzerinde ise “üst” (superior), altındaysa “alt” (inferior) 

olarak adlandırılır (Hillier, 1997: 94). T-partisi’nde yer alan akor sesi, M-partisi’ne en yakın 

eksen üçlü akor sesine denk geliyorsa 1. Pozisyon; ikinci akor sesine denk geliyorsa 2. pozisyon 

olarak tanımlanır (Hillier, 1997: 93). 
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Görsel 1: T-partisi’ni tanımlayan pozisyonlar (Hillier, 1997: 94). 

 

Nota 2’de ise eksen sesine göre M-partisi’nin yönünü kategorize eden 4 farklı mod ya da yol 

gösterilmektedir (Hillier, 1997: 95).  

 

 

Görsel 2: Eksen sesine göre M partisinin yönünü kategorize eden modlar (Hillier, 1997: 95). 

Smith’in (2014: 39) aktardığına göre titinnubali stilinin diğer besteciler tarafından da uygulanıp 

uygulanamacağı sorusuna Pärt, kendisinin yaptığı gibi pratiğe dökülemeyeceğini ancak 

formülize edildiğinde bu formülle, sayısız yaratıcı farkındalığın mümkün olduğunu belirtir. 

İlginç bir yoruma değinen Karabulut (2010: 35) ise Irish Times dergisinde yayınlanan 

makalesinde Martin Adams’ın, tintinnabuli stilini atonalite’ye karşı bir manifesto olarak 

yorumladığını aktarmaktadır. 

Arvo Pärt müzikal yaklaşımını, felsefî düşüncelerle de ilişkilendirmiştir. Bu anlamda 

tintinnabuli stilinin müzikal ilkeleri de, bazı felsefi kavramlarla yakın ilişki içindedir.  Örneğin 

tintinubali stilinin iki temel öğesinden M-parti’si insanı, T-partisi ise Tanrı’yı simgelemektedir. 

Besteci bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade eder:  

“Tintinnabülasyon, yaşamımda müziğimde ve eserlerimdeki arayışlarımda dolaştığım bir 

alandır. Karanlık anlarımda, bu alanın dışındaki herşeyin anlamsız olduğunu net olarak 

hissederim. Griftlik ve ve çok katmanlılık yalnızca kafamı karıştırır, ben tek bir şeyi 

aramalıyım. Bu tek şey nedir ve ben ona giden yolu nasıl bulurum? Bu harika şeyin izleri birçok 

kılıkta görünür ve önemsiz olan herşey kaybolur. Tintinnabülasyon böyle birşeydir. Sessizlikle 

başbaşa buradayım. Güzel çalındığında tek bir notanın yeterli olduğunu keşfettim. Bu tek bir 

nota, sessiz bir vuruş ya da sessiz bir an beni rahatlatır. Bir ya da iki ses gibi az müzikal malzeme 

ile çalışırım. Spesifik bir tonalite ve bir üçlü akoru gibi çok basit malzemelerle bestelerim. Üçlü 

akorunun sesleri çanlar gibidir. Bu nedenle söz konusu sitili tintinnabülasyon olarak 

adlandırdım.” (Hillier, 1997: 87) 

Hillier (1997: 96), tintinanabuli stili üzerine yaptıkları tartışmaların birinde Pärt’in kendisine 

söylediği şu sözlerini aktarır: “M-partisi daima, günah ve acının egoist yaşamını yani subjektif 

dünyayı;  T-partisi ise bağışlayıcılığın alanını yani objektif dünyayı simgeler.” Bu sözler, 

tintinnabuli stilinin düşünsel arka planını net ve özet olarak yansıtmaktadır. 

Bu stilde ayrılmaz bir birliktek ilişkisi ile birbirine bağlı olan T ve M-partisi, tıpkı “vahdet” 

(varlığın birliği) düşüncesindeki gibi “bir”leşip bir bütün oluşturmaktadır. 
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Öte yandan Hillier (1997: 96), tintinnabuli stilindeki bu iki çizgiyi; “ebedi dualizm”in kapsadığı 

“beden ve ruh”, “bu ve öteki dünya” gibi anlayışlara benzetmektedir.  

Canlar (2015: 58), tintinnabuli tarzını bir yaşam felsefesi olarak gören Arvo Pärt’in, kendimizi 

duraksamalarla ve yansımalarla anlamamız gerektiğine inandığını ve durağanlığı hayatın bir 

parçası olarak gördüğünü aktarır. Bu bağlamda yirminci yüzyılı tanımlayacak en önemli 

kavramlardan biri olan “hız”dan bahsetmek gerekir. Teknolojinin gelişmesi ve küreselleşme, 

değişim hızının artmasını zorunlu hale getirmiştir. Bilgiye ulaşmak ve iletişim kurmak çok kısa 

bir zaman diliminde mümkün olmaktadır. İnsanlar da bu hıza ayak uydurmak durumundadır. 

Öyleki bu hıza yetişememek adeta modern insanın kâbusu olmuştur. Ancak bu hız yalnızca 

teknoloji ile sınırlı kalmamış, hayatın her alanına yayılmıştır. Fast food kültürü bu konudaki 

örneklerden biridir. Ancak bu “hız”, birçok şeyin de kaçırılmasına neden olmaktadır. Örneğin 

bilgiye ulaşmak çok kolaylaşmış buna karşın onu kullanmak ve yönetmek zorlaşmıştır. Maksat 

hâsıl olduğunda, ulaşılan bilgi çok kısa sürede unutulur olmuştur. Bu bağlamda 

derinleşebilmek, detayları görebilmek ve içeriği daha iyi anlayabilmek için günümüzde 

yavaşlamak ve durabilmek gerekir. Pärt’in “durağanlık” düşüncesinin de bu doğrultuda önemli 

olduğu söylenebilir. 

 

5. FÜR ALİNA 

Für Alina, Pärt’in tintinnabuli sitilini uyguladığı ilk yapıtıdır. 15 ölçülük bu yapıt, yaklaşık iki 

dakika sürer. Bu kısa piyano yapıtı, Londra'da yalnız yaşayan on iki yaşındaki Estonyalı bir 

kıza, yalnızlığından kaynaklanan üzüntüsünü yatıştırmak için ithaf edilmiştir (Wong, 2001: 30). 

Smith (201: 37), yapıt isimleri ile ilgili Part’in açıklayıcı şu sözlerini aktarmaktadır: 

“Bu başlıklar tesadüfen veya düşüncesizce seçilmedi. Bunların müzikleriyle kesinlikle 

doğrudan ve çok güçlü bir ilişkileri var. Fakat sadece apaçık ortada değil. Aynı zamanda 

besteleyişim de bu isimlerden esinleniyor olabilir. Bestelenme sürecinde belli bir eser için isim 

bulmaya çalışırken, eninde sonunda bu sürecin bir noktasında başlık, bestecinin nasıl devam 

edeceğini belirleyecektir. Başlık, öykü ve müzik arasındaki ilişki birazcık yaraya benziyor: 

sadece dışardan değil içerden de iyileşiyor.”  

Yapıtta si doğal minör dizi sesleri kullanılır. Minör tonalite, çan sesinin alt doğuşkanlarından 

elde edilir. Yapıtın başında sol elde duyurulan kalın si sesinin, bir oktav aralıkla aynı anda 

duyurulması ve pedal ile uzatılması, üst registerlerdeki doğuşkanların tınlamasına olanak 

vermektedir. Drone ya da “dem tutma” olarak adlandırılan bu çokseslendirme yöntemi, Pärt’in 

çoksesli müziğin ilk dönemlerinden esinle kompozisyonuna taşıdığı bir öğe olarak 

değerlendirilebilir. Ardından sağ ve sol el partilerinde eş zamanlı olarak dörtlük ve birlik süre 

değerleriyle iki yatay çizgi sunulur. Burada sağ el partisinde bu sunumun başında si doğal minör 

eksen üçlü akor seslerine yabancı olan do diyez sesi ile başlanması dikkat çekicidir. Küçük bir 

gerilim yaratan bu do diyez sesi, re sesine çözülür.  
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Görsel 3:  Für Alina’nın ilk yedi ölçüsü. 

 

Tintinnabuli stilinde genel olarak eş zamanlı olarak duyurulan iki temel çizgi bulunur. Hillier 

(1997: 87) bu eşzamanlı yapıyı “homoritmik” olarak tanımlamaktadır. Für Alina’da da T ve M 

partileri homoritmik olarak hareket etmektedir. 

M-partisi’nde ilk olarak iki notalık basit bir motif duyurulur. İlerleyen her ölçüde nota sayısı 

bir artırılır. 8. ölçüye kadar arttırılan ölçü içi nota sayısı, bu ölçüde 8 notaya ulaşır. 8. ölçü 

yaklaşık olarak yapıtın ölçü sayısının yarısına denk gelmektedir. 8. ölçüden itibaren ise ters bir 

hareketle ölçü içi nota sayısı, bir sayı azaltılarak ilerler. Ölçü içi nota sayısı, 14. ölçüde ikiye 

kadar azalır. Yapıttaki bu yaklaşım palindrom mantığı ile benzerlik göstermektedir. Son 

ölçüsüde ise 3 notalı bir motif ile yapıt sona erer. 
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Görsel 4: Für Alina’nın ilk 8-15. ölçüleri. 

 

Seyir yönü bakımından incelendiğinde, notaların, kombinasyon tekniğine benzer şekilde farklı 

aralık ve çizgisel yönelimleri içerecek şekilde yerleştirildiği gözlenir.  

T-partisi’nde, 11. ölçü dışında yalnızca eksen üçlü akor sesleri kullanılmıştır. 11. ölçünün 

sonunda T-partisi’nde görülen birlik süre değerli do diyez sesi, bu partide eksen üçlü akor 

sesleri dışında kullanılan tek “yabancı” sestir. Piyanonun pedalı, bu birlik do diyez notasından 

sonra kaldırılır. Adeta “yabancı” ses temizlenir. 11. ölçü, yapıtı altın oranla ikiye 

böldüğümüzde, bölünme noktası olan 9. ölçüye yakın bir noktadadır. 12. ölçüde yeni bir pedal 

ile tekrar eksen üçlü akor sesi uzatılır ve yapıt, taze bir üçlü akoru üzerinde ilermeye devam 

eder.  

Minimal bir yaklaşımla tüm yapıt boyunca yalnızca iki süre değerinin kullanıldığı görülür. Bu 

süre değerlerinin konumlarını da ezgi yapısı belirlemektedir. Örneğin dörtlük notalar 

cümlelerin başında ve ortasında yer alırken, birlik notalar cümle sonlarında 

konumlandırılmıştır.    

İlk ölçüde T-partisi’ndeki bir oktavlık açıklık göz önünde bulundurulmazsa, T-partisi’nde, M-

partisi’nin altındaki eksen üçlü akor seslerinden en yakın olanının yerleştirildiği görülür. Bu 

bileşim, Nota 1’de gösterildiği gibi “alt 1. pozisyon” olarak tanımlanmaktadır. Tınılar hem 

geçmişi hatırlatmakta hem de yeni ve taze duyulmaktadır. 

 İcra tekniği bakımından Für Alina’nın kolay olduğu söylenebilir. Kromatizm, ton ve tempo 

değişikliğine yer verilmemiştir. Yapıt diyatonik olarak tanımlanabilir. M-partisi’ndeki bu 

diyatonik yapı, T-partisi’nde uzayan eksen üçlü sesleri ile aynı potada eritilir. 

Tempo göstergesinin olmaması, yalnızca tek bir nüans işaretinin olması, nota saplarına yer 

verilmemesi, ölçü biriminin kullanılmaması ve ölçü çizgilerinin yalnızca cümleleri ayıracak 

şekilde yerleştirilmesi dikkat çekici olduğu kadar Ortaçağ ve Rönesans dönemi müzikleri ile 

benzerlik kurmamıza olanak vermektedir. 

 



 REPUBLIC SUMMIT         5th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS           
                     

 

 CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-66-0          www.cumhuriyetkongresi.org     Page | 99 

 

6. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 

Pärt her ne kadar belirli kavramlar ya da kalıplar çerçevesinde değerlendirilmek istemese de 

onun müziği pek çok müzik bilimci tarafından postmodernizm ve özellikle minimalizm 

akımları içinde değerlendirilir.  

Geçmişe yönelen ancak geçmişteki kuralları yeni bir bakış açısıyla yorumlayan ve değiştiren; 

dahası yeni bir stil sunan yaklaşımıyla Pärt’ın müziği, geçmişe bakışta yeni bir tavır alma 

ilkesini barındıran postmodernizm akımı içinde değerlendirilebilir.  

Minimalizm, karmaşıklığa karşı sadeliğin tercih edildiği bir akımdır. minimalist müzikte küçük 

değişikliklerin, duyuşumuza yansıması amacıyla gerçekleştirildiğini; bu değişimlerin de 

genelde her seferinde parametlerin yalnızca birinde gerçekleştiğini belirtir. 

Pärt’in minimalizm ile ilişkisi araştırmacılar arasında tartışmalı bir konu olsa da müziğindeki 

işlevsel olmayan akorlar, akorların uzatılması sonucu elde edilen durağanlık ve kademeli 

değişim gibi unsurların, minimalizmin öğeleriyle örtüştüğü görülür.  

1968 yılında Credo adlı yapıtının Sovyetler Birliği’nde yasaklanmasının ardından bir kırılma 

yaşayarak inzivaya çekilen Part’in, bu dönemde Rus Ortodoks Kilisesine katılırak bir yandan 

çoksesli müziğin ilk dönem örneklerini, bir yandan da Hristiyanlık liturjisinde önemli bir yeri 

olan çanları incelemesi sonucunda tintinnabuli adlı bir stilin doğmuştur. Sınırlı sayıda sesin, 

belirli ilkeler doğrultusunda kullanıldığı bu minimal yaklaşımın dinleyiciye sunulduğu ilk yapıt 

ise Für Alina’dır.  

Tintinnabuli, seslerin dikey ve yatay olarak konumlanmasını sağlayan basit bir stildir. Bu stilde 

eş zamanlı olarak duyurulan iki temel çizgi bulunur. Bu çizgiler hiçbir zaman tek başına 

duyurulmaz. Bu iki temel çizgiden T-partisi’nde, çan sesinin uzamasına benzer şekilde yalnızca 

tonal üçlü eksen akor seslerinden birisi duyurulurken, M-partisi’nde daha özgür hareket eden 

ve tonal eksen akor sesleri ile farklı yapıda ikililer oluşturan bir çizgi, yatay olarak 

ilerlemektedir. Armoni, değişmediği için durağan ya da hareketsizdir.  

Für Alina, 15 ölçülük yaklaşık iki dakikalık kısa ve icra açısından kolay bir piyano yapıtıdır. 

Für Alina’da si doğal minör dizi sesleri T ve M partilerinde homoritmik olarak hareket 

etmektedir.  

M-partisi’nde ilk olarak iki notalık basit bir motif duyurulur. İlerleyen her ölçüde nota sayısı 

bir artırılır. 8. ölçüye kadar arttırılan ölçü içi nota sayısı, bu ölçüde 8 notaya ulaşır. 8. ölçü 

yaklaşık olarak yapıtın ölçü sayısının yarısına denk gelmektedir. 8. ölçüden itibaren ise ters bir 

hareketle ölçü içi nota sayısı, bir sayı azaltılarak ilerler. Ölçü içi nota sayısı, 14. ölçüde ikiye 

kadar azalır. Yapıttaki bu yaklaşım palindrom mantığı ile benzerlik göstermektedir.  

Tüm yapıt boyunca yalnızca birlik ve dörtlük olmak üzere yalnızca iki süre değerinin 

kullanıldığı görülür. Dörtlük notalar cümlelerin başında ve ortasında, ikilik notalar ise cümle 

sonlarında yer almaktadır.    

T-partisi’ne, kendisiyle eş zamanlı olarak duyulan M-partisi’nin altındaki eksen üçlü akor 

seslerinden en yakın olanının yerleştirildiği görülür.  

Für Alina’da kromatizm, ton ve tempo değişikliğine yer verilmemiştir. Tempo göstergesinin 

olmaması, yalnızca tek bir nüans işaretinin olması, nota saplarına yer verilmemesi, ölçü 

biriminin kullanılmaması ve ölçü çizgilerinin yalnızca cümleleri ayıracak şekilde 

yerleştirilmesi dikkat çekici olduğu kadar Ortaçağ ve Rönesans dönemi müzikleri ile benzerlik 

kurmamıza da olanak vermektedir. 

Arvo Pärt’in, tintinnabuli stilini kullandığı diğer yapıtlarının incelenerek elde edilen sonuçların 

ulusal ve evrensel kültürün hizmetine sunulmasının, bestecilere yeni ufuklar açacağı ve 
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kültürlerarası ilişkileri geliştireceği değerlendirilmektedir.  

 

 

 

KAYNAKÇA 

[1] Arom, S., African Polyphony and Polyrhythm, Cambridge University Press, Cambridge, 

2004. 

[2] Canlar, S., Partisyon Müzik ve Düşünce Dergisi, Arvo Pärt ve Sessizliğin Yansıması 

Olarak Tintinnabuli Stili, Sayı 5, (55-66), Ankara, 2015.   

[3] Hillier, P., Arvo Pärt, Oxford University Press, 1997. 

[4] Karabulut, Kubilay., Arvo Pärt ve “Fratres” Adlı Eser Üzerinden Tintinnabuli Stilinin 

İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2010. 

[5] Maler, Anabel., Compound Tintinnabulation In The Music of Arvo Pärt, Department of 

Music Research McGill University, Montreal, 2012. 

[6] Ramaut-Chevassus, B., Müzikte Postmodernlik, Çev. İlhan Usmanbaş, Pan Yayıncılık, 

İstanbul, 2004. 

[7] Smith, G., Partisyon Müzik ve Düşünce Dergisi, Yeniliğin Kaynakları Arvo Pärt ile Bir 

Söyleşi, Sayı 1, (33-44), Ankara, 2014. 

[8] Wong, H. S. S., Timbre And Tintinnabulation In The Music of Arvo, Degree of Master 

of Philosophy in Music, The Chinese University of Hong Kong, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 REPUBLIC SUMMIT         5th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS           
                     

 

 CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-66-0          www.cumhuriyetkongresi.org     Page | 101 

 

ALFRED SCHNİTTKE’NİN POLİSTİLİZM TEKNİĞİ VE 1. SENFONİ’Sİ 

 

Dr. Bülent Yüksel  

0000-0002-0797-3871 

 

 

ÖZET 

“Farklı geleneklerin arasındaki adam” olarak nitelendirebileceğimiz Alfred Schnittke’nin 

(1934-1998) polistilizm yaklaşımıyla bestelediği ilk eseri 1. Senfoni’dir. 1.Senfoni, müzik 

başladıktan sonra müzisyenlerin sahneye art arda çıkması, yapıt bitmeden çoğu müzisyenin 

sahneden ayrılması, şefin eser başladıktan sonra orkestrayı yönetmesi gibi ilginç uygulamaların 

yer aldığı özgün ve renkli bir yapıttır. Bu Senfoni’de klasik eserlerden alıntılar, caz türündeki 

kesitler ve popüler türlere göndermelere yer verilmiş; 12 ton tekniği, tonalite ve rastlamsallık 

gibi birbirinden çok farklı üslup ve teknikler bir arada kullanılmıştır.  

Modernizm sonrasında sanatçılar farklı estetik paradigmalar oluşturmuş ve farklı anlayışlar 

benimsemiştir. Muğlak bir çerçevesi olmasına rağmen modernizm sonrası, postmodernizm 

terimi ile işaret edilmektedir. Polistilizm de postmodernizm başlığı altında 

değerlendirilmektedir. Polistilizm gibi üzerinde az çalışılmış ve yazılmış bir konunun, tüm 

yönleriyle tek bir çalışmada anlatılması ya da ele alınması elbette mümkün değildir. Ancak en 

temel biçimde açıklamak gerekirse polistilizm, tek bir kompozisyonda iki veya daha fazla stilin 

kullanılması olarak açıklanabilir. 

Schnittke, değerlendirebileceği müzikal malzemenin çeşitliliğini polistilizm ile arttırmak 

istemektedir. Besteci yalnızca farklı stilleri bir arada kullanmak ya da alıntıları bir araya 

getirerek bir kolaj yapmak yerine bu malzemeleri farklı bir bağlama oturtarak yeni bir anlam 

kazandırmak ister.  

Bu çalışmanın amacı, polistilizm bağlamında 1. Senfoni’nin müzikal yapısını incelemek ve bu 

yapıyı şekillendiren bestecinin düşünsel dünyasına bir ışık yakabilmektir. Bu çalışmada, nitel 

araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. 1. Senfoni’nin nota ve ses kaydı ile “Doküman 

inceleme” metoduyla elde edilen diğer veriler, “betimsel” ve “içerik” analiz süreçlerine tabi 

tutularak yorumlanmıştır.  

Çalışma sonunda 1. Senfoni’deki alıntıların yeni zemininde yabancı bir öğe olarak kaldığı ve 

tarihsel bir hatırlatma üzerinden belleği harekete geçirmenin amaçlandığı görülür. Alıntıların 

yapıtta kök salmasına ve tam olarak yerleşmesine izin verilmediği; farklı tür ve üslupların 

birbiri ardına getirildiği, ancak birleştirilmediği görülür. Benzer şekilde ünison sesler ile 

kümülatif akorların diyalektik bir ilişki içinde bir birini takip etmesi de bulgular arasındadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Alfred Schnittke, polistilizm, postmodernizm, 1. Senfoni.  
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1. GİRİŞ 

1934 yılında Sovyetler Birliği’nin Engels şehrinde doğan Alfred Schnittke’nin ailesi yahudi 

Volga Almanlarındandır. Babası Harry gazete yazarı, annesi Almanca öğretmenidir. Schnittke, 

annesinden küçük yaşlarda Almanca öğrenir. Komünist olan ailesi 2. Dünya Savaşı yıllarında 

büyük sıkıntılar yaşar. Schnittke, küçük yaşlardan itibaren müziğe olan ilgisini çeşitli vesilerle 

gösterir. Besteci, müzik eğitimine ilk olarak 12 yaşında Viyana’da başlar. 1948 yılında ailesinin 

Moskova’ya taşınmasıyla birlikte Ekim Devrimi Müzik Koleji'nde okumaya başlar. Ünlü 

teorisyen Joseph Ryzhkin’den armoni, form, kompozisyon ve yeni müzik konularında özel 

dersler alarak ilk eserlerini yazmaya başlar. İlk eserleri Rachmaninov ve Korsakov etkisindedir. 

1953 yılında Evgeniy Golubev’in öğrencisi olarak girdiği Moskova Konservatuvarı'nın 

Kompozisyon bölümünden 1958 yılında mezun olur. 1961-1972 yılları arasında 

konservatuvarda hocalık yapmasının yanı sıra film müzikleri bestelemeye başlar. 1990 yılında 

Almanya’ya yerleşerek Hamburg Yüksek Müzik Okulu’nda ders vermeye başlar. 1998 yılında 

çok sayıda yapıtı geride bırakarak hayata veda eder. 

Fenton- Miller (2016: 5), Schnittke ve meslektaşlarının, sanatsal gelişmeleri takip edebilme 

imkanlarının kısıtlı olduğunu ancak buna rağmen besteci ve meslektaşlarının gerek açık, 

gerekse örtülü iktidar baskısının altında kendilerini geliştirmek için çabaladıklarını belirtir. 

Besteci; Arnold Schoenberg (1874-1951), Anton Webern (1883-1945), Alban Berg (1885-

1935) ve Igor Stravinski (1882-1971) gibi bestecilerin yapıtlarının notalarına ancak 1954 

yılından sonra ulaşabilir. Erişebildiği bu yapıtların notaları sayesinde serializm tekniğini 

inceleme olanağı bulur. Luigi Nono (1924-1990), 1963 yılında Sovyetler Birliği’ni ziyaret eder. 

Nono, ziyareti sırasında, aralarında Schnittke’nin de yer aldığı bazı genç bestecilerle görüşür. 

Bu görüşmeden etkilenen Schnittke, serializm tekniğini yapıtlarında kullanır. Bu yapıtlardan 

biri 1964 yılında Piyano ve Oda Orkestrası için yazdığı Music for Piano and Chamber 

Orchestra’dır. Bu tekniğin sınırlayıcılığını farkeden Schnittke serializm tekniğini müzikal 

dilinin esaslı bir malzemesi olarak uzun süre değerlendirmez. 

Schnittke gerek gelirini arttırmak gerekse iktidarın sınırlamalarından kurtulmak için film 

müziği bestelemeye yönelir.  O dönemde film müzikleri, Besteciler Birliği’nin denetimi altında 

değildir. İlk film müziğini 1962 yılında besteleyen Schnittke, toplam 66 film müziği yazar. Bu 

alanda üretken ve başarılı olmasına karşın Fenton-Miller (2016: 8) bestecinin şu sözlerini 

aktarır: “On beş yıl boyunca ağırlıklı olarak film müziği yazarken (bunu yazmayı sevsem ve 

işin çoğu çok ilginç olsa da), doğal olarak hala ikinci işim olduğunu hissettim.”  

Schnittke hayatı boyunca yoğun bir besteleme süreci yaşarken, bir yandan da diğer bestecilerin 

yapıtlarını takip ederek onları incelemiştir. Araştırma sonucu edindiği bilgi ve bulguları da 

yoğun besteleme sürecine rağmen çeşitli platformlarda yazarak paylaşmıştır. Başta 

György Ligeti (1923-2006), Luciano Berio (1925-2003), Karlheinz Stockhausen (1928-2007), 

Béla Bartók (1881-1945), Igor Stravinsky ve Anton Webern olmak üzere modern Batı müziği 

ile ilgili yazıları, neredeyse tarihsel bir özet niteliğindedir. 
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2. POLİSTİLİZM  

Balan (2021: 149), polistilizm ile ilgili bir çalışmanın, daha geniş bir kavram ve akım olan 

postmodernizm içinde tarihsel ve sanatsal çerçevede değerlendirilmeye başlanması gerektiğini 

belirtir. 

Demirel (2013: 380), Fransız düşünür Jean-Francois Lyotard’ın 1979 yılında yayınlanan 

Postmodern Durum (La Condition Postmoderne) adlı kitabının ardından Avrupa’da kabul 

gören ve sıkça kullanılmaya başlayan postmodernizm teriminin, çoklu karmaşık yapısı 

nedeniyle muğlak bir anlam taşıdığını belirtir. Modernizm sonrasında sanatçılar farklı estetik 

paradigmalar oluşturmuş ve farklı anlayışlar benimsenmiştir. Kısacası farklılık ve çeşitlilik 

yelpazesi diğer dönemlerle karşılaştırıldığında genişlemiştir. Genel olarak postmodernizm, 

modernizmi takip eden, modernizm ve sonrasına ait bazı estetik, pratik unsurları kapsayan bir 

akım olarak nitelendirilebilir. Demirel (2013: 380), postmodernizmin bir yandan modernizmin 

eleştirisini yaparken diğer taraftan da onun getirilerini yok saymadığını ifade eder. Postmodern 

besteciler geçmişin tüm hazinelerini özgürce kullanabilecekleri bir alana kavuşmuşlardır 

(Demirel, 2013: 384). 

Postmodernizm başlığı altındaki yaklaşımlardan biri olan polistilizm gibi görece pek 

bilinmeyen bir konunun tüm yönleriyle tek bir çalışmada anlatılması ya da ele alınması elbette 

mümkün değildir. Polistilizm, en temel biçiminde, tek bir kompozisyonda iki veya daha fazla 

stilin kullanılması olarak açıklanabilir. Polistilizmin iki önemli ayağının biri “alıntı”, diğeri de 

“anıştırma”dır1.   

Polistilizm ile karıştırılması muhtemel olan “kolaj”da alıntılanan kesit, orijinal zeminindeki 

doku ve özellikleriyle kullanılır. Nihayetinde bir bütün ile ilişkilenmiş, o bütüne ait bir parçadır. 

Polisitlizm de yapılan alıntı da ise alıntılanan kesit, yeni zemininde yabancı bir öğedir. Bunun 

yanında kolaj ile polisitlizm, polistilizm ile intihal arasındaki sınırların çok net ve keskin 

olmadığı ifade edilebilir.  

Bir nostalji üzerinden belleği harekete geçiren alıntı, postmodernliğin en önemli özelliklerinden 

birisidir (Demirel, 2013: 383). Alıntı, yalnızca müziklerden bazı kesitleri değil, farklı üslupların 

armoni anlayışı, ritmsel yapısı ve orkestrasyonu gibi unsurları da içerir. 

Gelişen Teknoloji, iletişimin ve bilgiye ulaşmanın kolaylaşması gibi hususlar da çok yönlü bir 

yaklaşımın müziğe hakim ve dahil olmasında etkili olmuştur. Ivashkin (2002: 89), bu noktada 

stereofoni, bölünmüş ekran, multimedya gibi terimleri hatırlatmamızın yeterli olacağını belirtir.   

Anıştırma, “alıntı” sınırında duran ama o sınırı geçmeyen bir yöntemdir. Anıştırmada, 

anıştırılan eserdeki material, muğlak ve puslu bir ilişkiyle sunulur. 

Schnittke’ye göre alıntı, "yabancı bir üslubun klişeleşmiş mikro unsurlarından alıntılardan, tam 

olarak yeniden işlenmiş alıntılara veya sahte alıntılara kadar bir dizi aygıtı içerirken; ‘ima’ 

[anışttırma], havada asılı duran ‘ince ipuçlarını ve yerine getirilmemiş vaatleri’ kapsar.” 

(Tremblay, 2007: 4). 

 
1 Detaylı bilgi için Kubilay Aktulum’un Müzik ve Metinlerarasılık adlı eseri incelenebilir. 
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Schnittke, polistilizm marifetiyle elinin altındaki stil çeşitliliğini arttırarak, uzamsal ve 

mekansal zeminini genişletmeyi amaçlar. Besteci yalnızca stillerin bir karışımını değil, 

alıntıların farklı bir bağlamda yeni bir anlam taşımasını arzulamaktadır.  

Tremblay (2007: ii), polisitlizm ve Schnittke’nin bu kavramla ilişkisine yönelik şunları ifade 

eder: “Pek çok stili tek bir eserde bir araya getiren ‘polistilizm’, Schnittke'nin genç bir Sovyet 

besteci olarak yaşadığı kompozisyon krizine verdiği yanıttır. Polisitlist eserler genellikle, salt 

müzikal kaygılarla açıklanamayan stillerin keskin yan yana dizilişlerini sunar.”   

Fenton Miller de (2016: 9) Schnittke’nin polistilist yapıtlarıyla ilgili şu bilgileri vermektedir: 

“Schnittke’nin Glass Armonika (1960), 2. Keman Konçertosu (1966), Keman Sonatı No. 2 

(1968) ve Serenade (1968) gibi yapıtlarında; hızlı üslup değişiklikleri, alıntılar ve müzikal 

anıştırmalar gibi polistilizmin ilk nüveleri görülür. Besteci, aslında “polistilizm” terimini 

popülerleştirmiştir.” 

Geçmişe duyulan bir özlem ve nostaljiyle ilişkilendirilebilir görünse de Schnittke, polisitilizmi 

bu amaçla değerlendirmemiştir. Çoğu zaman alıntı ve anıştırmalar, geçmişteki büyük 

bestecilere saygıyı ifade etmenin bir aracı olarak yapılmıştır. 

Ivashkin (2002: 17), Schnittke’nin polistilzmin tarihsel serüveni ile ilgili şu sözlerini 

aktarmaktadır: “Müzikte ‘polistilizm’ olgusu, ben bu kelimeyi kullanmaya başlamadan ve farklı 

tarzlardaki müzikal malzemelerin etkileşimi hakkındaki düşüncemden çok önce vardı. Bunu 

kullanan ilk yirminci yüzyıl bestecileri Ives ve Mahler'di. Serializmciler arasında ise onu ilk 

kullananlardan biri Bernd Alois Zimmermann’dır. […] Ardından Luciano Berio'nun Senfoni’si 

ve müzikal alıntıların kullanıldığı diğer birçok eser ortaya çıktı. Doğrusu, polistilizmi 

kullanmaya başlamamda, öncelikle bu bestecilerin benden önce yapmış olduklarının çok büyük 

önemi vardır. Ama kişisel bir faktör de vardı. Stillerin etkileşimli olarak kullanıldığı polistilistik 

yöntem, uzun bir süre boyunca sinema için “masa başında” çalışmak zorunda kaldığım zor 

durumdan çıkmam için bir yol sağladı.”  

Schnittke 1971'de Moskova Uluslararası Müzik Kongresi'nde “Modern Müzikte Çok Stilistik 

Eğilimler” adında bir de bildiri sunar. Bu sunum Schnittke'nin “polistilizm” anlayışıyla 

bestelediği 1. Senfoni’si ile ilgili deneyimlerini yansıtır (Ivashkin, 2002: XVI). 

Schnittke'nin müziğindeki stil kavramı; cazdan tangoya, serializmden barok müziğine kadar 

uzanan geniş bir kapsama alanına sahiptir. Bu stiller, elbette bir kompozisyon düşüncesi ve bir 

amaç için yan yana getirilmektedir. 

Tüm bunlara ek olarak şunu da belirtmek gerekir ki polistiliszm tekniğini uygulayabilmek için 

ihtiyaç duyulan nota ve materyale bestecinin ulaşması, dönemin koşulları nedeniyle çok zordur. 

Bu noktada bestecinin ne gibi zorlukları göğüslediği tahmin edilebilir.  

Başka eserlerden alıntı yapmak elbette uzun zamandan beri müzikal kompozisyon pratiğinin 

içinde yer almaktadır. Tremblay (2007: 33), Schnittke’nin, bu pratiği kullanan bestecileri çok 

iyi incelediğini, eserlerinde farklı dillerde ve farklı kökenlerden gelen temaları birarada 

kullanan Guillaume de Machaut’nun (1300-1377) bunlardan biri olduğunu ve Machaut’nun, 

Schnittke için polistilizmin 14. yüzyıldaki karşılığı olduğunu ifade eder. 
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Marsh (2017: 110), Schnittke'nin stratejisinin, müzik formunu yapılandırmak için bir araç 

olarak belirli stil arketiplerini belirli bir düzende kurgulamak olduğunu ifade eder.  Marsh 

(2017: 110)’a göre bu arketipler, psikolojik bir şemaya uygun olarak sunulur. 

Bu konudaki önemli hususlardan biri de, polistilizm tekniği ile bestelenmiş bir yapıtın, 

anlaşılabilmesi için dinleyicinin genel kültür bilgisi ile alıntı ve anıştırma gibi ilişki türleriyle 

bağ kurulan eser hakkında bilgisinin olması gerekliliğidir. 

3. 1. SENFONİ 

1.Senfoni, müzisyenlerin sahneye farklı zamanlarda enstrümanlarını seslendirerek çıkması ve 

yapıt devam ederken  sahneden ayrılması,, şefin eser başladıktan sonra orkestrayı yönetmesi 

gibi ilginç uygulamaların yer aldığı Schnittke'nin en özgün ve renkli yapıtlarından biridir. İlk 

seslendirilmesi, yapıtın tamamlanmasından iki yıl sonra 9 Şubat 1974'te Gorki'de, şef Gennady 

Rozhdestvensky (1931-2018) yönetimindeki Gorki Filarmoni Orkestrası tarafından yapılan ve 

Gennady Rozhdestvensky'e ithaf edilmiş olan bu Senfoni’de; marş ve caz gibi türler, klasik 

yapıtlardan alıntılar, 12 ton tekniği ile rastlamsallık gibi birbirinden çok farklı stil ve teknikler 

bir arada kullanılır. Senfoni, dinleyiciler tarafından memnuniyetle karşılanmasına rağmen 

Besteciler Birliği yönetim kurulu tarafından ağır bir şekilde eleştirilir (Fenton-Miller, 2016: 1). 

Bu yüzden Moskova’da seslendirilmesi 1986 yılına kadar beklenir (Tremblay, 2007: 30). 

Diğer büyük ölçekli senfonilerde olduğu gibi 1.Senfoni de dört bölümden oluşmaktadır. 

Senfoni’nin kullanılan enstrümanlar şunlardır: 1 pikolo, 3 flüt, 3 obua, 1 korangle, 4 klarnet, 3 

fagot, 1 kontrfagot, 1 soprano saksofon,  1 alto saksofon, 1 tenor saksofon, 4 korno, 4 trompet, 

4 trombon, 1 tuba, timpani, çelik üçgen, 5 tom-tom, 5 bongo, 3 tamburo, 3 zil, bas davul, 2 tam-

tam, snare drum, flexatone, clapper, campanelli, vibrafon, marimba, silafon, campane, 2 arp, 

çelesta, çembalo, elektro gitar, piyano, org, yaylılar.    

Schnittke’nin bazı film müzikleri, 1. Senfoni’nin yazılmasında çok etkili olmuştur. Bu 

filmlerden biri Rus film yönetmeni Mihail Romm'un (1901-1971) belgeseli The World Today, 

diğeri ise Andrey Hrjanovski'nin (d.1939) animasyon filmi Glass Harmonica’dır. The World 

Today adlı belgeselde Schnittke, çeşitli eklektik görüntülerin bir araya getirilmesinden çok 

etkilenir. Tremblay (2007: 28, 29) bestecinin konuyla ilgili şu sözlerini aktarır: “Tüm bu 

çekimleri filmde görmeseydim, bu Senfoni’yi asla yazmazdım.” 

Fenton-Miller (2016: 17), Ivana Medic'in 2008 tarihli New Sound dergisinde yayımlanan 

makalesinde, Schnittke'nin 1. Senfoni’sindeki çeşitli alıntıların ve üslup bölümlerinin anlatı 

amaçlı olduğu ve bu Senfoni’nin sanatın değersizleştirilmesine karşı protesto niteliği taşıdığı 

düşüncesini savunduğunu aktarır.  

Polistilizmin manifestosu niteliğindeki 1. Senfoni’de, Ludwig van Beethoven (1770-1827), 

Edvard Grieg (1843-1907), Pyotr İlyiç Çaykovski (1840-1893) ve Frédéric Chopin’den (1810-

1849) bir dizi kesin/doğrudan alıntının sunulması, Dies Irae ve çeşitli üslupsal göndermelerden 

yararlanılması, dizisel yaklaşım ve doğaçlama caz pasajlarına yer verilmesi gibi hususlar göz 

önünde bulundurulduğunda yapıtın yalnızca bir hikâyesinin olmadığı söylenebilir.  

Schnittke’nin, 1. Senfoni’sini bestelerken bu yapıta benzetilen Luciano Berio'nun (1925-2003) 

Sinfonia'sının üçüncü bölümünden etkilenip etkilenmediği merak edilebilir. Bu konuyla ilgili 
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olarak Tremblay (2007: 26, 27), Schnittke'nin 1. Senfoni’yi, büyük olasılıkla Berio'nun eseri 

hakkında herhangi bir bilgisi olmadan tasarladığını belirtir. 

Tremblay (2007: 37), 1. Senfoni’de göstergebilimsel (semiotics) açıdan, stiller ve bağlamları 

arasındaki ilişkinin “zaman dizimi” ve “tekrar” olmak üzere iki farklı düzlemde düşünülmesi 

gerektiğini belirtir.  

3.1. Birinci Bölüm 

1. Senfoni, çoğunlukla onaltılıklardan oluşan, geniş aralıklı ve sıklıkla puandorglarla kesilen 

doğaçtanmışçasına bir ezginin yalnızca tubular bells (chimes olarak da bilinir) tarafından 

seslendirmesiyle başlar. Ezgi çizgisi, diğer çalgıların teker teker katılımıyla kademeli olarak 

genişler. Ezgiye katılan enstrümanlar birkaç figür sonra doğaçlamaya başlarlar. Tubular bells’e 

önce trompet daha sonra tuba katılır. Müzik ve orkestra yazısı gittikçe karmaşıklaır ve adeta bir 

kaos noktasına varılır.  

 

Görsel 1: Yapıtın girişindeki tubular bells partisi. 

 

30 prova numarasında şef girer ve büyük bir orkestral sessizlik (G.P.) ile karmaşa sona erer. 

Ardından bir ölçülük karmaşayı yine bir ölçülük G.P. takip eder. Nihayetinde müzik, şefin 

“otoritesi”yle 33 prova numarasında ünison bir Do sesinde birleşir. 

 

Görsel 2: 30-32. ölçülerdeki tahta üflemi çalgılar partisi. 

Birinci bölümün girişi, konserlerde şefin gelmesinden önce enstrümanların akort yapması ve 

bu akordun devamındaki kaotik ses yığınını anımsatır. Birinci bölümde enstrümanların müziğe 

katılmalarından sonra doğaçlama çalmasıyla oluşan kaotik yapı da bilinçli bir tercihin 

sonucudur. Kaos ve uyum (tekses) arasındaki bu kontrast gerçekten etkileyicidir. İlerleyen 

ölçülerde de müzik bu iki uç arasında seyreder.  
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Görsel 3: Yaylı çalgılar partisinin 33-34. ölçüleri. 

Ünison do sesini, bir sonraki ölçüde, yaylı çalgılar partisinde, 12 sesin tamamının yer aldığı 

kümülatif bir akor takip eder. İlerleyen ölçülerde görüleceği üzere yapıtın genelinde ünison 

sesler ve kümülatif akorlar yakın ilişki içinde birbirleriyle sarmaş dolaştır. 26. sayfada 62 prova 

numarasındaki kümülatif akordan sonra duyurulan ünison mi bemol sesi bu konuya bir örnek 

olarak verilebilir. 

 

Görsel 4: 26. sayfadaki kümülatif akor ve ünison mi bemol sesi. 

34. ölçüden itibaren bir marş melodisi I. trompet tarafından seslendirilir. Piyano, trompete 

melodiye yabancı bir ton olan re bemol majör tonundaki çizgisiyle eşlik eder. Diğer 

enstrümanların da duyuluşu benzer bir şekilde sanki her enstrüman farklı bir tondan çalıyormuş 

gibidir. Trompetin seslendirdiği söz konusu marş ezgisi ilerleyen ölçülerde de kümülatif 

akorların arasında zaman zaman duyulur. 79 prova numarasındaki yapı buna örnektir. 
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Görsel 5: 34 prova numarasında, trompet partisinde yer alan marş teması. 

13. sayfada 36 prova numarasında kemanlardan başlamak üzere 12 sesli bir dizi kullanımı göze 

çarpar. Dizi sesleri Do, Mib, Re, Si, Lab, Sol, Fa, Fa#, Sib, La, Reb, Mi’dir (Tremblay, 2007: 

54). Yapıtın ilerleyen bölümlerinde bu dizi ve dizisel üslup esaslı olarak karşımıza çıkacaktır. 

 

Görsel 6: 12 sesli dizi. 

 

Görsel 7: 12 sesli dizinin ortaya çıktığı 36 prova numaralı kesit. 
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33. sayfada (prova numarası 70) bir tepe noktasına varılır. 72. ölçüde popüler bir tema, 

kümülatif bir akor eşliğinde trombonlar tarafından duyurulur. Aynı motif daha sonra 46. 

sayfada yine trombonlar tarafından tekrar duyurulur.   

Schnittke’nin popüler müzik unsurlarına yer vermesi eleştirel bir yaklaşımın sonucudur. Bu 

konu ile ilgili Tremblay (2007: 47), Schnittke’nin şu sözlerini aktarır: “Günümüzde genellikle 

'pop kültürü' olarak adlandırılan şey, kötülüğün sanattaki en doğrudan tezahürüdür […] Bu 

yüzden müzikte kötülüğü ifade etmenin pop kültürünün unsurlarını kullanmaktan başka bir 

yolunu göremiyorum.”  

102 prova numarasında Beethoven'ın 5. Senfoni’sinin 3 ve 4.  bölümleri arasındaki kesit açık 

bir şekilde alıntılanarak aktarılır. Ancak bu açıklık, uyumsuz aralıklar ve değişen ölçü 

birimleriyle hızla bozulur. Daha önce uyumlu seslerin başına gelen şey, Beethoven’dan yapılan 

alıntının da başına gelir. Bu alıntıyı da kümülatif akorlar ve karmaşık bir örgü takip eder.  

 

Görsel 8: Schnittke’nin 1. Senfoni’sindeki Beethoven’ın 5. Senfoni’sinin 3 ve 4. Bölümleri 

arasındaki kesitten yapılan alıntı. 
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Görsel 9: Beethoven’ın 5. Senfoni’sinin 3 ve 4. Bölümleri arasındaki kesit. 
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Birinci bölümün sonunda tüm enstrümanlar yavaş yavaş sessizliğin içinde kaybolmaya doğru 

ilerlerken, Bir solo trompet fa # sesinin vurgulandığı ve son nota olduğu doğaçlamayı andıran 

bir ezgi sunar. Böylece ilk bölüm sona erer. 

3.2 İkinci Bölüm 

Popüler müzikler, marşlar, Beethoven’ın 5. Senfoni’sinden alıntılar ve dizisel yaklaşımların bir 

arada sunulduğu mozaik ve karmaşık Birinci Bölümden sonra İkinci Bölüm, sürpriz bir şekilde 

epey geriye giderek Barok bir üslupla nerdeyse bir oda müziği toğluluğuna indirgenmiş olarak 

Re majör tonunda başlar. Bölümün girişinde yaylılar, obua ve çembaloya görev verilmiştir. 

Tremblay (2007: 49), bu müzik ve üslubu George Frideric Handel’in (1685-1759) Concerto 

Grosso’larına benzetir.  

 

Görsel 10: İkinci Bölümün İlk ölçüleri (Handel’in Concerto Grosso’larına benzer ezgi). 

Daha önce olduğu gibi bu uyumlu müziği de uyumsuz aralıklardan oluşan bir çizgi takip 

edecektir. 23. ölçüden sonra Handel’in Concerto Grosso’larına benzer ezgi çizgisi yaylılarda 

devam ederken, örgüye campanelli ve arp katılır. Bu ikinci çizgi, katıldığı çizgiye uyumsuz 

olacak bir şekilde eşlik eder. Daha sonra mi bemol klarnetin seslendirdiği dokuya bir hayli 

yabancı bir ezgi çizgisiyle müzik, üst üste ezgilerin binirildiği kaotik bir noktaya doğru 

savrulur. 6 prova numarasından sonra 4. ölçüde trompet yine marş benzeri bir ezgiyle kısa 

süreliğine ortaya çıkar. 

7 prova numarasından itibaren vurmalı çalgılarda 3/4’lük bir vals kalıbının üzerinde, solo yaylı 

çalgılar daha önce ilk bölümde duyurulan dizisel kesitten türetilen kısa atonal cümlecikler 

seslendirirler. Böylece geleneksel vals ile dizisel bir çizgi aynı potada eritilmiş olur. 14 prova 

numarasından 4 ölçü sonra kaotik örgünün içinden trompetin seslendirdiği tangoyu anımsatan 

iki ölçülük bir ezgi işitilir. 16 prova numarasında Handel’in Concerto Grosso’larına benzer 

ezgi, yabancı ses ortamından arındırılmış olarak tekrar duyurulur. Ancak kısa süre sonra yine 

diğer enstrümanların farklı örgü ve ses alanında seslendirdiği çizgilerin üste üste 

bindirilmesiyle yine kaotik bir ses ortamı elde edilir. Bu ses ortamı içinde elektro gitarın tercih 

edilmesi ve bu enstrümanın lirik çizgisi dikkat çekicidir. 22 prova numarasından itibaren 
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sırasıyla cazı andıran bir örgü, müteakiben de muğlak bir ses ortamında duyulan marş benzeri 

ezgi parçacıklarına yer verilir. Handel’in Concerto Grosso’larına benzer ezgi, 31 prova 

numarasından itibaren yeniden farklı bir tonda, sade ancak uyumsuz bir eşlikle tekrar işitilir.  

1. Senfoni’de görülen en dikkat çekici hususlardan biri de İkinci Bölümün ortasına yakın bir 

yerde 57 prova numarasında (81. sayfa)  yer alan “Orkestra için Kadans”tır. Geleneksel 

kadanslardan farklı olarak, bölümün sonunda değil, ortasına yakın bir yerde gelir. Kadansta, 

bazıları Yapıtta daha önce kullanılan müzikal malzemelerden, bazıları da yeni üretilen müzikal 

fikirlerden oluşan kısa motifler, besteci tarafından doğaçlama yapılmak üzere icracıya nota 

üzerinde sunulur. Partisyonda sayfanın altına bir yönerge de yazılmıştır. Buna göre seçilen 

herhangi bir kombinasyonun tamamen özgürce doğaçlaması mümkündür, ancak farklı 

enstrüman grupları arasında bir rekabet olması istenir Tremblay (2007: 51). Hemen ardından 

58 prova numarasında rekabeti kazanan bir yarışmacının ödüllendirilmesini andırırcasına “Solo 

İçin Kadans” kesiti gelmektedir. Orkestra, solo kadansa uzun süreli kümülatif bir akoru 

seslendirerek eşlik eder. 



 REPUBLIC SUMMIT         5th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS           
                     

 

 CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-66-0          www.cumhuriyetkongresi.org     Page | 113 

 

 

Görsel 11: 57 prova numarasında yer alan “Orkestra için Kadans. 
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Görsel 12: 58 prova numarasında yer alan “Solo İçin Kadans”. 

61 prova numarasından iki ölçü önce askeri trampet marş benzeri bir ritmle aniden salkım 

akorların içinden belirir. İki ölçü sonra Haendel benzeri tema tekrar karşımıza çıkar ve diğer 

müzikal malzemeler arasında kaybolur. 

68 prova numarasından iki ölçü sonra flüt, tom tom’un önce üç ölçü notada yazılan, daha sonra 

doğaçlama seslendirdiği ritm eşliğinde kromatik bir ezgi seslendirir. Daha sonra gittikçe 
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üflemeli çalgılar bu yapıya katılırlar. Bölümün sonunda flüt de, doğaçlama yapan diğer 

enstrümanlara katılır ve müzik diminüendo ile sessizlik içinde kaybolur.  

İlk iki bölüm boyunca popüler ezgiler, ara ara belirerek müziğe hâkim olmak ister ancak besteci, 

bunun olmasına izin vermez. Zira popüler ezgiler, çoğunlukla kümülatif akorlar tarafından 

kuşatılmıştır. Tremblay (2007: 47), Schnittke’nin popüler müzik hakkındaki şu sözlerini 

aktarır: “Günümüzde genellikle 'pop kültürü' olarak adlandırılan şey, kötülüğün sanattaki en 

doğrudan tezahürüdür […] Bu yüzden müzikte kötülüğü ifade etmenin pop kültürünün 

unsurlarını kullanmaktan başka bir yolunu göremiyorum.”  

3.3 Üçüncü Bölüm  

4/4'lük yavaş bir tempo (lento) ile Üçüncü Bölüm neredeyse tamamen 12 ton tekniği ile 

yazılmıştır. Schnittke bunu, dizisel ilkelerin sıkı bir şekilde uygulanmasıyla tepe noktasına 

kadar hiçbir teksesin (ünison) yer almadığı bir "dinamik üçgen" olarak tanımlar (Tremblay, 

2007: 54). 

 Schnittke, Üçüncü Bölümde ölçü birimi duygusunu sarsmak için mümkün olan her şeyi 

yaptığını belirtir (Tremblay, 2007: 54).  Gerçekten de bu bölümde nabız ve düzenli ölçü birimi 

net olarak hissedilmez.  

Üçüncü Bölümün başlangıcı, Nota 6’da gösterilen 12 sesli orijinal dizi ve bu diziden aralıkları 

ters çevirme, aktarma, tersten okuma gibi yöntemlerle elde edilen yeni diziler üzerine kurulur. 

 

Görsel 13: Nota 6’daki orijinal diziden elde edilen matris (Tremblay, 2007: 55). 

Schnittke, tümü orijinal dizinin matrisinden türetilen on iki ayrı dizi formu grubunu art arda 

sunar. "Grup dizisi" olarak adlandırılabilecek her grubun ilk dizisi, ana dizideki karşılık gelen 

notayla başlar (Tremblay, 2007: 55). Yani, ikinci grupta (partisyon üzerinde ilk grup 0 ile 

gösterildiğinden ikinci grup enstrümanların 1 rakamı ile belirtilmiştir.) grup dizisi, ana dizinin 

ikinci notası olan mi bemol (P3) ile üçüncü grupta grup dizisi, ana serinin üçüncü notası olan 

Re sesi (P2) ile başlar. Ayrıca her grubun ikinci enstrümanı, o grup dizisinin ikinci notasından 

başlayarak matristeki bir diziyi seslendirir. 
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Görsel 14: Üçüncü Bölümün başlangıcı. 

Orkestra yazısı bu partilerin özgürce üst üste bindirilmesiyle hacim kazanır ve koyu, yoğun bir 

atmosfer elde edilir. Müzikal zamanların hemen her noktasında farklı enstrüman ya da 

enstrümanların girişleri yer alır. Orkestrasyonda yaylılara ağırlık verilmiştir. 108. Sayfada, 11 

prova numarasından bir ölçü önce bir tepe noktası (climax) yer alır. 11 prova numarasından 

sonra enstrümanlar kademeli olarak uzun ses tumaya başlarlar ve tüm enstrümanlar 114. ölçüde 

do minör akorunda uzun ses tutarak birleşirler. Bu tonalite aynı zamanda Beethoven’in 5. 

Senfoni’sine bir gönderme olarak da değerlendirilebilir. Ardından uzun sesler yerini yine 

dinamik çizgilere bırakır. Bölüm, 23 prova numarasında ünison mi sesiyle sona erer.  

3.4. Dördüncü Bölüm 

Üçüncü Bölümden, Dördüncü Bölüme geçişle birlikte, dizisel yaklaşım ve karmaşıklık yerini 

bir “cenaze törenine” bırakır. Bölümün başında kornolar, noktalı sekizlik ve onaltılıkların 

karakterize ettiği bir ezgi duyururlar. 8. ölçüden itibaren kornolara eşlik eden üflemeli çalgılar 

partilerinde Chopin’in Sonata Op.35’nin Üçüncü Bölümü (Nota 13’te kırmızı renkle bir örnek 

gösterilmiştir) ve Grieg'in Peer Gyn Suite No.1’in "Ase'nin Ölümü" başlıklı İkinci bölümü 

(Nota 13’te mavi renkle bir örnek gösterilmiştir) gibi ünlü cenaze ve ölüm konulu eserlerden 

kesitler işitilir.  
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Görsel 15: Schnittke’nin 1. Senfoni’sinin Dördüncü Bölümün ilk ölçüleri. 

 

Görsel 16: Chopin’in Sonata Op.35’nin Üçüncü Bölümünün 1-20. ölçüleri. 
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Görsel: 17: Grieg’in Peer Gyn Suite No.1’in "Ase'nin Ölümü" başlıklı İkinci Bölümünün 1-13. 

ölçüleri. 

5 prova numarasından bir ölçü sonra Çaykovski’nin op.23 1. Piyano Konçertosu’ndan bir alıntı 

piyano partisinde işitilir. 

 

Görsel 18: Schnittke’nin 1. Senfoni’sinin Dördüncü Bölümünde Çaykovski’nin op. 23 1. Piyano 

Konçertosu’ndan alıntı yapılan kesit. 
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Görsel 19: Çaykovski’nin op.23 1. Piyano Konçertosu’nun 1-7. ölçüleri. 

9 prova numarasında fff gürlüğündeki kümülatif bir akor, aniden müziği keser. Bu akorla 

birlikte farklı zamanlarda giriş yapan enstrümanlar, karmaşık ve yoğun bir müzikal çizginin bir 

parçası olurlar. 14 prova numarasında Nota 6’da gösterilen orijinal dizi, ve bu diziden türetilen 

türevler, sekizlik süre değeri ile 8 ayrı kontrbas partisinde kademeli olarak yeniden ortaya çıkar.  

34 prova numarasından itibaren (147. sayfa) yaylı çalgılarda, 1877 yılında yayınlanan Graduale 

de Tempore et de Sanctis'in bir kopyasından ödünç alınmış, üst üste bindirilmiş on dört partili 

bir ezgi işitilir (Tremblay, 2007: 69). 
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Görsel 20: 34 prova numarasında yaylı çalgılar partisindeki on dört partili bir ezgi. 

59 prova numarasında (170. sayfa) caz türünde bir müzikal kesit yer almaktadır. Bu kesitin 

İlerleyen ölçülerinde (62 prova numarası) ezgiyi, caz türünün simgesel enstrümanı saksofon 

(alto) seslendirir. 69 prova numarasından itibaren genellikle daha önce sunulmuş farklı stildeki 

fikirler, adeta kısa bir resmî geçit yaparlar. 

75 prova numarasında (184. sayfa) org tarafından seslendirilen uzun bir do diyez minör akoru 

üzerinde timpani tarafından kısa bir kadans sunulur. Ardından 76 prova numarasından itibaren 

yaylılardan başlamak üzere diğer enstrümanların kademeli olarak müziğe doğaçlama yaparak 

katılmasıyla yoğun ve kaotik bir atmosfer elde edilir.  

80 prova numrasında (190. sayfa), Nota 6’da gösterilen orijinal dizi, bu kez art arda dört ünison 

nota şeklinde tekrar karşımıza çıkar.  

90 prova numarasında kontrbas partisinde başlayarak diğer yaylı çalgı partilerine kademeli 

olarak yayılan kanonik bir müzikal yazı dikkati çeker. 

 

Görsel 21: 90 prova numarasında başlayan kanonik bir müzikal yazı. 

100 prova numarasında (210. sayfa) üflemeli çalgılar la sesinde birleşirken, yaylı çalgılar ve 

orgun seslendirdiği akorlar da bir sis gibi dağılır ve kaybolur. 101 prova numarasında org, 

dağılan sisin ardından görülen tek enstrümandır. 

Handel’in Concerto Grosso’larına benzer ezgi, 101 prova numrasından bir ölçü sonra çembalo 

partisinde tekrar görülür. 102 prova numarasından başlayarak, üç ölçü boyunca, uzun süre 

değerleriyle nota 6’daki orijinal dizinin ilk notalarına yer verilir. 
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105 prova numarasından itibaren (213. sayfa) bazı müzisyenler, kümülatif bir akor eşliğinde 

sahneden ayrılırlar. Sahnede yalnız iki kemancı kalır ve Joseph Haydn'ın (1732-1809) 45 

numaralı “Veda Senfonisi”nin (Farewell Symphony) son 14 ölçüsünü, geçmişin hatırasına saygı 

olarak son kez seslendirirler. Senfoni’den alıntılanan kesit bittiğinde müzik de sona erer ve son 

müzisyenler de sahneden ayrılır.  Bu eserle sanki Schnittke de veda eder gibidir. 

 

Görsel 22: Joseph Haydn'ın (1732-1809) 45 numaralı “Veda Senfonisi”nin (Farewell Symphony) 

Dördüncü Bölümünün son 14 ölçüsü. 

Yapıt bitmiş gibi göründüğünde, Senfoni’nin en başına dönülür. Müzisyenler, yapıtın başında 

olduğu gibi, önce tubular bells icracısı olmak üzere sahneye tekrar çıkarlar ve müziğe katılırlar. 

Şefin girişine kadar doğaçlama yapan müzisyenler, kaotik bir atmosfer yaratır. Sonunda şef 

sahneye çıkar ve kısa süre sonra müzisyenleri ve müziği tek bir do notasında buluşturur. Otorite 

kaosu sona erdirmiş ve düzen getirmiştir. Başa dönüşle birlikte oluşan dairesel yapı 

sonsuzluğun alegorisi gibidir. Müzisyenlerin, temel nota olarak kabul gören do sesinde 

“bir”leşmesi de dikkat çekici ve anlamlıdır. Nihayetinde yapıt, ff nüansında tutti tek bir do 

sesiyle sona erer.  

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 

Schnittke'nin polisitilizm tekniği ile bestelediği 1. Senfoni, bir müzik tarihi seçkisi değildir. 

Yapıttaki alıntıların yeni zemininde yabancı bir öğe olarak kaldığı ve tarihsel bir hatırlatma 

üzerinden belleği harekete geçirmenin amaçlandığı görülür. Yapıtta, farklı eserlerden yapılan 

alıntıların yanında, farklı üsluplardaki armoni anlayışı, ritmsel kalıp gibi unsurlara da 

göndermeler yapılır. Ancak tüm bu alıntı ve anıştırmalar bilinçli ve amaçlı tercihlerdir. Senfoni 

türünün ihtişamını ve tarihteki önemini göstermek için bu türün en simgesel yapıtlarından 

Beethoven'ın 5. Senfoni’sinin alıntılanması, bu konudaki örneklerden yalnızca biridir. Öte 

yandan 1. Senfoni’de esaslı bir yeri olan 12 ton tekniği de, adeta modernizmin önerdiği 

tekniklerin temsilcisi gibidir. 1. Senfoni’deki alıntılar arasındaki dikkat çekici üslup ayrılığı, 

polistilist bir yaklaşım içinde değerlendirildiğinde oldukça anlamlıdır. 

Schnittke'nin alıntı yapmaktaki amacı eski bestecileri tekrarlamak ya da onları taklit etmek 

değildir. Zira yaptığı alıntıların yapıtta kalıcı bir zemin bulmasına, tam olarak yerleşmesine asla 
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izin vermez.  Öte yandan alıntılar adeta davetsiz misafirler gibi beklenmedik anlarda karşımıza 

çıkar. 

 1.Senfoni’deki ödünç alınan ve ilişki kurulan öğeler; doğrudan alıntılar, stillere göndermeler 

ve modern kompozisyon teknikleri olmak üzere üç başlık altında tasnif edilebilir.  

Doğrudan alıntılanan yapıtlara örnek olarak Beethoven'ın op.67 5. Senfoni’si, Çaykovski’nin 

op.23 1. Piyano Konçertosu, Grieg'in Peer Gyn Suite No.1 ve Haydn'ın 45 numaralı Veda 

Senfonisi (Farewell Symphony) verilebilir. Senfoni’deki fox trot, caz doğaçlaması, askeri 

marşlar ve Barok danslara benzer müzikal kesitler, “stillere göndermeler” başlığı altında 

değerlendirilebilir. Modern kompozisyon teknikleri arasından seçilen 12 ton tekniği, yapıtta 

esaslı olarak kullanılmaktadır. Yapıtın özellikle kaotik kesitlerinden sonra gelen ünisonlar da 

adeta 12 ton tekniğinin anti tezi gibidir.  

Yapıtın başında şefin orkestra üyelerinden sonra girmesi ve kaotik müzik atmosferine son 

vererek müzikte düzeni sağlaması, fizik yasalarıyla da benzerlik taşımaktadır. Zira evrende 

düzen, düzensizlikten doğmaktadır. Yapıtın genelinde görülen kaos ve uyum arasındaki bu 

kontrast gerçekten etkileyicidir.  

Türler arasındaki ilişki yapıtta dikkat çeken hususlardan biridir. Klasik ve popüler türlerden 

alıntı ve anıştırmalar, Senfoni boyunca birbirini takip eder ve adeta çekişirler. Birbirini takip 

eden bu farklı türler, asla birleşerek bir bütün olmazlar. Benzer bir şekilde Senfoni’nin 

genelinde ünison sesler ve salkım akorlar da diyalektik bir ilişki içinde birbirleriyle sarmaş 

dolaştır. Örneğin 33 ve 34. ölçülerde ünison do sesini, bir sonraki ölçüde, yaylı çalgılar 

partisinde, 12 sesin tamamının yer aldığı kümülatif bir akor takip eder.  

Yapıtın başında müzisyenler art arda sahneye çıkarlar ve doğaçlama yaparak müziğe katılırlar. 

Yapıtın sonlarında 105 prova numarasından sonra bu yapı tersine çevrilir ve müzisyenler, ta ki 

sahnede yalnız iki kemancı kalıncaya kadar art arda sahneden ayrılırlar. Bu yapı insan yaşamını 

anımsatır. Önce hayatımıza insanlar teker teker girer ve zamanla ayrılırlar. Ancak yapıt böyle 

bir sonla bitmez. Kaotik bir yapı bir kez daha sunulur. Sonunda bu yapı,  otoritenin yani şefin, 

müzisyenleri ve müziği temel nota olarak kabul gören do sesinde “bir”leştirmesiyle düzene 

kavuşur.  

Tüm bu bulgulardan hareketle Schnittke'nin 1. Senfoni’sinin, bir taklit ya da kolaj olmadığı, 

benzersiz ve özgün bir eser olduğu söylenebilir. 

Literatür incelendiğinde polistilizm ve Alfred Schnittke’nin bu teknikle bestelediği 1. Senfoni 

hakkında yazılan kaynakların sınırlı olduğu görülür. Bu bağlamda Schnittke’nin, polistilizm ile 

ilişkili diğer yapıtlarının incelenerek elde edilen sonuçların araştırmacı ve bestecilerin erişimine 

açılmasının, ulusal ve evrensel müzik litetratürüne olumlu katkı sağlayacağı, bunun yanı sıra 

kültürlerarası ilişkileri de geliştireceği değerlendirilmektedir. 
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MOVING TOWARDS A GENERAL DEFINITION OF PUBLIC HAPPINESS: A 

GROUNDED THEORY APPROACH TO THE RECENT ACADEMIC RESEARCH 

ON WELL-BEING 

 

Cristina Sanchez-Sanchez  

Communication Department of Universitat Pompeu Fabra,  

Barcelona, Spain 

Abstract: 

Although there seems to be a growing interest in the study of the citizen’s happiness as an 

alternative measure of a country’s progress to GDP, happiness as a public concern is still an 

ambiguous concept, hard to define. Moreover, different notions are used indiscriminately to 

talk about the same thing. This investigation aims to determine the conceptions of happiness, 

well-being and quality of life that originate from the indexes that different governments and 

public institutions around the world have created to study them. Through the Scoping Review 

method, this study identifies the recent academic research in this field (a total of 267 documents 

between 2006 and 2016) from some of the most popular social sciences databases around the 

world, Web of Science, Scopus, JSTOR, Sage, EBSCO, IBSS and Google Scholar, and in 

Spain, ISOC and Dialnet. These 267 documents referenced 53 different indexes and researches. 

The Grounded Theory method has been applied to a sample of 13 indexes in order to identify 

the main categories they use to determine these three concepts. The results show that these are 

multi-dimensional concepts and similar indicators are used indistinctly to measure happiness, 

well-being and quality of life. 

Keywords: Grounded theory, happiness, happiness index, quality of life, scoping review, well-

being.  
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  ÖZET 

 Fezâyî, 15. yüzyılda yaşamış bir divan şairidir. Şair hakkında elde edilen ilk bilgiler 

yakın bir zamana aittir. Şu anki verilere göre tek yazma nüshası olan külliyatında 15. yüzyılın 

ikinci yarısında sağ olduğu bilgisine ulaşılmaktadır. Mesnevîlerinde tasavvufî üslubu 

benimserken gazellerinde klasik edebiyat geleneğimize sıkı sıkıya bağlı kaldığı 

anlaşılmaktadır. Fezâyî klasik şiirimizin geleneği doğrultusunda şiirlerini yazmıştır. 

Mesnevîlerinden ve “Dervîş” ismini kullanmasından anlıyoruz ki kendisi tasavvuf 

erbabındandır. Fakat gazellerinde tasavvufî remizlerden istifade etse de manzumelerine 

tasavvufî içerikli gazeller diyemeyiz. O, klasik edebiyatımızın müfredatına has terimleri yine 

bu müfredatla çelişmeden kullanmayı başarabilmiştir. Ancak sözünü ettiğimiz terimlerin 

tasavvuftaki karşılığı da hissettirilir. Manzumelerindeki üslubuna baktığımızda ve yer yer 

Şeyhî’ye yaptığı göndermelerini dikkate aldığımızda üstat şairden fazlasıyla etkilendiğini 

anlıyoruz. Fezâyî’nin gazellerinde; sanem, şâh, cân, zülf-şeb, ruh-yüz-cennet-gün (güneş), 

nergis, hindû, la’l, dürr, sadef, bülbül, gül, gonca, gülistan, bâd-ı sabâ, sevdâ-zede, leb, mül, 

mest, bezm, derd, belâ, ney, figân, şem’, pervâne, şeb-istân, âteş, firâk, meyhâne, şeh-i hûbân, 

hüsn, âkıl, Ka‘be, İsâ, dîvâne, rind, zâhid ve rakîb gibi klasik şiirimizin artık terminolojisine 

dahil olmuş sözcüklerin kullanımında hem mitolojiye hem efsaneye hem âdet ve geleneklere 

hem teşbihe hem istiareye hem de teamüle göre hareket edilmektedir. Arapça ve Farsça 

etkisinin henüz fazlaca hissedilmediği bir dönemde yaşadığı için şairin sade ve anlaşılır bir dili 

vardır.  

 Çalışmamızda Fezâyî’nin biyografisine kısaca değinerek eserleri hakkındaki bilgilerin 

akabinde bazı gazellerini klasik edebiyatımızın geleneği dairesinde anlamaya, 

anlamlandırmaya ve ilgililerin dikkatine sunmaya çalışacağız.  

 Anahtar Bilgiler: Fezâyî, klasik edebiyat, tasavvuf, gazel. 

 1.GİRİŞ 

 Şair Dervîş Fezâyî hakkındaki ilk bilgileri Özer Şenödeyici ve Halil Sercan Koşik’in 

Çorum İl Halk Kütüphanesinde şaire ait bir külliyatla karşılaşmaları sonucunda elde ediyoruz. 

Daha sonra söz konusu bu araştırmalar, külliyat içerisindeki Divân’ın mezkur araştırmacılarca 

yayımlanmasından sonra bilim dünyasında yankısını bulmuştur.1 Öyle ki bu yayından sonra 

şaire ait mesnevîlerden biri bilimsel bir makaleyle neşredilmiştir.2 Araştırmacıların beyanına 

göre şairin mesnevîlerinde dinî-tasavvufî içerik bulunurken Divan’ında ve bilhassa da 

gazellerinde beşerî aşka dair bir muhteviyat vardır. Araştırmacıların da yer yer değindiği üzere 

şairin devrinden sonra ne kadar tesir bıraktığı noktasında herhangi bir bilgi edinemiyoruz. 

Ancak gazellerindeki işleyiş, üslup, klasik müfredata hakimiyet hiç de önemsenmeyecek bir 

şair olmadığını göstermektedir. 

 

 
1 Bkz. Özer Şenödeyici (2015). Fezâyî Dîvânı (15. Yüzyıl). İzmir: Serüven Kitap. 
2 Bkz. Seydi Kiraz (2018). Fezâyî’nin Çihil-nâm-ı Manzûm Adlı Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ Mesnevisi, Cumhuriyet 

İlahiyat Dergisi,  Aralık / December, 22 (2): 999-1034. 
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            2. FEZÂYÎ’NİN HAYATI, ESERLERİ VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ 

 Fezâyî, 15. yüzyıl şairlerindendir. Yaşadığı döneme ait bilgileri yine kendi eserlerinden 

öğreniyoruz. Fezâyî hakkındaki somut bilgiler, Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi 19 Hk 

2127 numaralı yazmada bulunan ve kendisine ait olan beş eserden faydalanılarak elde 

edilmektedir. Hediyyetü’l-Ahbâb adını taşıyan eserinde “Der-Beyân-ı Hatm-i Kitâb” 

başlığındaki manzumede verilen bir beyte dayanarak H. 880 / M. 1475 yılında hayatta olduğu 

bilgisine ulaşılmaktadır. Şair gazellerinde kendisinden “Dervîş Fezâyî” ismiyle söz ediyor. 

Ancak asıl ismine yönelik herhangi bir bilgiye rastlanmıyor.  

 Yukarıda kendilerinden söz ettiğimiz araştırmacılar, çalışmalarında eserlerinden kısaca 

bahsetmişlerdir. Biz, bu kaynaklara atıfta bulunarak şaire ait eserleri özet olarak şu şekilde 

vermek istiyoruz: 

 1.Hediyyetü’l-Ahbâb: Şaire ait olan ilk eser budur. Eser, yazmada 1b-21a arasını ihtiva 

etmektedir. Eserin tamamen tasavvufî olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmacıların beyanlarına 

göre eser soru-cevap biçimindeki diyalogla başlamıştır. Daha sonra bazı başlıklar altında 

tasavvufî bir içerik ele alınmıştır. 

 2. Der-Beyân-ı Makâmât-ı Dervîşân: Mesnevî, isminden de anlaşıldığı üzere 

dervişlerin makamları hakkında tasavvufî içerikli manzum bir eserdir. 21a-25a arasını ihtivâ 

eder.  

 3. Çihil-nâm-ı Manzûm: Allah’ın kırk ismi ve bunların havassı üzerinde durulmakta 

olup Esmâ-i Hüsnâ türünde bir eserdir. 25a-33b arasını ihtiva eder.3 

 4. Kitâb-ı Şer‘iyyetü’l-Erbâb: 34a-52a arasını ihtiva eden bu eserin manzum bir 

ilmihal olduğu belirtilmektedir. 

 5. Gazeliyyât-ı Dervîş Fezâyî: 52b-81b varaklarını kapsayan eserde gazel, muhammes, 

murabba, müstezâd ve bahr-i tavîl şekillerinde örnekler bulunmaktadır.  

 Divanı incelediğimizde Fezâyî’nin edebî kişiliği hakkında birtakım sonuçlara 

ulaşmaktayız. Araştırmacılarımızın görüşleri paralelinde ulaştığımız neticeleri şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

- Şair her ne kadar -beyanlara göre- mesnevî biçimindeki diğer eserlerinde tasavvufî bir 

içeriğe imza atsa da gazellerinde klasik edebiyat geleneğine uygun olarak beşerî aşkı 

terennüm eden manzumeler yazmıştır. 

- Şairin dili, doğal olarak Eski Anadolu Türkçesine has bir özellik barındırmaktadır. 

Eskicil ögelere epey rastlamaktayız. 

- Dili sade olup Arapça-Farsça terkipleri az kullanmıştır. 

- Arapça-Türkçe mülemma söyleyişleri ve Farsça beyitleri dikkate alındığında her iki dile 

âşinâ olduğu anlaşılmaktadır.  

- Eserine baktığımızda onu “gazel şairi” diye anmanın isabetli olduğunu görüyoruz. Diğer 

nazım şekillerini nadiren kullanmıştır. 

- Divan’da bir beytinde Şeyhî’yi anmakta, onu övmektedir. Bu yaklaşımı şiirde Şeyhî 

yolunu takip ettiğine bir delil olarak sunulabilir. 

- Rindâne ve âşıkâne bir edaya sahiptir. Mütevazi bir görünüm sergilemektedir.  

- Az da olsa müstehcen ifadeler kullanmıştır. 

- Kafiye ve vezin konusunda söz konusu müfredata hâkim olduğu anlaşılmaktadır.  

(Şenödeyici-Koşik, 2015:24-44; Kiraz, 2018:1011-1012) 

Dervîş Fezâyî’nin biyografisine, eserlerine ve sanatına dair yukarıdaki özet bilgilerden 

sonra şairimizin bazı gazelleri üzerinden, verilen bilgileri ete kemiğe büründürmenin faydalı 

olduğunu düşünüyoruz. Aşağıda incelemeye ve şerhe tabi tuttuğumuz gazel Dîvân’daki birinci 

gazeldir. 

 

 

 
3 Seydi Kiraz tarafından yayımlandığına az önce değinmiştik.  
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Gazeliyyât-ı Dervîş Fezâyî Efkaru’l-Fukarâ ve Ahkaru’ş-Şu‘arâ 

 1. 

 mef‘ûlü mefâ‘îlü mefâ‘îlü fe‘ûlün 

 ‘Uşşâka yiter sâkî-i meh-rû mey-i hamrâ 

 Zâhid saña şol Kevser-i hûrân-ı dil-ârâ 

 

 Zülfüñ sanemâ itme ruhuñ üzre perîşân 

 Gün açuk olıcak hoş olur sohbet-i sahrâ 

 

Yüzüñ göricek agladugum bu durur ey dost 

 Bârân-ı gözüm vire tarâvet gül-i zîbâ 

  

 Zülfinde siyâhını ki yüzüñde gören dir 

 Cennetde şeb olmaz ne ‘aceb bu şeb-i yeldâ 

 

 Nergis gözüñe kılalı fi’l-cümle teşebbüh 

 Hışm itdi gözüñ eyledi ol miskîni a‘mâ 

 

 La‘lüñde ‘aceb bagladı saf ‘asker-i Hindû 

 Kasd itdi meger Rûm ilini itmege yagmâ 

 

 Gelmedi Fezâyî gibi bir ‘âşık-ı sâdık 

 Hallâk-ı halâyık kuralı ‘âleme binâ 

  

1. Beyit 

‘Uşşâka yiter sâkî-i meh-rû mey-i hamrâ 

Zâhid saña şol Kevser-i hûrân-ı dil-ârâ 

 

Kelimeler4: 

‘uşşâk : âşıklar. meh: ay. rû: 1. yüz. 2. yüzey. 3. cihet, sebep. mey :1. şarap, içki. 2.tas. aşkın 

galebe çalması, heyecanı ve coşkusu. hamrâ : çok kırmızı, kızıl renk. hûrân: iri gözlü cennet 

kızları. dil-ârâ : 1. gönül alan, gönül kapan, gönül okşayan, gönlü dinlendiren. 

 

Nesre Çeviri a): 

[Zâhid! Saña şol Kevser-i hûrân-ı dil-ârâ, ‘uşşâka sâkî-i meh-rû mey-i hamrâ yiter.] 

 

Nesre Çeviri b): 

[Ey zahit! Sana şu gönül okşayan cennet hurilerinin Kevser’i, âşıklara ay yüzlü sâkînin kırmızı 

şarabı yeter.] 

Rind ve zâhid arasındaki husumetin tarihi zannımızca kadim zamanlara kadar 

gitmektedir. Sosyal hayatta da bahse giren çekişmenin olduğunu, bu çekişmenin edebiyata 

ilham verdiğini düşünmekteyiz. Zâhid, şiirimizde her şeye aklın dairesinde yaklaşıp bundan da 

öte yaklaşımı kaba, anlayışsız ve ruhsuz olan, şeriatin zâhirine takılıp özüne inemeyen cahil-

ham sofuları temsil eder. Şiirlerde “vâiz, nâsıh, hoca, hâce, sofî, sofu ve müftî” gibi birçok 

türevlerle anılsa da hepsi aynı kaynaktan beslenir. Onun karşısında “âşık, dervîş, rind ve ârif” 

gibi adlandırmalarla anılan gönül ehli, hoşgörülü, duygusuyla-kalbiyle hareket eden, elinde aşk 

 
4 Eskicil özellik taşıyan Türkçe kökenli kelimeler ve özel anlamlı olan bazı sözcüklerin anlamlarıyla ilgili olarak 

başvurduğumuz kaynaklar dipnotlarda verildi. Dipnot verilmeyen kelimelerin anlamları Devellioğlu 

sözlüğünden alınmıştır. bkz. Ferit Devellioğlu (1995). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Yayına haz. Aydın 

Sami Güneyçal, 12. Baskı. Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları. 
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şarabı harabatta aşktan dem vuran âşık tipiyle karşılaşırız. Dervîş Fezâyî’nin yukarıdaki 

beytinde gösterdiği refleksi bu bağlamda düşünmek gerekir. Şair, bu yaklaşımıyla peşinen şunu 

haykırır: “Ben de bu geleneğin bir parçasıyım.” “Ey zâhid!” nidasıyla rind şairimiz aşkından 

anlamayan bu tekdüze karakterle hesaplaşmaktadır. Zâhid’in, sevgisinde bir çıkarı vardır. O da 

sadece cenneti elde etmektir. Her ne kadar şair “cennet” lafzına yer vermese de “Kevser-i 

hûrân-ı dil-ârâ” cennetten bir parçadır. Şairimiz parça-bütün ilişkisinde mecâz-ı mürsel sanatına 

sığınarak cennete işaret eder. “Kevser” kelimesinde Peygamberimize verileceği müjdelenen 

cennet havuzu kastedilerek bu sureye (Kevser 108/1) telmihte bulunulduğu gayet açıktır.5 

Zâhid’in hedefinde bu kutsal mekanı elde etmek vardır. Oysa şairimizin de hem-demi olan 

âşıklar onun da ötesinde o müjdeyi verenin sahibinin rızasını kazanmak isterler. Yunus 

Emre’nin meşhur şiirinde de kastettiği bundan başkası değildir: 

Cennet Cennet didükleri 

Bir ev ile bir kaç hûrî 

İsteyene virgil anı 

Bana seni gerek seni (Tatcı, 211:333) 

Şairle kıyasladığımızda hedefi dar olan zâhid için, gönül alan hurilerin sunduğu Kevser 

yeter. Ancak âşıklar küçük hesaplar peşinde olamaz. Onlar harabatta yani meyhanede 

kendilerine sâkînin sunduğu kıpkırmızı şarapla yetinebilirler. Şarap aşk şarabıdır. Aşk şarabını 

sunan sâki aslında hedef gösterendir. Sâkî, tasavvuf terminolojisinde “ârif olan şeyhi” temsil 

eder. Öyleyse harabat da tekke ya da dergâhtır. Sâkî; kılavuzluk yapan, yol gösterendir. Âşığa 

-tasavvuftaki müride- Allah rızasını kazanması noktasında rehberlik edendir. Meh-rû, 

tasavvufta ilahi tecelliyâtın nurlarının ortaya çıkmasıdır. (Alp-Alp, 1958:1314) Öyleyse İlâhî 

nur, tekkenin ârif olan önderinde –harabattaki sâkîde- zuhûr eder. Meh-rû mey-i hamrâ 

terkiplerindeki “m” sesinde aliterasyon bulunmaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalarımızı beyitteki aşkı tasavvufî boyutta düşündüğümüz için 

yapıyoruz. Her ne kadar Fezâyî’nin gazellerinde beşerî aşk görüldüğü söylense de beytin 

içerisindeki kelimeler ve terimler, kastedilen aşkın tasavvufî olduğunu veya tasavvuf 

remizlerinden yararlanıldığını düşündürmektedir. Karineler bunu açıkça gösteriyor. 

 

2. beyit 

 Zülfüñ sanemâ itme ruhuñ üzre perîşân 

 Gün açuk olıcak hoş olur sohbet-i sahrâ 

 

Kelimeler: sânem: 1.put. mec. güzel. 2.tas. kişiyi Allah’tan alıkoyan, sâliki hak yoldan uzak 

tutan her şey. ruhî hakikatler. pir, mürşit, insan-ı kâmil. 3. sevgili. (Uludağ, 2012:397) ruh: 

1.yanak, çehre, yüz, didâr. 2. tas. İlahi isimlerin ve cemâlin zuhur etmesine sebep olan tecelli.  

zuhuru-butûnu kapsayan vahdet noktası. İlâhî lütufa vesile olan sıfatlar. kendisinde isim ve 

sıfatlarla ilgili çokluk meydana gelmesi itibariyle zat-ı ilâhî. (Uludağ, 2012:298) sahrâ: kır, ova, 

çöl. 

 

Nesre Çeviri a): 

[Sanemâ! Zülfüñ ruhuñ üzre perîşân itme. Gün açuk olıcak sohbet-i sahrâ hoş olur.] 

 

Nesre Çeviri b): 

[Ey put! (kadar güzel sevgili) Saçını yanağın üzerine bırakma. Güneş olunca kır sohbeti güzel 

olur.] 

 
5 “ [Kevser Suresi] Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 3 âyettir. Kevser, 

çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Muhammed’e mahsus bir havuzun da adıdır.” Komisyon (2011). 

Kur’ân-ı Kerim Meâli. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, s. 702. 
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 Yukarıdaki beyitten farklı olarak bu beyitte şairin tasavvufî remizlerden yararlandığı 

açık değildir. Beyitte bazı kelimelerin tasavvufî terminolojide karşılığı olsa da hedeflenen aşka 

tasavvufî bir neşve vermek zorlama olsa gerektir. Malum olduğu üzere yüzün iki yanından 

sarkan saç lülesi olan zülf;  rengi, kokusu, şekli ve eylemleri düşünülerek divan şiirinde 

kullanılmıştır. Beyitte hem şekil olarak hem de rengi ve bu rengi bağlamında vasfı düşünülüp 

beyte anlam verilmiştir. “Perîşân” kelimesiyle kurulan ilişki, zülfün şeklinin dağınık olduğunu 

gösterir. “Gün” kelimesiyle kurulan ilişki de “karanlık, gece” anlamlarını akla getirir. Böylece 

renk bakımından siyahken niteliği yönünden de karanlıktır. (Pala, 2005:495; Şahin, 2011:1853) 

Zülf ve gün arasındaki tezatı hemen akla getirelim. Şair açık istiare sanatına başvurarak “put” 

diyerek nidâ yoluyla vasıflandırdığı sevgiliye seslenmektedir: Yanakların üzerine zülfünü 

dağınık bırakma. Yoksa güneş gibi aydınlık olan yüzün birden gece gibi karanlık bir hâle girer. 

Karanlık beraberinde kasveti de getirir. Oysa zülfünü dağıtmadığında güneş gibi parlak ve 

aydınlık olan yüzün özelliğini kaybetmez. Bu aydınlık ovada sohbet de güzel olur.  

Zülfün rengi olan siyah “belâ”ya işarettir. (Şahin, 2011:1854) Sevgilinin zülfünü 

dağıtması belâyı da beraberinde getirecektir.  

  

3. Beyit 

Yüzüñ göricek agladugum bu durur ey dost 

Bârân-ı gözüm vire tarâvet gül-i zîbâ 

 

Kelimeler: bârân: yağmur. yağıcı. tarâvet: tazelik, körpelik. zîbâ: güzel, süslü. 

 

Nesre Çeviri a): 

[Ey dost! Yüzüñ göricek agladugum bu durur. Bârân-ı gözüm gül-i zîbâ tarâvet vire.] 

 

Nesre Çeviri b): 

[Ey dost! Yüzünü görünce ağlamamın sebebi, gözümün yağmurunun güzel güle tazelik vermesi 

içindir.] 

 Âşık, sevgili karşısında hiçbir zaman huzuru, mutluluğu ve sevinci elde edemez. Bu 

imkânsızdır. Sevgilinin yüzünü görünce hüzün de beraberinde gelir. Çünkü sevgili, âşığa hiçbir 

zaman yüz vermez, ona acı çektirir. Hâliyle âşık ağlar. Âşık ağladığı zaman sevgili bundan 

lezzet alır. Âşığın gözyaşları yağmur damlalarına teşbih edilir. Bu beliğ teşbih, beraberinde 

güzellik getirir. Çünkü âşık bu haliyle de güle [sevgiliye] tazelik [mutluluk] katar. Âşığın 

sevgilinin yüzünü görünce ağlaması, güle tazelik vermek gibi güzel bir nedene bağlanmaktadır. 

 

4. Beyit  

Zülfinde siyâhını ki yüzüñde gören dir 

Cennetde şeb olmaz ne ‘aceb bu şeb-i yeldâ 

 

Kelimeler: şeb: gece. (şeb-i yeldâ: en uzun gece) (Alp-Alp, 1958:1397) 

 

Nesre Çeviri a): 

[Zülfinde siyâhını ki yüzüñde gören ne ‘aceb bu şeb-i yeldâ cennetde şeb olmaz dir.] 

 

Nesre Çeviri b): 

[Zülfindeki siyâhı yüzünde gören: “Bu uzun gece ne tuhaf, cennette gece olmaz.” der.] 

 İkinci beyitte “zülf” etrafında oluşan klasik geleneğe değinmiştik. Bu beyitte şair zülfün 

iki özelliğine işaret etmektedir. Rengi ve vasfı. Birinci beyitte saç, rengi itibariyle siyahtır. 

Siyah renkli saç, yüze indiğinde cennet gibi parlak yüzü karanlığa boğar. Oysa cennet 

aydınlıktır. Zülf-şeb, yüz-cennet arasında leff ü neşr sanatı yapılmıştır. Şair birinci beyitteki 
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cümlesini ikinci beyitte açıklığa kavuşturuyor. Beyitte siyah ve kırmızı arasında da ilişki 

kurulmuştur. Çünkü yüzdeki yanak kısmı kırmızıdır. Cennette malum olduğu üzere güller 

bulunmaktadır. Zülfteki siyah, yüzdeki [cennetteki] güle [kırmızıya] galebe çalmıştır. Saçın 

uzunluğu yüze indiğinde gece uzayacaktır ve elbette bunu gören, “Ne uzun bir gece!” 

diyecektir.  

 Klasik edebiyatımızda yüzün (yanağın) cennete, özel olarak da Firdevs cennetine 

benzetildiğine sıklıkla rastlanmaktadır. Örneğin Behiştî’nin, Bâkî’nin ve Şeyh Gâlib’in 

aşağıdaki beyitlerinde bu ilgi ve benzetme rahatlıkla görülmektedir: 

 

 Yüzüni firdevs-i bâlâ kaddüni tûbâ bilür 

 Ey lebi kevser seni bu teşne-dil a‘lâ bilür 

(Behiştî) 

 

 Ârızun fîrdevs-i a‘lâ kâmetün tûbâ imiş  

Bûse-i la‘lün alan hoş mîve-i zîbâ imiş 

 Bâkî 

 

 Tohm-ı firdevs ekmiş ol ruhsâra Rıdvân-ı rızâ  

Her şikenc-i turraya bir bâg-ı dil-cû koymuş ad  

Şeyh Gâlib (Arı, 2016:72-73) 

  

5. Beyit 

Nergis gözüñe kılalı fî’l-cümle teşebbüh 

Hışm itdi gözüñ eyledi ol miskîni a‘mâ 

 

Kelimeler: Nergis:1.nergis denilen çiçek. 2. mec. güzel gözlü. 3. mec. Ülker yıldızı. (Alp-Alp, 

1958:1217) fi’l-cümle: 1.sonunda, nihayette. 2.bir hayli. 3.emsalinden beri. teşebbüh: benzeme, 

andırma, kendini benzetmeye özenme, zorla benzemeye çalışma. hışm: kızgınlık, öfke. 

 

Nesre Çeviri a): 

[Nergis gözüñe fi’l-cümle teşebbüh kılalı gözüñ hışm itdi ol miskîni a‘mâ eyledi.] 

 

Nesre Çeviri b): 

[Nergis, gözüne epey benzemeye çalıştığında gözün öfkelendi (ve) o zavallıyı kör etti.] 

  Bu beyite anlam vermek için Nergis hakkındaki mitolojiye değinmek gerekiyor. 

Mitolojiye göre Nergis çok güzelmiş ve pek de aşktan anlamazmış. Onun aşkından perişan 

olanlar onu tanrılara şikayet etmişler. Ceza olarak Nergis de kendi yansımasını görüp kendine 

âşık olmuş. Kendini seyrettiği bir sırada suya atlamış ve boğulmuş. Vücudu çürüyünce göze 

benzer bir çiçek, nergisin yerinde türemiş. Çiçek bütün güzellere hayranlıkla bakarmış. Başka 

bir efsaneye göre de Nergis’le Gül arasında bir aşk varmış. Nergis göz şeklinde bir çiçek haline 

sokulmuş ve kıyamete kadar ayrılık ve intizar çekmeğe mahkum edilmiş. Bu efsanelere göre 

nergis ile göz arasında yakın ilişki vardır. Sevgilinin gözü nergistir. Baygın ve şehla bakar. 

Sarhoştur, hayranlıkla bakar. (Pala, 2005:356; Açıl, 2015:16) 

 Beyitte “Nergis” mitolojisine telmih olduğu gayet açıktır. Nergis, sevgilinin gözüne 

baygın baygın, hayranlıkla ve sarhoş bir şekilde bakmaktadır. Çünkü sevgilinin güzel gözüne 

öykünmeye çalışmaktadır. Sevgili, bu bakıştan rahatsız olarak Nergis’e öfkelenir ve onu kör 

eder. Beyte göre mitolojideki ceza makamı sevgilinin gözüdür. 
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6. Beyit 

La‘lüñde ‘aceb bagladı saf ‘asker-i Hindû 

Kasd itdi meger Rûm ilini itmege yagmâ 

 

Kelimeler: la‘l: 1.kırmızı, al. 2.kırmızı renkli ve kıymetli süs taşı. 3.dudak. hindû: 1.Hintli. 2. 

Satürn, Zuhal. 3.ben, benek. kasd: 1.niyet, kurma. 2.bile bile yapma. 3. Bir işe bilerek, isteyerek 

girişme. 4.dövme, öldürme, yaralamaya kalkışma. 

 

Nesre Çeviri a): 

[‘Asker-i Hindû la’lüñde ‘aceb saf bagladı. Meger Rûm ilini yagmâ itmege kasd itdi.] 

 

Nesre Çeviri b): 

[Şaşılır ki Hindu askeri dudağında saf bağladı. Meğer Rum ilini yağmalamaya niyet etti.] 

  Divan şiirinde “Hindû” , Hintlilerin siyah olmasından hareketle bir güzellik unsuru 

olarak kullanılmıştır. Sevgilinin beni ve saçı Hindû’ya benzetilir. Kirpikler de yan yana dizilmiş 

Hint askerlerini hatırlatır. Hindistan’da yakut çıkarılmasından hareketle, dudak üzerine dökülen 

zülüfler, yakutla oynayan bir Hindu’yu hatırlatır. (Pala, 2005:209; Doğan, 2010:3-5) Yakut gibi 

kırmızı ve kıymetli bir cevher olan la’l, Divan şiirinde dilberlerin dudağına teşbih edilir. (Onay, 

2019:277)  Beyte göre sevgilinin la’li andıran dudağının etrafına siyahlığı nedeniyle Hint 

askerini hatırlatan zülüfler dökülmüştür. Zülüfler, Hint askerine; la’l de kırmızı renginden 

dolayı dudağa teşbih edilmiştir. “La’l” açık istiare yapılarak dudağı karşılamıştır. Hindû olan 

zülüfler, Hindistan’la ilişkilendirildiğine göre “la’l” Rum ilinin sınırlarına dahil olur. Sevgilinin 

dudağı, Rum ilinden bir parçadır. Burada Rum ili güzellerinin Hind güzellerine üstünlüğü de 

akla gelmektedir. Zülüf olan Hint askerinin amacı Rûm ilini yağmalamaktır. Eğer bir topluluk 

bir yeri yağmalıyorsa kendisinin sahip olmadığı birçok şey, yağmaladığı toplumda 

bulunmaktadır. Beyte göre galiba la’l, zülfe göre daha üstün niteliklere sahip olduğundan 

zülf’ün yağmasına (Demirkazık, 2012:62) maruz kalmaktadır. Bu manzaraya şaşırmamak 

gerekir.  

Güzellikleriyle meşhur Çiğil Türkleri yanında anılan Yağma Türkleriyle Divan 

edebiyatına yansımış “yağmâ” kelimesi arasında tevriyeli bir kullanım olduğu kanaatindeyiz. 

Nitekim Ahmet Talat Onay’ın eserinde (Onay, 2019:425) ve Burhân-ı Katı’da (Âsım, 

2009:143) Yağma-Çiğil Türklerinin güzelliğine dair bilgiler bulunmaktadır. Ancak bizim işaret 

ettiğimiz ilgiye dair şimdilik kuvvetli bir karine yoktur. 

 

7. Beyit 

Gelmedi Fezâyî gibi bir ‘âşık-ı sâdık 

Hallâk-ı halâyık kuralı ‘âleme binâ 

 

Kelimeler: Hallâk: her şeyi yaratan Allah. halâyık (halâ’ik): mahluklar, yaratıklar, insanlar. 

 

Nesre Çeviri a): 

[Hallâk-ı halâyık ‘âleme binâ kuralı Fezâyî gibi bir ‘âşık-ı sâdık gelmedi.] 

 

Nesre Çeviri b): 

[İnsanların yaratıcısı (Allah), kainatı yarattığından beri Fezâyî gibi sadık bir âşık (dünyaya) 

gelmedi.] 

 Bu beyit, klasik şiirimizdeki âşık portresini ortaya koymaktadır. Âşık, her zaman 

sevgisinde samimi ve sevgilisine de sadâkatle bağlıdır. Sevgilisinin binlerce cefasına rağmen 

bu asla değişmez. Fezâyî, okuyucusuna içini daha rahat dökebilmek için tecrid sanatına 

başvurmuştur. Aslında bu da bir gelenektir. Âşığın çilesi, dünyanın yaratılışıyla başlamıştır. 
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Ancak Fezâyî sadakâtte hiçbir âşığa benzemez. Birinci dize, klasik şiirimizdeki “rakîb”in 

varlığına da işarettir. Sevgilinin âşıkları çoktur. 

 Aşağıda incelemeye ve şerhe tabi tuttuğumuz gazel de Dîvân’da bulunan ikinci gazeldir. 

 

2.Velehû Eyzan 

mef‘ûlü mefâ‘îlü mefâ‘îlü fe‘ûlün 

Lutf ile eger size gelüp söylese ‘Îsâ 

Bu cân u göñül mürdelerin eyleye ihyâ 

 

Ol serv-i sehî kâmet-i bâlâyı görelden 

Sevdâ-zede oldum yürürem vâlih ü şeydâ 

 

Dür dişlerüñüñ şevki dehânuñ sadef[in]de 

Uş hasret ile kıldı gözüm yaşını deryâ 

 

Yandı bu ciger âteş-i hicrânuñ elinden 

İrmezse eger âb-ı visâlüñ aña cânâ 

 

Bu nev‘ ile kim görmiş ola cins-i beşerde 

Bir sencileyin sîm-teni dil-ber-i zîbâ 

 

Meyl eyler imiş vasluña irişmege göñlüm 

Ednâ kişidür kendü velî himmeti a‘lâ 

 

Olmaya Fezâyî gibi ey şâh-ı civân-baht 

Sen güli dahi medh idici bir bülbül-i gûyâ 

 

1. Beyit 

Lutf ile eger size gelüp söylese ‘Îsâ 

Bu cân u göñül mürdelerin eyleye ihyâ 

 

Kelimeler: mürde: ölü, ölmüş. ihyâ: 1.diriltme, diriltilme, canlandırma. 2.taze can verircesine 

iyilik, lutfetme. 3.yeniden kuvvetlendirme. 4.uyandırma, tazelik verme. 

 

Nesre Çeviri a): 

[‘Îsâ lutf ile eger size gelüp söylese bu cân ü göñül mürdelerin ihyâ eyleye.] 

 

Nesre Çeviri b): 

[İsa, eğer size gelip söylerse bu can ve gönül ölülerini diriltir.] 

 Bu beyitle ilgili olarak Hz. İsa’nın edebiyatımıza yansıması üzerinde epey düşünmek 

gerekiyor. Bu telmihin bize hatırlattığı üzere Hz. İsa babasız doğmuştur. Cebrail’in Hz. 

Meryem’e üflediği ruh olarak bilinir. Bu yönüyle ilgili olarak neye dokunsa ona can verir, 

ölülere hayat verir. Körlerin gözünü açar. Çamurdan kuşlar yapıp onlara hayat vererek 

uçmalarını sağlar. Daha bebeklik döneminde konuşmuştur. Diriltmek için eliyle mesh etmesi 

yeterlidir. Mesih lakabıyla bilinir. “Dem (nefes)” kelimesinin geçtiği yerlerde İsa’ya telmih söz 

konusudur. Sevgilinin dudağı can bağışlarken İsa’ya teşbih edilir. (Pala, 2005:235-236) 

 

 Beyitte kalp ve ruh ölülerinin, yaşayan bir ölüden farkı yoktur. Âşığın bu hâline 

“fânî”lerin hayat vermesi elbette mümkün değildir. Bu yüzden kendisine tekrar hayat verecek 

olanın sadece İsa olduğunu düşünmektedir. Edebiyatımızda  bazen sevgilinin dudağı can 
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bağışlamakta İsa’ya benzer. (Pala, 2005:236, 309) Bu nedenle sevgili ve İsa can verme-can 

bağışlama eylemlerinde nitelik birliğine sahiptir. Benzerliklerden hareketle İsa’yla, sevgilinin 

kastedildiğini düşünmekteyiz. Açık istiare sanatına müracaat edilmiştir. 

 

2. Beyit 

Ol serv-i sehî kâmet-i bâlâyı görelden 

Sevdâ-zede oldum yürürem vâlih ü şeydâ 

 

Kelimeler: serv: 1.servi, selvi. 2. mec. sevgilinin boyu bosu. sehî: 1.düz, doğru. 2.fidan gibi. 

kâmet: boy. bâlâ: 1.yüksek, yukarı, üst, yüce. 2.boy. sevdâ-zede: sevdaya tutulmuş. vâlih: 

şaşakalmış, şaşırmış. şeydâ: aşktan aklını kaybetmiş, dîvâne, düşkün, şaşkın. 

 

Nesre Çeviri a): 

[Ol serv-i sehî kâmet-i bâlâyı görelden sevdâ-zede oldum vâlih ü şeydâ yürürem.] 

 

Nesre Çeviri b): 

[O fidan gibi güzel selviyi gördüğümden beri aşktan aklını kaybetmiş bir âşık oldum.] 

 Servi daha çok mezarlıklarda bulunur. Rüzgarda “Allah” sesini çıkararak devamlı onu 

zikrettiği düşünülür. Ölüler için de bir af ve kurtuluş vesilesi olarak tasavvur edilir. 

Edebiyatımızdaki bu yansımasıyla birinci beyitte geçen ve ölüleri dirilten İsa ile ilgilidir. (Pala, 

2005:400) İsa’nın hemen akabinde “servi” kelimesinin [açık istiareli] kullanımı tesadüfi olmasa 

gerektir. Âşık, servi boylu güzel sevgiliyi gördüğünden beri onun güzelliği karşısında şaşkın 

kalmış, aklını kaybetmiştir. Âşık, divaneliğiyle adeta sevda mağduru olmuştur. Mütercim Âsım 

Burhân-ı Katı’da “Serv” maddesinde: Arapların “şeceretü’l-hayye” dediğini, serv olan yerde 

yılanın muhakkak olacağını söyler. (Âsım, 2009:672) Onay, Mütercim Âsım’ın bu sözünü 

naklederek, servinin bulunduğu yerde yılanın bulunması bazı kuşların yuvalarını servi dalları 

arasına yapmalarına ve yılanların da bu yuvalardaki yavru kuşları yeme konusunda hırslı 

olmalarına bağlayarak servi-yılan ilgisini açmaya çalışır ve bu ilgiyi Necâtî’nin bir beytiyle 

kurmak ister. (Onay, 2019:173) Pala, servinin şiirlerde kullanımına yönelik, selviyle beraber 

gül, lale, çınar, nergis menekşe, sünbül, ok naz, belâ, bâlâ, kıyamet gibi kelimelerin çok 

kullanıldığını söyler. (Pala, 2005:401) Beyit için düşündüğümüzde “servi-mâr-belâ-sevdâzede” 

sözcükleri arasındaki ilişki âşığın mağduriyetinin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. 

 Beyitte “sevdâ-zede” kelimesi üzerinde de düşünmek gerekiyor. “Sevdâ”, klasik 

şiirimiz dairesinde düşündüğümüzde kalpteki siyah bir sıvının adı olup “süveydâ” tabiri de 

bunu ifade eder. Sıvının rengiyle alakalı olarak “kara sevdâ” sözcük grubu da söylenilir. Bazen 

de “karanlık” vasfını kazanır. İlk manzumede geçen “zülf” ile “sevdâ” kelimesi arasında ilgi 

kurulduğunda Fezâyî’nin bu kelimeleri tesadüfen seçmediği daha rahat anlaşılır. “Zülf”, renk 

itibariyle siyahtır; vasfı yönünden karanlıktır. Sevdâ da renk açısından siyah; nitelik itibariyle 

karanlıktır. “Zülf” eylemi, “sevdâ” sonucunu ortaya çıkarır. Yani ikisi arasında sebep-sonuç 

ilişkisi vardır. “Sevdâ” kelimesi Arapça sıfat olup “çok kara, simsiyah” anlamına gelecek 

şekilde “hüzün ve melankoli”yi çağrıştırır. (Mutçalı, 2012:456) Demek ki “zülf”ün ortaya 

çıkardığı yara ve hüzün artarak devam edecektir. “Sevdâ” kelimesinin “siyah” anlamına gelen 

“esved” [eril] sözcüğünün “dişil” karşılığı olması, âşık açısından hiç de hayra alamet olarak 

gözükmüyor. Gelelim “sevdâ-zede” sözcüğüne… Arapça kaynaklı bu birleşik sıfat, âşığın 

vasfını ifade eder. “Zülf”ün yani sevgilinin eyleminin sonuçlarını görüyoruz. Söylediklerimiz 

klasik bilgilere ters düşmemektedir. (Pala, 2005:401, 384-385, 495; Devellioğlu, 1995:946) 

Fezâyî’nin de terimleşmiş bu ifadeleri seçerken bilinçli hareket ettiği kanaatimizce çok kuvvetli 

ihtimaldir. 

 

 



 REPUBLIC SUMMIT         5th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS           
                     

 

 CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-66-0          www.cumhuriyetkongresi.org     Page | 134 

 

3. Beyit 

Dür dişlerüñüñ şevki dehânuñ sadef[in]de 

Uş hasret ile kıldı gözüm yaşını deryâ 

 

Kelimeler: dürr: inci. dehân: ağız. sadef: sedef, inci kabuğu. uş: 1.işte, şimdi. 2.çünkü. 3.ancak. 

(Dilçin, 1983:220) 

 

Nesre Çeviri a): 

[İşte! Dehânuñ sadef[in]de dür dişlerinüñ şevki hasret ile gözüm yaşını deryâ kıldı.] 

 

Nesre Çeviri b): 

[İşte! İnci kabuğunu andıran ağzındaki inci dişlerinin arzusu, gözümün yaşını denize çevirdi.] 

 Sadef, inci kabuğuna denir. Dürr, inci demektir. Edebiyatımızda dişler ve gözyaşları 

inciye benzetilir. Dürr, ekseriyetle sadef ve derya ile birlikte anılır. (Onay, 2019:126) Beyitte 

sevgilinin ağzı inci kabuğuna benzetilirken hâliyle dişler de inci olarak düşünülmüş. Âşık, 

sevgilinin inci gibi dişlerini arzu etmektedir. Yani onu elde etmeyi, ona kavuşmayı ister. Klasik 

geleneğimizde inci; sevgilinin dişleri, teri, vuslatı, âşığın gözyaşı, şairin şiiri ve güzel söz yerine 

kullanılır. (Pala, 2005:126) Âşığın gözyaşı da inciye benzetildiğine göre mayası ve özü aynı 

olan “gözyaşı ve diş” vuslata ermelidir. Hem gözyaşı hem de diş bir vücudun parçaları olduğuna 

göre şairimiz burada parça-bütün ilişkisi bağlamında mecâz-ı mürsel sanatı yapmaktadır.  

 Beyitte âşığın sevgilinin ağzındaki inci gibi dişlerini arzu etmesi bize şunu da 

hatırlatıyor. Bilindiği üzere ağız kapalılığı ve gizliliği içerisinde sırrı veya sırlı sözleri ya da 

şirin ve tatlı sözleri barındırır. (Pala, 2005:10) Âşık sevgilisinden tatlı sözler duymak ister. 

Beyitte âşığın arzusunun arka planında bu gaye de olsa gerektir. 

 

4. Beyit 

Yandı bu ciger âteş-i hicrânuñ elinden 

İrmezse eger âb-ı visâlüñ aña cânâ 

 

Kelimeler: hicrân: 1.ayrılık. 2.unutulmaz acı, keder, iç acısı. visâl : 1.ulaşma, bitişme. 

2.sevgiliye kavuşma. 

 

Nesre Çeviri a): 

[Cânâ! Eger âb-ı visâlüñ aña irmezse bu ciger âteş-i hicrânuñ elinden yandı. ] 

 

Nesre Çeviri b): 

[Ey sevgili! Eğer vuslat suyun ona erişmezse bu ciğer, ayrılık ateşinden yanar.) 

 Beyti günümüz Türkçesine aktarırken “âb”ın “su” anlamını korumalıyız. (Şentürk, 

2017:17) Çünkü âşık’ın ciğeri ayrılık ateşinden yanmaktadır. O ateşi söndürecek ancak vuslat 

suyudur. Âşık ancak sevgiliye kavuşursa bu yangın son bulacaktır. Burada âb-âteş arasındaki 

tezat oldukça güzeldir. Aynı tezat hicrân-visâl arasında da bulunmaktadır. “Ey cân!” nidasıyla 

âşık, sevgiliye açık bir şekilde yalvarmaktadır. Beyitte açık herhangi bir karine yok ama 

“Osmanlı şiirindeki sevgili” muhtemelen bu durumdan lezzet almaktadır. Bize göre buradaki 

“cân” kelimesine dikkat etmek gerekiyor. Şiirimizde “cân”, “ruh” anlamına gelmektedir. 

Demek ki âşığa ruh veren, can veren sevgilidir. Bu konuda A. Atilla Şentürk’e ait şu cümleyi 

paylaşmak istiyoruz: “İnsanın hayatiyeti, cesediyle birlikte şahsiyetini oluşturan bu manevî 

varlığa bağlı olduğundan, aşırı derece sevilip ihtiyaç duyulan ve değer verilen nesneler daima 

cana benzetilirler.” (Şentürk, 2017:353) 
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5. Beyit 

Bu nev‘ ile kim görmiş ola cins-i beşerde 

Bir sencileyin sîm-teni dil-ber-i zîbâ 

 

Kelimeler: sencileyin: senin gibi. (Dilçin, 1983:184) sîm-ten: gümüş tenli. dil-ber: gönlü alıp 

götüren güzel. zîbâ: güzel, süslü. 

 

Nesre Çeviri a): 

[Bu nev‘ ile bir sencileyin sîm-teni dil-ber-i zîbâ cins-i beşerde kim görmiş ola.] 

 

Nesre Çeviri b): 

[Senin gibi gönlü alıp götüren gümüş tenli böylesi bir güzeli insanlık âleminde kim görmüş 

olabilir.] 

 Kanaatimize göre sevgili hakkında verilen sıfatlar üzerinde konuşmak gerekiyor. 

Verilen sıfatlar sevgilinin çok güzel olduğunu, âşığın gönlünü alıp götürdüğünü gösteriyor. 

Âşığın geleneğe göre zaten aklî melekeleri iflas etmiştir. Gönül, “kalp” kelimesine karşılık 

gelir. Âşık, kalbini de sevgiliye kaptırdığına göre bütün iradesini kaybetmiştir. Artık sevgilinin 

güdümüne girmiştir. Bütün iradesini kaybeden ya da sevgiliye veren âşığı, acı çektirmekten 

zevk alan sevgilinin ne hâle getireceğini düşünmek istemeyiz. Sevgilinin dış özelliklerinden 

biri de “gümüş tenli” olmasıdır. Sevgilinin bedeni, eli, kolu, çenesi, burnu ve yüzü gibi 

azalarının sîme (gümüşe) benzetildiğini biliyoruz. (Pala, 2005:405) Burada sevgilinin 

cezbedici, etkileyici güzelliği öne çıkıyor. Anlatılan vasıflar âşığın cevabı belli olan soruyu 

sormasına neden oluyor. [İstifham sanatı] 

  

6. Beyit 

Meyl eyler imiş vasluña irişmege göñlüm 

Ednâ kişidür kendü velî himmeti a‘lâ 

 

Kelimeler: ednâ: 1.pek aşağı, en bayağı, çok alçak. 2.az, pek az. himmet :gayret, emek, 

çalışma, çabalama. 

 

Nesre Çeviri a): 

[Göñlüm vasluña irişmege meyl eyler imiş. Kendü ednâ kişidür velî himmeti a‘lâ.] 

 

Nesre Çeviri b): 

[Gönlüm kavuşmaya uğraşır. Kendisi alçaktır ancak gayreti yücedir.] 

 Yukarıdaki beyitlerde âşığın ne kadar acı çektiğini gördük. Âşık sevgiliye kavuşmak 

özlemi içindedir. Bu, sadece özlem olarak kalmaz. “Meyl eyler-himmet” kelimelerinden 

anladığımız kadarıyla bu özlemi pratiğe döker. Vuslat için gayret eder, çalışır. Bu gayretler, 

yücedir. Çünkü sevgili için yapılmaktadır. Sevgilinin âşığın katında önemi fazladır. Ancak 

âşığın kendisi alçaktır. Sevgiliden soyutladığınız zaman hiçbir değeri yoktur. Şimdilik onun 

himmetleri değerlidir. Eğer sevgili bu himmetlere karşılık verir, vuslat gerçekleşirse âşığın 

“kendi”si de değer kazanacaktır. “Ednâ-a’lâ” kelimesi arasındaki tezat ancak vuslatla son 

bulacaktır. 

7. Beyit 

Olmaya Fezâyî gibi ey şâh-ı civân-baht 

Sen güli dahi medh idici bir bülbül-i gûyâ 

 

Kelimeler: civan-baht: talihli. gûyâ : 1.söyleyen, söyleyici. 2.zf.sanki, diyelim ki. 
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 dahi: 1.dahi, de. 2.bundan başka, aynı zamanda, hem de, ve… 3.başka, diğer. 4.daha (sıfatların 

başında). 5.daha ziyade, daha çok. 6.henüz, hâlâ. 7.sonra.8.yine, yine de. (Dilçin, 1983:60) 

 

Nesre Çeviri a): 

[Ey şâh-ı civân-baht! Sen güli Fezâyî gibi medh idici bir dahi bülbül-i gûyâ olmaya.] 

 

Nesre Çeviri b): 

[Ey talihli sultan! Senin gibi gülü,  Fezâyî gibi metheden başka bir övücü bülbül yok.] 

 Burada “dahi” kelimesi dikkatimizi çekiyor. “Dahi” kelimesine “de, da, bile” anlamları 

verirsek, “Senin gibi gülü bile Fezâyî gibi metheden bir övücü bülbül yok.” anlamı çıkar. 

“Dahi” kelimesini “başka, diğer” anlamıyla düşünürsek “Senin gibi gülü, Fezâyî gibi metheden 

başka bir övücü bülbül yok, bulamazsın.” mânâsı çıkar. Kanaatimizce ikinci anlam daha 

uygundur. Çünkü gelenekteki âşık, her halükârda sevgiliyi öne çıkarır. Ona toz kondurmamaya 

çalışır. Sevgili, âşığa acı çektirmekten zevk alsa da âşık ona beddua etmez. Dolayısıyla “dahi” 

kelimesine verilen ikinci anlam daha uygundur. Bu anlamı kabul ettiğimiz zaman “rakîb”in 

varlığı daha açık ortaya çıkar ki bu durum geleneği kuvvetlendirir. Birinci anlama katılırsak 

âşığın sevgilinin hoşuna gitmeyecek bir pozisyona girdiğini kabul etmiş oluruz. “Senin gibi 

gülü bile Fezâyî gibi metheden bir övücü bülbül yok.” şeklinde yorumlanan bir cümle, 

gelenekteki sevgilinin hoşuna gitmez.  

 Beyitteki açık istiareli “gül” kelimesiyle kastedilenin sevgili olduğunu biliyoruz. 

Fezâyî, tecrid sanatına müracaat ederek kendisi ile bülbül arasında bir benzerlik ilişkisi kuruyor. 

 

 Aşağıdaki gazel, Fezâyî Dîvânı’ndaki 9. gazeldir. 

 

 9.Velehû Eyzan 

 fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün  

 Varup ey bâd-ı sabâ hâlümi cânâna eyit 

 Ya‘nî kim kıssa-i bülbüli gül-istâna eyit 

 

 Dil-i sevdâ-zede hecr ile neler çekdügini 

 Ol yüzi gül lebi mül gözleri mestâne eyit 

 

 Bezm-i ‘aşkuñda göñül derd ü belâ içre yatup 

 Ney gibi iñler iken başladı efgâna eyit 

 

 Zülf-i devrinde dahi şem‘ine pervâne-sıfât 

 Odlara yandugumı şem‘-i şeb-istâna eyit 

 

 Hasret-i la‘l-i firâkı ile hem-dem olalı 

 Dün ü gün mesken olupdur baña mey-hâne eyit 

 

 Âşinâlık var iken ben kulını eyleye yâd 

 Ne revâdur bize bu ol şeh-i hûbâna eyit 

 

 Hüsn ü sıfâtını Fezâyî ki yazup şerh idecek 

 ‘Âkıl oldı işidüp şi‘rini dîvâne eyit 

 

1. Beyit 

Varup ey bâd-ı sabâ hâlümi cânâna eyit 

Ya‘nî kim kıssa-i bülbüli gül-istâna eyit 
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Kelimeler: bâd: 1.yel, rüzgar. 2.hava. 3. nefes, soluk. 4. ah, iç çekme (bâd-ı fenâ: ölüm), (bâd-

ı nevrûz: bahar rüzgarı), (bâd-ı sabâ: sabah rüzgarı) (Alp-Alp, 1958:75) 

eyitmek: söylemek, demek, anlatmak. 

 

Nesre Çeviri a): 

[Ey bâd-ı sabâ! Varup hâlümi cânâna eyit. Ya‘nî kim kıssa-i bülbüli gül-istâna eyit.] 

 

Nesre Çeviri b): 

[Ey sabah rüzgarı! Git, hâlimi sevgiliye anlat. Yani bülbül kıssasını gül bahçesine anlat.] 

Bâd-ı sabâ yani sabah rüzgarı beyitte aracı ve haberci olarak düşünülmektedir. Âşık, gül 

ü bülbül kıssasındaki bülbül misali aşkından inlemektedir. Onun aşkını, inleyişini, âhını, 

feryadını ve özleyişini sevgiliye aktaracak postacı (ulak) sabah rüzgarıdır. Bilindiği üzere bâd-

ı sabânın klasik şiirimizdeki işlevi de bu yöndedir. O bilhassa âşığın “âh”ını götürür. Sevgilinin 

yanından boş dönmemesi muhtemeldir. Sevgilinin saçını çözer ve  miski andıran kokusuyla 

âşığın yanına döner. Bu durum âşığı az da olsa teskin eder. Şair, beyitte sabâya seslenerek [nidâ 

sanatı] görevini hatırlatıyor ancak emir telakki etmiyor. Muhtemelen içinde bulunduğu acı 

durum, onun “yalvarış-yakarış” edasında olduğunu düşündürüyor. Şair gül ü bülbül kıssasına 

telmihte bulunduğu beyitte hitap etmek yoluyla kişileştirdiği sabâdan bir istekte bulunuyor: O 

“gül”e durumumu anlatırken gül bahçesindeki bülbülün durumuyla özdeşleştir! Acımın 

niceliğine temas et!.. 

Şair, diğer gazellerinde de görüldüğü üzere birinci beyitte söylediğini ikinci beyitte 

hemen açıklıyor. “Ya‘nî” tefsir ifadesini kullanması bundandır. Ancak “gülistân” açık 

istiaresinde [mukabili “bülbül” istiaresi] kanaatimizce hem sevgilisini bütün güllerin güzelliğini 

ve kokusunu üzerinde toplayan varlık olarak yüceltiyor hem de sevgilisiyle beraber diğer 

güllerin de hüznünü görmesi için daha “genel” bir ifade kullanıyor. İkinci durumda parça-bütün 

ilişkisi bağlamında mecâz-ı mürsel sanatına da başvuruyor. (Pala, 2005:357, 381, 384-385; 

Batislam, 2005:4; Koçin, 2008:7) 

Anladığımız kadarıyla aşk acısı âşığı diyar diyar gezdirmektedir. Bu yönüyle sabâyla 

aynı vasfı taşır. Bilindiği üzere rüzgâr, esişiyle toz meydana getirmektedir. Âşık, bu esintiyle 

sevgilinin ayağının tozuna karışır. Rüzgârın sürekli dolaşıp durması âşığın hâline oldukça 

uygundur. Âşık, ağlarken o da yağmur bulutlarını harekete geçirir. (Pala, 2005:381)  

 

2. Beyit 

Dil-i sevdâ-zede hecr ile neler çekdügini 

Ol yüzi gül lebi mül gözleri mestâne eyit 

 

Kelimeler: sevdâ-zede :sevdaya tutulmuş. hecr (hicr): 1.ayrılık. 2. sayıklama, saçmalama. leb: 

dudak. mül: şarap. mestâne: sarhoşa yakışacak şekilde, sarhoşça, sarhoşçasına. mahmur, 

baygın. 

 

Nesre Çeviri a): 

[Dil-i sevdâ-zede hecr ile neler çekdügini ol yüzi gül lebi mül gözleri mestâne eyit.] 

 

 

 

Nesre Çeviri b): 

[(Ey sabah rüzgarı!) Sevdaya tutulmuş gönlün ayrılıkla neler çektiğini o yüzü gül, dudağı şarap, 

gözleri mahmura anlat!] 
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Âşık, gurbette acı çekmeye devam etmektedir. Sabâ’ya durumunu ayrıntısıyla anlatması 

isteğini tekrarlıyor. İkinci gazelin ikinci beytinde geçen “sevdâ-zede” kelimesi üzerinde 

yaptığımız yorumlara tekrar bakmanızı öneririz. Âşığın hâlini anlama noktasında faydalı 

olacaktır. [Ol serv-i sehî kâmet-i bâlâyı görelden / Sevdâ-zede oldum yürürem vâlih ü şeydâ]. 

Bir önceki beyitte “hâl”inin kötü olduğunu belirtmiş, kendisini “bülbül”le özdeşleştirmişti. Bu 

beyitte ise “hâl”ini biraz daha açıyor. “Sevdâ-zede” Farsça bileşik sıfatı, âşık portesi 

oluşturmaya gidileceğinin, daha somut ifadelere başvurulacağının işareti gibidir. İkinci dizede 

selam iletilecek, arz-ı hâl edilecek sevgilinin birtakım sıfatlarını sıralıyor. 

Sabâ, sevgiliye âşıktan haber getirmekle beraber, âşığa sevgiliye ait birtakım parçalar 

da getirecektir. Örneğin gülün (sevgilinin) yapraklarını (saçını) aralayarak güzel kokuları âşığa 

nakleder. Âşığa gülden bazı “latif duygular, sırlar” da intikal eder. İkinci dizede etkili bir 

tenasüp dikkati çekiyor. Gül’ün açık istiareli kullanımının klasik şiirimizde birçok teşbihleri 

doğurduğu malumdur. (Pala, 2005:173; Onay, 2019:97; Şentürk, 2017:320-325) 

Beyte göre sevgilinin dudağı şaraptır. Burada renk, şekil ve lezzet yönünden dudağın 

şaraba benzetildiği görülmektedir. Sevgilinin dudağı kırmızı olduğu gibi şarabın rengi de 

kırmızıdır. Ayrıca dudaktan dökülen sözler de şarap kadar lezzet verir. Malumdur ki bir insan 

vefat ederken canın son çıkış noktası dudaktır. Can’la dudak arasında ilişki vardır. Bu ilgilerin 

beyitleri açıklarken unutulmaması taraftarıyız. Âşık, kendisine can bağışlayacak sevgilinin 

dudağını yine can bağışlayacak şaraba benzetiyor. (Pala, 2005:285) Dudağı şaraba benzeyenin 

gözlerinin şarap içtikten sonraki mahmur hâle giren birinin gözlerine benzememesi mümkün 

değildir. Sevgili, baygın baygın bakar. Sevgilinin bu bakışı âşığı sarhoş eder.  

 

3. Beyit 

Bezm-i ‘aşkuñda göñül derd ü belâ içre yatup 

Ney gibi iñler iken başladı efgâna eyit 

 

Kelimeler: bezm: içkili, eğlenceli meclis, dernek. efgân: ızdırap ile haykırma, bağırıp çağırma; 

inleme, bağrışma. 

 

Nesre Çeviri a): 

[Eyit! Göñül, bezm-i ‘aşkuñda derd ü belâ içre yatup ney gibi iñler iken efgâna başladı.] 

 

Nesre Çeviri b): 

[(Ey sabah rüzgarı!) (Sevgiliye) söyle! Gönül, aşkının meclisinde dert ve bela içinde yatıp ney 

gibi inlerken ızdırap içinde haykırmaya başladı.  

 Âşık, birinci beyitte hâlinden haber veriyor; ikinci beyitte bazı sıfatlarla hâlini 

vasıflandırıyor. Yukarıdaki beytimizde, “Sevdâ-zede” Farsça bileşik sıfatı, âşık portesi 

oluşturmaya gidileceğinin, daha somut ifadelere başvurulacağının işareti gibidir.” demiştik. 

Üçüncü beyitte okuduklarımız haklılığımıza bir delildir. Beyitte artık inlemeler ve bağırıp 

çağırmalar başlıyor. Acının tahribatı daha somut hâle geliyor. Aşk meclisinin kurucusu 

sevgilidir. Ancak meclistekilere acı çektiriyor. Dert arttıkça belâları beraberinde getiriyor. 

Âşığın inleyişi, ney’in inleyişi gibi çok hazindir. Bilindiği üzere ney’in sesi çok yanıktır. 

Dinleyenleri hüzne boğmaktadır. Eğer bâd-ı sabâ, âşığın inleyişini bu şekilde betimlerse sevgili 

belki biraz merhamet edecektir.  

“Ney”, kamışlıktan koparıldığından aslına kavuşmak için devamlı inler. (Pala, 

2005:358, 422) Âşığın asıl yurdu da sevgilinin yanıdır. 

 

4. Beyit 

Zülf-i devrinde dahi şem‘ine pervâne-sıfât 

Odlara yandugumı şem‘-i şeb-istâna eyit 
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Kelimeler: devr: 1.dönme, bir şeyin etrafını dolaşma. 2.dönüp dolaşma. 3.nakil aktarma. 4.bir 

şeyi başkasına teslim etme. şem‘: mum. pervâne: 1.geceleri ışığın etrafında dönen küçük 

kelebek. 2.fırıldak. 3.çark. 4.haberci. od: ateş. (Dilçin, 1983:159) 

şeb-istân : 1.yatak odası. 2.gece ibadetine mahsus oda. 3.harem dairesi. 

 

Nesre Çeviri a): 

[ Zülf-i devrinde dahi şem‘ine pervâne-sıfât odlara yandugumı şem‘-i şeb-istâna eyit.] 

 

Nesre Çeviri b): 

[(Ey sabah rüzgarı!) Pervane gibi zülfünün etrafında dönerken de ateşlere yandığımı karanlık 

ülkenin mumuna (sevgiliye) söyle!] 

 Şairin Türk ve Fars edebiyatlarında güçlü bir yankısı olan Şem‘ ü Pervâne’ye (Pala, 

2005:427-428) telmihte bulunduğu açıktır. Beyitte şebistân-şem‘-zülf-od-pervâne tenasübü 

beytin anlamını da ortaya çıkaracaktır. Zülf, daha önceki beyitlerde de geçtiği üzere siyah bir 

renge sahip olup karanlığa neden olur. (Pala, 2005:384-385) Şebistân da karanlıktır. Beyitte 

sevgilinin zülfü ve şebistân arasında ilişki vardır. “Şebistân”, karanlıklar ülkesidir. “Şem‘-i 

şebistân” karanlıklar ülkesinin mumudur. Mumun teni beyazdır, siyah olan zülfü ise mumun 

fitili olarak düşünülür 

Od (ateş)”,  sebeb-sonuç ilişkisiyle mecâz-ı mürsel oluşturur ve “aşk”ın sonucunda 

ortaya çıkar. Yukarıdaki tenasüpte sevgilinin yanağı ve dudağı olarak düşünülebilir. (Pala, 

2005:41) Pervâne ise âşığı temsil eden kelebektir. (Onay, 2019:370) Şem‘ yani sevgili etrafında 

döner ve ona kavuşmak ister. (Pala, 2005:427; Onay, 2019:333-334) Nihayetinde mumun 

ateşine kendisini atarak aşkı uğrunda canını bile verir. En değerli kanatlarını en değerli gördüğü 

muma yani sevgilisine feda eder. (Karaca, 2018:130-142; Armutlu, 2018:71) Bu nedenle 

Pervâne, âşıkların en civanmerdi olarak görülür. Harputlu Hamdi’nin aşağıdaki beyti de bunu 

ifade etmektedir: 

Pervâne verdi bezmde bir şem‘e varını  

Bülbül gibi çemende hezâr-âşnâ degil (Karaca, 2018:143) 

 Harputlu Hamdi, Pervâne’nin mum uğrunda varlığını feda ettiğini, bülbülün ise gül 

bahçesinde herkesle âşinâ olduğunu belirtir.  

Farsça yazan şairlerden Mevlânâ Hâlidî Bağdâdî, bizim iyi bildiğimiz bir şiirinde buna 

değinir: 

 “Heme kes hîş-ra âşık tüvâned kerd çün bülbül  

Velî pervâne-veş cuyâ-yi terk-i ser nehâhed şüd” (Tarlan, 2001:154) 

(Herkes kendini bülbül gibi âşık yapabilir. Fakat pervâne gibi bu uğurda başını vermeye 

uğraşmaz.) 

Beyitte, “pervâne-sıfât” kelimesiyle teşbih, “şem‘-i şeb-istân” tamlaması sevgiliyi 

kastettiği için açık istiare sanatı yapılmıştır.  “Şebistân, şem‘ ve zülf” arasında genel-özel, 

parça-bütün ilişkisi kurabiliriz. [Mecâz-ı mürsel]. Sıralama aşağıdaki gibidir: 

 

Şebistân (karanlıklar ülkesi)                Şem‘(mum)       Zülf (fitil) 

      (Genel-özel ilişkisi) 

 

Zülf (fitil)                                    Şem‘ (mum)              Şebistân (karanlıklar  ülkesi)   

(Parça-bütün ilişkisi) 

 

5. beyit 

Hasret-i la‘l-i firâkı ile hem-dem olalı 

 Dün ü gün mesken olupdur baña mey-hâne eyit 



 REPUBLIC SUMMIT         5th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS           
                     

 

 CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-66-0          www.cumhuriyetkongresi.org     Page | 140 

 

 

Kelimeler: la‘l: 1.kırmızı, al. 2. kırmızı şarap 3. kırmızı ve değerli bir süs taşı. 3. dudak. firâk: 

1.ayrılık, ayrılma. 2.hüzün, keder, sıkıntı. hem-dem : sıkı fıkı, canciğer arkadaş. 

 

Nesre Çeviri a): 

[Hasret-i la‘l-i firâkı ile hem-dem olalı mey-hâne baña dün ü gün mesken olupdur.] 

 

Nesre Çeviri b): 

[(Ey sabah rüzgarı!) (Sevgiliye) anlat! Dudağından ayrılığın “hasret”iyle dost olduğumdan 

meyhane bana gece gündüz ev olmuştur.] 

 La‘l, kırmızı ve değerli bir süs taşıdır. Klasik şiirimizde sevgilinin dudağına benzetilir. 

(Pala, 2005:283-284; Onay, 2019:277) Açık istiare yoluyla sevgiliyi kasteder. Beyitte âşık 

sevgiliden uzaktadır. Onun dudağına özlem duymaktadır. Parça-bütün ilişkisi içerisinde mecâz-

ı mürsel yapılarak “dudak” söylenirken elbette ki sevgili kastedilir. Âşık, özlem duygusunu o 

kadar hissetmektedir ki artık onunla bütün zamanlar beraberdir. Bu yüzden “hem-dem” tabirini 

kullanır. Âşıkların uğrak yeri meyhânelerdir. “mey (şarap)-la‘l (dudak) arasındaki renk ilişkisi 

düşünüldüğünde âşığın la‘l’in yokluğunda “mey”e temayül göstermesi gayet doğaldır. Âşığın, 

aşkın ruha işlediği meyhaneye gitmesi bir bakıma ona teselli veren bir eylemdir. Meyhane onun 

için bir sığınaktır. Meyhâne’nin bazen “dudak” yerine doğrudan kullanıldığı da olur. 

“Sevgilinin kırmızı şarabı andıran tatlı dudakları bir harâbâttır.” (Pala, 2005:192; Onay, 

2019:200-201) 

 Kişinin gece gündüz vaktini geçirdiği ve en çok değer verdiği mekanı şüphesiz kendi 

evidir. Beyitte âşık öyle bir duruma gelmiş ki artık gecesini gündüzünü meyhanede 

geçirmektedir. Meyhane onun aşkını idrak ettiği yer olması hasebiyle evinden de değerlidir. 

 

6. Beyit 

Âşinâlık var iken ben kulını eyleye yâd 

Ne revâdur bize bu ol şeh-i hûbâna eyit 

 

Kelimeler: âşinâ: 1. bildik, tanıdık. 2. bilen, tanıyan. yâd: anma, hatırda tutma. hûbân: güzeller, 

iyiler. 

 

Nesre Çeviri a): 

[Âşinâlık var iken ben kulını yâd eyleye. Ol şeh-i hûbâna eyit bu bize ne revâdur.] 

 

Nesre Çeviri b): 

[(Ey sabah rüzgarı!) Ben kulunu(n) (durumunu) biliyorken o bizi ansın. O güzeller sultanına 

söyle, bu bize reva mıdır?] 

Beşinci ve altıncı beyit, üçüncü ve dördüncü beyte göre sükûnet verici. Altıncı beyitte 

âşık daha sakin gözüküyor. İnlemeler, bağırıp çağırmalar ve ateş içinde çırpınmalar yerini -

sevgiliye sitemle devam etse de- daha sağduyulu bir yaklaşıma bırakıyor. Ancak malum olduğu 

üzere sevgili, âşığın ızdırabının hiç farkına varmıyor. Böyle bir sevgili portresinin klasik 

şiirimizde karşılığının olduğunu hepimiz biliyoruz. Âşık, her zaman olduğu gibi sevgiliye 

kendisine merhamet etmesini istiyor. Bu nedenle sabah rüzgârından talebini sevgiliye iletmesini 

bekliyor. Âşığa göre durumundan sevgilinin haberdar olmaması mümkün değildir. Çünkü âşık, 

aşkla tanıştığından beri zaten bu durumdadır. Sevgili ona hiçbir zaman dönüp bakmamıştır. Bu 

âşinâlık devam ederken sevgilinin onu hiç anmaması uygun mudur? Kanaatimizce “âşinâlık” 

tabiri, âşığın hüsnüzannından kaynaklanmaktadır. Yoksa klasik sevgili için “bîgânelik” 

tezadının daha uygun olduğu âşikârdır. Bâkî de buna işaret eder: 

“Âşinâlık virmeyüp bîgâne resmin kullanur 
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Nâz ider her gördügince bir zamân bilmezlenür” (Küçük, 2019:145) 

 

Necâtî’nin bahse giren tezatı “bezm-i Elest”e kadar götürmesi ayrıca dikkate değerdir: 

Kısmet-i bezm-i ezeldür ey Necâtî bilmiş ol 

Âşinâ bîgâne vü bîgâne olmaz âşinâ” (Tarlan, 1997:155) 

Âşık, hâlen sevgiliye iltifatı elden bırakmıyor. “Şeh-i hûbân (güzeller şahı)” diyerek ona 

övgüye devam ediyor. Şairimiz burada sevgili yerine “şeh-i hûbân” terkibini kullanarak açık 

istiare sanatına başvurmaktadır. “Revâ mıdır?” sorusu [istifham sanatı dairesinde]cevabı 

bilindiği halde çaresizce sorulan bir sorudur. 

 

7. Beyit 

Hüsn ü sıfâtını Fezâyî ki yazup şerh idecek 

‘Âkıl oldı işidüp şi‘rini dîvâne eyit 

 

Kelimeler: hüsn: 1. güzel, iyi. 2. güzellik, iyilik. şerh: 1. açma, ayırma. 2. açıklama, açımlama. 

3. bir kitabın ibaresini kelime kelime açıp izah ederek yazılan kitap. 4. açık anlatma. âkıl: akıllı 

kimse. dîvâne: deli, meczup. 

 

Nesre Çeviri a): 

[Fezâyî hüsn ü sıfâtını ki yazup şerh idecek dîvâne şi‘rini işidüp ‘âkıl oldı eyit.] 

 

Nesre Çeviri b): 

[(Ey sabah rüzgarı!) Fezâyî (sevgilinin) güzelliğini ve vasfını yazıp açıkladığında delinin 

(onun) şiirini işitip akıllı olacağını (sevgiliye) söyle.] 

 Şair, tecrid sanatına sığınsa da âşık, burada kimliğini açıklamaktadır. Âşığın adı 

Fezâyî’dir. Fezâyî bu beytinde artık iyice sakinleşmiştir. Sükûnet, diğer beyitlerden fazla olarak 

yaşanmaktadır. Âşık, sevgilisinin bütün ilgisizliklerine rağmen klasik gelenekteki âşığa yakışır 

bir şekilde hâlen sevgilisini övmektedir. O sevgili, vasıflarıyla beraber güzeldir. Fezâyî, onun 

güzelliğini ve niteliklerini yazacak ve yazdıklarını da şerh edecektir. Anlattıklarını okuyan 

deliler bile akıllanacaktır. Burada âşığın demek istediği kanaatimize göre şudur: “Yazdıklarımla 

ve açıklamalarımla deliler bile hâlimi anlayacak, merhamete gelecek. Ancak sen anlamıyorsun 

ve anlamayacaksın da. Ey sabah rüzgarı! Sevgiliye işte böyle söyle!” 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Dîvânı’ndan aldığımız üç gazelini inceleyerek ve şerh etmeye çalışarak şair Dervîş 

Fezâyî’nin edebî, tasavvufî ve şairlik yönünü; “ne”yi “nasıl” anlattığını anlamaya ve 

anlamlandırmaya çalışarak araştırmacıların ve ilgililerin dikkatlerine sunduk. İncelediğimiz üç 

şiir merkezinde şairle ilgili birtakım tespitler yaptık. Ulaştığımız sonuçlar şu şekildedir: 

 Fezâyî klasik şiirimizin geleneği doğrultusunda şiirlerini yazmıştır. Mesnevîlerinden ve 

“Dervîş” ismini kullanmasından anlıyoruz ki kendisi tasavvuf erbabındandır. Fakat üç 

gazelinde de tasavvufî remizlerden istifade etse de manzumelerine tasavvufî içerikli gazeller 

diyemeyiz. O, daima “zâhid”’in karşısında “âşık”ın -yani rind’in- yanında olmuştur. 

Gelenekteki rind ü zâhid arasındaki ezeli çekişme birçok klasik şairimiz gibi onda da 

bulunmaktadır. “Cennet”, “Kevser” ve “Hurî” yine aynı çizgide “zâhid”le birlikte anılırken 

“âşık”ın literatüründe “mey”, “mey-i hamrâ” ve “sâkî” yerini bulmaktadır. O, birçok Osmanlı 

şairi gibi bir “harabât” [meyhâne] portresi çizer. Ancak sözünü ettiğimiz terimlerin tasavvuftaki 

karşılığı da hissettirilir.  

Fezâyî, sevgiliye hitap konusunda “sanem” ve “gül” gibi istiareli bir kullanımı tercih 

eder. Bu kullanımın edebiyatımızdaki yeri de aynıdır. “Zülf”ün rengi, kokusu, şekli ve 

eylemleriyle birlikte beyitlerde yer edinmesi şairimizi klasik şairlerden saymamızı haklı 
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çıkarmaktadır. Fezâyî’nin gazellerinde; zülf-şeb, yüz-cennet-gün (güneş), nergis, hindû, la’l, 

dürr, sadef, yağmâ eylemi, bülbül, gül, gülistan, bâd-ı sabâ, sevdâ-zede, leb, mül, mest, bezm, 

derd, belâ, ney, figân, şem’, pervâne, şeb-istân, âteş, firâk, meyhâne, şeh-i hûbân, hüsn, âkıl ve 

dîvâne gibi klasik şiirimizin artık terminolojisine dahil olmuş sözcüklerin kullanımında hem 

mitolojiye hem efsaneye hem âdet ve geleneklere hem teşbihe hem istiareye hem de teamüle 

göre hareket edilmektedir. Seçtiğimiz gazeller bu minvaldedir. 

 Fezâyî’nin çizdiği âşık portresi hakkında şunu şöyleyebiliriz: Gayet samimi, oldukça 

mütevazi, sevgilisine sadakâtle bağlı, devamlı acı çeken, vuslat istese de sevgilinin kendisine 

cevap vermeyeceğinin farkında olan ancak yine de ona toz kondurmayan sadece sitemle onun 

çile çektirdiğine atıfta bulunan, devamlı sevgiliyi metheden, rakîbin gücünün farkında olan bir 

âşıktır. Biz, bu âşık tipini klasik şiirimizde iyi tanıdığımız için Fezâyî’nin “duruşu” hakkında 

yoruma ihtiyaç duymuyoruz. 

 Fezâyî’nin şiirlerinde sevgilinin karşılığı ise şudur: Fidan gibi servi boyu olan gümüş 

tenli güzel bir sevgilidir. Ay gibi yüzü vardır. Zülfünde siyahı bulunmaktadır. Bazen zülfünü 

güneş yüzüne doğru “perîşan” olarak bırakır. İnci kabuğu gibi olan ağzındaki inci dişler şirin 

ve tatlı olup sırları gizler. Talihi açısından “şâh”ı andırır. Âşığa cân (ruh) verir. Ancak acı 

çektirmekten zevk alır. Vuslata yanaşmaz. Şairimizin sevgili portresi, klasik şiirimizdeki sevgili 

portresiyle örtüşmektedir. 

 Seçtiğimiz beyitlerde “Hz. İsa”yla karşılaştık. Ölülere ruh veren, onları dirilten İsa 

Mesih bu yönüyle sevgiliye benzer. Ancak bu sevgili âşığın muhayyilesindeki sevgili olsa 

gerektir. Bu nedenle sevgili ve İsa can verme-can bağışlama eylemlerinde nitelik birliğine 

sahiptir. Fezâyî’nin beyitlerindeki İsa, klasik şiirdeki İsa’nın ta kendisidir. 

 Edebî sanatlara [telmih, mecâz-ı mürsel, nidâ, istifham, tekrir, teşhis, istiare, teşbih-i 

beliğ, tecrid, tezat, leff ü neşr başta olmak üzere] çokça başvurmuştur. Çalışmamızda vezinleri 

verdik. Fezâyî’nin ikinci gazelin üçüncü beytindeki küçük vezin aksaklığı hariç aruzu ustaca 

kullandığı rahatlıkla anlaşılmaktadır. Nitekim Dîvân’ı üzerinde çalışma yapan 

araştırmacılarımız da bu yönde görüş bildirirler.  

 Arapça ve Farsça etkisinin henüz fazlaca hissedilmediği bir dönemde yaşadığı için 

şairin sade, anlaşılır bir dili vardır. Bu durumla ilişkili olsa gerektir ki beyitler güncel Türkçeye 

aktarılırken zorluk çekilmemektedir. Arapça-Farsça terkipler zorlayıcı değildir. Üç manzumede 

“sencileyin, durur, eyit, od” gibi eskicil ögelere rastlanmaktadır. 

Fezâyî, yaşadığı çağa göre klasik edebiyat geleneğini seri bir şekilde idrak etmiş başarılı 

şairlerdendir. Şeyhî, Necâtî ve Ahmed Paşa gibi şairleri ilk güçlü üstatlar olarak kabul ederiz. 

Kanaatimize göre Fezâyî de şiirlerinin azlığına rağmen büyük şairlerdendir. Şairimizin divanı 

yayımlanmıştır ancak onun manzumelerini, sanatını, poetikasını ve şiirlerindeki derin 

görüntüsünü ortaya koyacak ciddi çalışmalar yapılmamıştır. “Çihil-nâm-ı manzûm” adındaki 

esmâ-i hüsnâ türündeki mesnevîsi hariç diğer mesnevîleri ya da  tasavvufî-dinî içerikli manzum 

eserleri halen yazma hâlindedir. Bu eserlerinin de acilen çeviri yazılı metinlerinin hazırlanıp 

bilimsel kritiğe ve ilmî değerlenmeye tabi tutulması gerekmektedir.  

 Fezâyî’nin hayatı, eserleri, sanatı hakkında özet bilgiler verdik. İncelemesini ve şerhini 

yaptığımız üç gazeli ekseninde şairimizin klasik edebiyat müfredatını değerlendirdik. 

Bildirimize konu olan Derviş Fezâyî’nin manzumelerini kritik ederken klasik edebiyatımız 

üzerine yıllardır yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkarılan ve alanın üstatlarının katkı 

sağladığı bilgi birikimi ekseninde hareket etmeye çalıştık. Çalışmamızın faydalı olmasını 

umuyoruz.  
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ADANA’DA AİLEYE SONRADAN EKLENEN AKRABALIKLAR 

Zekiye ÇAĞIMLAR1 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi ORCİD ID 0000-0001-7409-540X 

 

ÖZET 

Kan bağı ile içine doğduğumuz kurum ailedir. Anne, baba, kardeş ile çekirdek aile 

oluşturulurken, anne babanın kan bağı olan kişilerle de aile kavramı dede, nine, amca, dayı, 

teyze, hala ile genişlemektedir. Kan bağı ile oluşturulan akrabalıkların yanı sıra aileye gelenek 

ve inanış yoluyla eklenen akrabalıklar da vardır. Erkekler için kirve, emmul seyd, kadınlar için 

ahiretlik ve eşler için musahiplik geleneğin ve inanışın aileye eklediği akrabalardır. Yasal bağı 

olmayan bu akrabalıkların başlangıcı dini ya da geleneksel ritüelle başlar, süreç yine dini ve 

geleneksel kabuller ile devam ettirilir. . Emmül seyd kavramı, Arap-Alevi genellikle 7 ile 11 

yaş arasındaki erkek çocukların dinlerini öğrenmeleri için belirlenen bir kişinin yanında eğitim 

alması ve bu kişinin artık o çocuğun din amcası olmasıdır. Musahiplik, Anadolu Aleviliğinde 

evli iki çiftin arkadaşın kardeşten yakın olmasıdır. Ahretlik, genelde iki genç kızın veya kadının 

bu dünyada ve ahrette yani sonsuza kadar kardeş olmasıdır. Kirvelik ise erkek çocuğu sünnet 

edilirken kucağına alan kişidir ki bu kişi ile çocuk yarı babalık, evlatlık ilişkisi kurar. Bahsi 

geçen her kavramın beli bir inanç değeri, bağ kurulurken uygulanan ritüeli ve taşınması gereken 

sorumlulukları vardır. Saydığımız değerlerin belirlenmesi amacı ile yaptığımız çalışmamızda 

amacımız dini ve geleneksel inanışlarla aileye eklenen akrabalıkları tespit ederek, bu 

akrabalıkların kurulma biçimleri, ilişki kurulurken uygulanan ritüelleri ve akrabalıkların 

kişilere yükledikleri sorumlulukları belirlemektir. Çalışma yazılı kaynak taraması ve alan 

araştırması yöntemi ile kişilerle görüşülerek hazırlanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Aile, Akraba, Kirve, Musahip, Ahiretlik, Emmül Seyd 

 

GİRİŞ 

Türkçe Sözlük’te “Aile” için; Ar. 1. Evlilik ve kan bağına dayanan karı, koca, çocuklar, 

kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik 2. Karı, koca ve 
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çocuklardan oluşan topluluk 3. Aralarında kandaşlık veya hısımlık bulunan kimselerin tümü 

(Türkçe Sözlük, I.cilt, s.31). Tanımdan da anlaşılacağı gibi aile olmak için evlilik birliğinin 

kurulmuş ve bu birliğin içinde doğmuş gerekiyor. Evlilik ve kan bağı, aile kavramının sözlüğe 

göre temelini oluşturuyor. Fakat resmiyette bu tanım geçerli olsa da, günlük hayatın içinde aile 

kavramına inanış ve gelenek yoluyla eklenmiş kişi ya da kişiler de vardır. Tanıma göre 

oluşturulmuş ailede, aile içindeki kişiyi evlilik durumu hariç seçme şansı yoktur. Baba, anne, 

kardeş ve bu kişilerle bağlantılı olanlar bizim doğuştan sahip olduğumuz aile kurumunun 

üyeleridir. Fakat aileye gelenek ve inanış yolu ile eklenen kişiler ise seçim yolu aileye 

katılmaktadır. Seçim yolu ile aileye katılan ve ailenin kimi zaman asli üyesi gibi olan kişiler 

her ne kadar resmi olarak maddi bağlantı içinde olmasalar da, seçilme nedenleri ile aile içinde 

manevi değerleri yüksek kişilerdir. Çalışmanın konusu olan gelenek ve inanış yoluyla aileye 

eklenen akrabalar alan araştırması yöntemi ile hazırlanmıştır, kaynak kişiler ile görüşülerek 

derleme yoluyla edinilen bilgiler Anadolu’daki yaygınlıklarına göre gruplandırılmıştır. 

1. Kirve 

2. Musahip/Musahiplik 

3. Emmül Seyyid (Din Amcası) 

4. Ahretlik 

 

KİRVE 

Kirvelik kavramı, Müslüman inanışı içinde yer alan sünnet kavramı ile bağlantılıdır. Her 

Müslüman erkeğin sünnet olması gerekliliği olduğundan, her Müslüman çocuğun da 

Anadolu’da bir kirvesi vardır. Kirvenin aile içinde bağı kuvvetli akraba olarak kabul edilmesi 

ise yöreden yöreye farklılık göstermekle birlikte, kirve sünnet olan çocuğun, sünnet gününden 

sonra ömürlük, inanıştan gelen akrabasıdır. Kirve olmanın ritüeli sünnet kavramından 

geçmektedir. Erkek çocuk için yapılan sünnet töreni aynı zamanda kirve olmanın da törenidir. 

Günümüzde Çukurova yöresinde, erkek bebeğin doğumundan hemen sonra yapıldığına 

rastlanmakla birlikte, sünnet hala önemli geçiş dönemlerinden kabul edildiğinden, varlığını 

çeşitli inanç ve pratiklerle sürdürmektedir. Çocuğun kendi sünnetini, burada yapılan eğlenceleri 

fark etmesi ve zamanla hatırlaması için, genellikle 7 yaş tercih edilmektedir. Bu yaşın tercih 

edilme nedenlerinden biri de, sünnetin tek sayıya denk gelen yaşta yapılmasının daha iyi olacağı 

inancıdır. Bu yaş kesin kural olmadığı için çocuğun doğumundan itibaren, toplum içinde cinsel 

organını açmaya utanmayacağı yaşa, yani yaklaşık 11 yaşına kadarki süre içinde sünnet 

yapılabilmektedir. Neredeyse bebeğin doğumuyla birlikte, kirve seçimi yapılmaktadır. Babanın 
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en yakın erkek arkadaşı, bebeğin doğumu ile birlikte kirve olacağını beyan etmektedir. Ailenin 

yakın arkadaşı olduğu için, bu teklif kabul görmektedir. Eğer aile, teklifi getiren kişiyi 

onaylamıyorsa “kusura bakma, daha önce başka biri kirve olacağım dedi” diyerek kişinin 

teklifini geri çevirmektedir. Bu seçimi aile de yapabilmekte, istedikleri kişiye “kirvemiz 

olacaksın haberin olsun” diye söylemektedirler. Sünnet töreninden çok önce, hatta yıllar 

öncesinden bunun konuşulma nedeni, Anadolu’da sünnet ve kirvelik konusuna çok önem 

verilmesindendir. Sünnet, ilk mürüvvettir. Ailede yaşlı ya da hasta biri varsa mürüvvetini 

görsün çocuğun diyerek, sünnetin onların sağlığında yapılmasına dikkat edilir. Sünnet 

düğünleri, kimi yörede evlilik düğünleri gibi görkemli yapılmaktadır. Sünnetten bir gün önce, 

sünnet kınası yapılmakta burada evde eğlenilmekte, çocuğa ve gelenlere kına yakılmaktadır. 

Kimi zaman yemekli, içkili yapılan bu akşam eğlencesinin ertesi günü de, çocuğun sünnet 

düğünü olmaktadır. Genelde düğün salonlarında yapılan törenlerde, salona karyola götürülüp, 

bu karyola oldukça abartılarak süslenmektedir. Salonda sünnetçinin gelip çocuğu sünnet 

etmesiyle, oynamayla, eğlenceyle geçen gecenin ertesi gününde de mevlit okutulmaktadır.  

Düğüne gelenlere ertesi günkü mevlidin saati söylenir. Mevlit, genellikle kadınlara 

okutulmakla birlikte, kadınların ayrı, erkeklerin ayrı yerlerde oturtularak okutulmasına da 

rastlanmaktadır. Mevlidin bitiminden sonra kirve bohçası getirilip, kirvenin eşine, evli değilse 

annesine verilmektedir. Kirvenin mutlaka erkek olması ve birinci derecede bir yakın olmaması 

gerekmektedir. Kirve de genellikle çocuğa hediye olarak salonda giyeceği sünnet kıyafetini, 

sünnetten sonra giyeceği uzun gömleği almakta, salonda da saat hediye edebildiği gibi, altın ya 

da para da takabilmektedir. Kişi kirve olduktan sonra, çocuğun en yakın akrabalarından biri 

durumuna gelmekte, amca, dayı gibi saygı ve ilgi görmektedir. Çukurova yöresinde amca, dayı 

kızı ile evlilik sık rastlanılan bir durumken,  kirve kızı ile evlilik ise neredeyse günah 

sayılmaktadır. Bu, kesinlikle onaylanmayan bir durumdur. Erkek çocuğun kirve kızı ile 

evlenmesi uygun görülmediği gibi, iki aile arasında başka çocukların da evlilikleri uygun 

görülmemektedir. En hassas olunan da sünnet olan çocuktan daha küçük olan kardeşlerin, 

kirvenin çocuklarından biri ile evlilik konusudur. Sünnet olan çocuğun büyük kardeşlerinin 

kirve çocukları ile yapacağı evlilik onaylanmasa da, eğer arada bir aşk varsa istemeden de olsa 

rıza gösterilmekle birlikte, sünnet olan çocuğun küçük kız ya da erkek kardeşinin kirvenin 

çocuklarından biri ile evliliği onaylanmamaktadır. Çünkü inanışa göre “kan aşağı akar” 

denmektedir. Buna göre de küçük olan kardeş de, ağabeyin kirvesinin çocuklarından biriyle 

evlenemez.  Çocuklar da bu inanışı hep duydukları ve benimsedikleri için, kirvelik ilişkisi kuran 

ailelerin çocukları, birbirlerine kardeş gözüyle bakmaktadırlar. Yine de özellikle kendisine 

kirve olan kişinin kızına aşık olan, evlenmek isteyen kişiler olursa da aileler tarafından şiddetle 
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karşı çıkılmaktadır. Eğer ailelerinin istekleri dışında yine de bu çiftler evlenirlerse, evlilik 

onaylanmadığı gibi, iki aile de ilişkilerini gençlerle kesmektedirler.  Bu anlattığımız sünnet ve 

kirvelik, geçmişten günümüze kadar bu şekilde sürdüğü gibi, değişen zamanın sosyal, 

ekonomik ve kültürel koşulları bu olayın içinde de değişiklikler oluşturmakta, inançlara 

esneklik getirmektedir. Ekonomik yapısı iyi olmayan ya da böyle bir olayın gerekliliğine 

inanmayan aileler, kirve olacak kişi ile birlikte, olabilecek en ekonomik ya da en sade şekliyle 

sünneti gerçekleştirmektedirler. Artık törenlere, düğünlere rastlanmadığı da olmaktadır. Tören 

ya da düğün yapılmasa bile mevlit ihmal edilmemekte, kirveye saygı da hala eski şekliyle 

korunmaktadır. Esnek tutulan konu, kirve çocukları ile evlilik konusu olabilmektedir. Yine de 

kirve, sünnet olan çocuğun birinci derecede yakını sayıldığından, kirve kızı ile evlilik değil, 

sünnet olan çocuğun kardeşlerinin, kirve çocukları ile yapacağı evliliklerde, sorunlar daha az 

yaşanmaktadır (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, 

K17, K18, K19) 

 

MUSAHİP/MUSAHİPLİK 

 Anadolu Aleviliği içinde önemli yer tutan musahiplik, Çukurova yöresi Alevi 

inancındaki kişilerce de kandan öte kardeşlik olarak tanımlanmaktadır. Musahipliğin diğer 

sonradan edinilen akrabalıklardan farkı evli bir çiftin, diğer evli çiftle bu bağı kuruyor 

olmasıdır. Alevi inanışının bazı yörelerde var, bazı yörelerde yok diye nitelenecek, kısmi 

rastlanır uygulamalarından olmayıp, isteğe bağlı olmakla birlikte temel uygulamalarındandır. 

Her yörede rastlanmakla birlikte her Alevi evli çiftinde rastlanması şart değildir. Fakat Alevi 

inancı içinde musahipi olmayan kişilerin bazı cemlere girmesine izin verilmemektedir. Alevi 

inancının önemli kurumlarından biri olan musahiplik, kelime itibarıyla dünya ve ahiret (yol) 

kardeşliği anlamına gelmektedir. Hem madden, hem de, manen yani inanç boyutunda kardeş 

demektir. Daha açıkçası malı mala, canı cana katmaktır.  

Musahipliğin tarihi olarak bazı kaynaklarda Hz. Muhammed’in 622 yılında Medine’ye hicret 

etmesine bağlanır ve bu bağlanma zahiri yaklaşım olarak değerlendirilir. Hicretten kısa bir süre 

sonra Medine Müslümanların merkezi haline gelmiş, böyle olunca da yerli Medine halkı ile, 

muhacir halk olarak iki kesim oluşmuştur. Yerli halk doğal olarak ekonomik açıdan daha iyi 

durumdadır, muhacirlerin ise önemli bir kısmı yoksuldur. Kardeşleşme/musahiplik kurumunun 

temeli Hz. Muhammed tarafından bu süreçte atılmıştır.  Buna göre yerli (ensar) ile yabancı 

(muhacir) kişiler kardeşlik ikrarı vererek kardeş olmuşlar böylece yoksul olan muhacir 

Müslümanlar ile toprak ve başka zenginlikleri olan yerli Müslümanlar olan ensar bundan böyle 

ortak üretip ortak tüketecekler ve kardeşlerden biri vefat ettiğinde veya başka bir zorlukta onun 
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ailesine kendi ailesi gibi sahip çıkacaktır. Hz. Muhammed, kimin kimle musahip olacağına 

bizzat kendisi karar vermiştir. İlk etapta kaç kişinin musahip olduğu konusunda kesin bir rakam 

yoksa da sayının yüzleri aştığını birçok kaynak teyit etmektedir. Kural olarak bir ensar ile bir 

muhacir kardeş olduğundan ensardan çok sayıda kişi Hz. Muhammed ile musahip olmak 

istemiştir. Ancak Hz. Muhammed musahip olarak kendisine Hz. Ali'yi seçmiştir. Batıni olarak 

musahipliğin başlangıcını ise Bezm-i Elest’e dayandırırlar. Batıni anlatımlar musahipliğin ikrar 

olduğunu belirtip ilk ikrarında daha kainat var olmadan “Bezm-i Elest'te” (Ruhlar Meclisi) 

verildiğini belirtirler. Allah “Ben sizin Rabb’iniz miyim?” diye sorup “evet “cevabını alır bu 

mecliste. Allah bu evet cevabı üzerine kainatı var eder.  Böylece musahiplikte ikrar Bezm-i 

Elest'teki ikrarın devamı kabul edilir. Hz. Muhammed ile Hz. Ali'nin musahipliği de Batın 

kaynaklarda “Kırklar Ceminde” gerçekleştiğini söyler. Batıni anlatımların devamında yerin gök 

ile ve Cebrail'in Hz. Adem ile musahip olduğu, Hz. Musa ile Harun'un (yine Hz. Musa'nın Hızır 

ile),  on iki Havarinin bir biriyle musahip olduğu  bilgisini verir.  

Çukurova yöresi Alevilerinde ikrar verip musahip tutmak Muhammed- Ali yoluna 

girmenin en önemli şartlarından kabul edilir. Şartlar uygun olduğunda her Alevi musahip 

edinmek yükümlülüğündedir. Musahiplik, kardeşlik ötesi bir birliktelik olduğundan, yani bir 

ömür boyu sürdüğünden ve gereklerini yerine getirme sorumluluğu olduğundan, ona göre 

musahibini seçmek gerekmektedir. Musahip olacak çiftlerin ekonomik durumlarının, 

eğitimlerinin, toplumdaki sosyal durumlarının birbirine yakın olmasına, aynı dili konuşuyor 

olmalarına, yakın yerlerde oturuyor olmalarına dikkat edilir. Her hangi birinde bir farklılık 

varsa bu çiftlerin musahip olması çok da onaylanmaz. Bunun nedeni farklılığın, ayrıma neden 

olacağı, olması gerektiği gibi çiftlerin anlaşamayabileceği kaygısıdır. Musahiplik birbirine her 

yönden denk çiftlerin özgür iradeleri ile birbirlerini musahip seçmeleri sonucunda gerçekleşir. 

Ancak anne-babasının, pirinin, rehberinin, mürşidinin düşüncelerini dinlemek, görüşlerini 

almak bu özgür irade önünde bir engel değildir. Musahipler, kimi yörelerde yedi, kimi yörelerde 

ise on iki göbek bir biriyle evlenmezler. Musahip olmak isteyenler önce yakın çevrelerinin ve 

eşlerinin rızasını alırlar. Bir anlamda, kan bağından daha yakın bir bağ kurulacağı için 

çocukların dahi rızası alınır. Yedi göbek sürecek bir akrabalığın sağlam bir zemine oturması 

için bu çok yönlü razılık şarttır. Yedi göbek boyunca insanlar birbirine karşı sorumluluk 

taşırlar.  

Kişiler musahip olmaya karar verdiklerinde mürşitlerine/pirlerine/dedelerine bu kararlarını 

sunmaları gerekir. Dede onları musahiplik hakkında bilgilendirir. Yükümlülüklerini ve 

sorumluluklarını anlatır. Ve onlara birbirini tanımaları için bir yıl zaman verir. Bu bir yılın 
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sonunda eğer musahip olmaya karar verilmiş ise tekrar dedenin huzuruna çıkılır dededen onay 

alınır. Musahip olmak bir anlamda da tarikata girmek demektir. İkrar kapısı da diyeceğimiz 

tarikat kapısı kişinin şeriat düzenini aşarak, hakikatlere yaklaşması anlamına gelir. Görgü 

Cemlerinde yeni musahip olanlar, mistik bir anlam taşıyan bir merasimdem-erkandan geçerler. 

Musahiplik töreni şu şekilde olur. Niyetlerini dedeye bildirmiş çiftler kendilerine düşünme için 

tanınan sürenin sonunda musahip olma niyetini devam ettiriyorsa çevrelerindeki kişilerin 

razılıklarını aldıktan sonra perşembe akşamı yapılacak ceme katılırlar.  Başta Dede, onun 

yanında başka bir Dede ve onun alt yanında Rehber olmak üzere, On iki hizmet sahipleri ve 

cemaat yerlerini alırlar. Daha sonra Rehber ayağa kalkar, belini bağlar, Dede’ye niyaz eder. 

Cem yapılan yere, oradaki topluma ve cem ibadetinin kutsallığına dayanarak meydanda 

secdeye kapanır, avuç içleri yukarıya gelecek şekilde kendi elini öper. Sonra mürşide gider 

onun elini öper, mürebbinin elini öper, cemaate doğru “Cümlenizin niyazı” der, niyaz olur ve 

cemaatteki yerini alır. Mürşid, cem’de bulunan bilgili ve yaşlı kişiler başta olmak üzere tüm 

cemaate bu kişilerin musahip olmalarına engel bir halleri olup olmadığını “Bir istekli var 

mıdır?” diye sorarak şöyle sürdürür: “Ey müminler! ........ adlı can, ....... adlı can ile 

Muhammed-Ali kavlince musahip kavline girmek istiyorlar. Ali ve Muhammed’e ümmet ve 

kul ve onların yoluna girmek üzere istekliler. Siz bu kişileri tanıyor musunuz? Bunların ceddi 

ve silsilesi, Evlad-ı Resul’e biat edenlerden ve ikrar verenlerden midir? Allah için şehadet 

ediniz...” Cemaat şehadet ettikten sonra Dede: “Bu canlardan razı mısınız?” diye sorar. Cemaat 

de şehadetliklerini icra ve rızalık verdikten sonra Rehber, musahip olacakların boyunlarına 

tülbent takıp, diz üstü çökmelerini sağlar ve der ki: “Bakınız evlatlarım! Sizin süluk ve arzu 

ettiğiniz musahiplik kavli, büyük kapıdır. Bu musahiplik kavli önce Ali ile Muhammed’den 

kalmıştır. Bunun kadrini bilmeli. Şimdi, birbirinize candan bağlı mısınız? Birbirinizi seviyor 

musunuz? Bu ikrardan, bu imandan dönmeyesiniz. “Lahmike lahmi, demmike demmi, cismike 

cismi” (Senin kanın benim kanım. Senin cismin benim cismim... hadisi) kavline giriyorsunuz.  

Canı candan, kanı kandan, teni tenden, malı maldan ayırmayacaksınız. Ayıracak olursanız, 

lanet olsun mu? (Üç kez söyletecek): Hazret-i Ali’nin Zülfikarı’na uğraya mısınız? Yüzünüz 

kara olsun mu? (Bu üç kez söylenir).” Musahipler “Eyvallah!” diye cevap verirler. Ondan sonra 

On iki İmamların adlarını anıp: “...İkrarınız kadim ola, yüzünüz ak ola. İşiniz sağ ola. 

Muhammed-Ali yardımcınız, gözcünüz, bekçiniz ola. Bu ahidden bu peymandan (sözden) 

dönmeyesiniz. Birbirinize muhabbetiniz daim ola. Muhammed-Ali yoluna inancınız ziyade ola. 

Pirinizin, rehberinizin yoluna canınız feda ola. Mümin kardeşlerinize riayetiniz çok ola. Başınız 

devletli ola. Ağzınız tatlı kala. Haramdan, zinadan, yalandan, kinden, kibirden, kahkahadan beri 

olasınız. Sağlıklı, mutlu olasınız. Malınız arta, Hakka yaraya. Üçler, Beşler, kırklar, yediler, 
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erenler, evliyalar, aşıklar, sadıklar, ayıklar, uyanıklar, Nesimi, Hatayi Sultan, Kızıl Deli, pirim 

Hünkâr Hacı Bektaş Veli bu ahidde, bu demanda ber-karar eyleye. Gerçeğin demine hü mümine 

ya Ali...” İki can böylece musahip kardeşi olmuş olur.  

Musahiplere bütün görev ve yükümlülükleri telkin edildikten sonra 

Eline – Diline – Beline sahip olmaları ihtar edilir.  

Aksi taktirde o topluluk içerisinde yaşayamayacağı Bu kurallara uymanın bir sonucu 

olarak:  Eğer olursa, çağırılıp, kendisinin cemaat huzurunda and içtiği yani ikrar verdiği anlatılır 

ve kendisinden “Fahr-i Alem’in, Şah-ı Velayet’in, bu yolun piri Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin 

razı ve hoşnut olmayacağı...” ona güzelce anlatılır, ıslaha sevk edilir. Musahiplik töreninde On 

iki hizmet yerini alır, sazlar, semahlar, irşadlar yapılır, lokmalar dağıtılır.‘Dört can bir baş’ 

felsefesini temsilen, dört kişinin sığacağı büyüklükteki elbisenin içine eşleriyle birlikte girerler. 

Bazı yerde de musahip kardeşliğinin ölmeden ölmez olma inancıyla beyaz kefen benzeri örtü 

iki çiftin üzerine örtülür. Dede bu esnada hem dua verir hem de musahipliğin sorumluluklarını 

anlatır. Özetle; "1- Birbirinize ölünceye kadar yardımcı olacaksınız. 2- Yalan söylemeyecek, 

haram yemeyeceksiniz. 3- Elinize dilinize belinize sahip çıkacaksınız. 4- Birinizin günahından 

hatasından diğeriniz sorumlu olursunuz. O nedenle birbirinizin suç işlemesine engel 

olacaksınız." der. Eğer yol açısından bir sakınca görülmez, uygun bulunursa musahipler 

adayları bir tören eşliğinde erkandan geçerek musahip olurlar. Musahip olmanın kuralları 

şunlardır: 

1. Ergenlik çağına ermis bulunmak 

2. Evli olmak, eşinin rızalığını almak  

3. Çiftlerin birbirlerini iyi tanımaları 

4. Iki ailenin birbiriyle dost olması 

5. Müsahip olam çiflerin baskı altında kalmamaları 

6. Müsahip çiftlerin alevilik kurallarıni bilmeleri: Eline diline, beline, Pirine, Mürşidine sadık 

kalması” 

7. Dört Kapı- Kırk makama uyması 

8. Kurban kesip Mürşidine, Pirine teslim olması 

9. Ata hakkını bilmeleri 

10. Komşu hakkını bilmeleri 

11. Birbirleri ile dostça geçinmeleri 

12. Tecella – TamennaÂ´ya ikrar vermeleri, yani Ehli-Beyt´in dostu olup, düşmanını düşman 

bilmesi. 
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Musahiplik genel olarak evli çiftler arasında olmakla birlikte örneği az olsa da bekar iki 

erkek arasında da olabilmektedir. Musahip olunduktan sonraki en temel kural, eşten başka her 

şeyin ortak olması, çocukların asla bir biri ile evlenememesi ve çiftlerin iyi anlaşarak birbirinin 

hata ve sevaplarından sorumlu olunmasıdır. Bu kurallara uyulmadığı durumda kişiler düşkün 

sayılır. (http://www.alevitentum.de/html/49.html; http://www.frmtr.com/alevi-

kulturu/4695875-musahiplik-nedir.html; 

https://www.facebook.com/notes/d%C3%BCnyadaki-b%C3%BCt%C3%BCn-aleviler-

buraya-hedef-1-milyon/m%C3%BCsahiplik-nedir-kimden-kald%C4%B1-nas%C4%B1l-

olunur/271033221261/ ; http://www.alevi-bochum.de/glaube/musayip.htm; 

https://eksisozluk.com/musahip--541042?nr=true&rf=musahib; 

http://uludivan.de.tl/Musahiplik-erkan%26%23305%3B.htm  2 Şubat 2016) (K28, K29, K30, 

K31, K32, K33, K34, K35, K36, K37, K38, K39, K40) 

EMMÜ’L SEYYİD (DİN AMCASI) 

Emmü’l Seyyid Türkçe söylerken din amcası sadece Arap-Alevilerde görülen din 

yoluyla erkek çocukların edindiği akrabalıktır. Batini inanç özelliği gösteren Arap-Aleviler en 

kalabalık nüfus olarak Hatay, Adana, Tarsus ve Mersin’de yaşamaktadırlar. Yörede yüzlerce 

yıldır yaşamalarına ve yörenin kültüründen etkilenip, yöreyi kültür olarak etkilemelerine 

rağmen inançlarını sır olarak yaşamayı sürdürmüşlerdir. Sır toplum özelliğinde olan Arap-

Aleviler, sırlarını sır ehline vermektedirler. Bunun için de Arap-Alevi olmayanlar, Arap-Alevi 

olsa dahi çocuklar ve kadınlar bu bilgileri öğrenemez ve uygulayamazlar. Ancak toplum 

tarafından ehil olduğuna şahitler huzurunda karar verilen gençlere, erkekliğe geçiş töreni de 

diyebileceğimiz yaklaşık bir yıl içinde üç aşamalı olarak yapılan ritüel tören özelliğindeki bu 

toplantılarda sırları vermektedirler. Her aşamasında yeni bir bilgi öğrenen ve bunun sonunda 

yüzlerce yemin eden genç telmiz son aşamada emmü’l seyyid olan kişinin evine gidip Arap-

Alevi inancının temelini oluşturan bilgi ve duaları burada öğrenip bunların uygulamalarını 

yapmaktadır. Kur’an’da yer almayan dualarla kılınan namazlar, bu namazların kılınma şekilleri 

ve ayın dönemlerine göre namazlarda okunacak duaların öğrenilmesi ise sadece yetişkin 

olduğuna kanaat getirilen erkeklere  özeldir.  

Arap-Alevilerde dini eğitim almak yani erkekliğe geçiş olarak da kabul edilen tören üç aşamada 

gerçekleşmektedir. Bu aşamalara: 

1. Girdi (Tadeyî) 

2. Orta (Tıdeynîs) 

http://www.alevitentum.de/html/49.html
http://www.frmtr.com/alevi-kulturu/4695875-musahiplik-nedir.html
http://www.frmtr.com/alevi-kulturu/4695875-musahiplik-nedir.html
https://www.facebook.com/notes/d%C3%BCnyadaki-b%C3%BCt%C3%BCn-aleviler-buraya-hedef-1-milyon/m%C3%BCsahiplik-nedir-kimden-kald%C4%B1-nas%C4%B1l-olunur/271033221261/
https://www.facebook.com/notes/d%C3%BCnyadaki-b%C3%BCt%C3%BCn-aleviler-buraya-hedef-1-milyon/m%C3%BCsahiplik-nedir-kimden-kald%C4%B1-nas%C4%B1l-olunur/271033221261/
https://www.facebook.com/notes/d%C3%BCnyadaki-b%C3%BCt%C3%BCn-aleviler-buraya-hedef-1-milyon/m%C3%BCsahiplik-nedir-kimden-kald%C4%B1-nas%C4%B1l-olunur/271033221261/
http://www.alevi-bochum.de/glaube/musayip.htm
https://eksisozluk.com/musahip--541042?nr=true&rf=musahib
http://uludivan.de.tl/Musahiplik-erkan%26%23305%3B.htm
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3. Çıktı (Tıdlihâ) 

denmektedir. Her aşama için ayrı ritüel bir tören yapılmaktadır. Bu süreç yaklaşık olarak bir yıl 

sürmektedir. İlk törenle ikinci tören arası 40 gün, ikinci tören ile son tören arası ise 3,7 ya da 9 

ay arasında değişmektedir.  

Dini bilgi vermek için gerçekleştirilen bu tören, erkek çocuğun öğrendiğini uygulayacak 

ve öğrendiği bilgilerin değerini bildiği gibi , bildiklerini de sır olarak saklayabilecek yaşa 

geldiğinde yapılmaktadır. Bu nedenle bu tören için belli bir yaş belirlenmemektedir. Çocuğun 

yapısına, kapasitesine göre 11 yaşında da yapılabildiği gibi, 15 yaşında da yapılabilmektedir. 

Genel olarak bakıldığında bu dönem 11 yaş dönemine denk gelmektedir. Hastalık, yurt dışında 

olmak, ailenin istemeyip çocuğun kendinin istemesi gibi nedenlerden dolayı bu tören çok daha 

ileri yaşlarda da yapılabilmektedir. Bu törenden geçmemiş, dini eğitimi ve Arap-Alevi inancına 

ait bilgileri almayan erkek çocuk, gerçek bir Arap/Alevi sayılmamaktadır. Herhangi bir yerde 

karşılaşan Arap-Aleviler, kendisinin Arap-Alevi olduğunu söylemesi ile kişinin ikna olmayıp 

ancak bu törende öğretilen şifre (sır) kelimeleri sorduktan sonra, dini konularda sohbet 

etmektedirler. Bu tören, hem dini bilgileri öğrenmek, hem de Arap-Alevi toplumunun dini 

yönden toplumsal devamlılığını da sağlamaktadır.  

Aile oğullarının dini eğitim alacak olgunluğa geldiğine inandığında önce eğitimi 

verecek olan “Amca/ Emmü’l-Seyyid” in kim olacağına karar verilmektedir. Emmü’l-

Seyyid’in dini yönden bilgisinin kuvvetli olmasına, mümkünse hoca soyundan gelen biri 

olmasına, dini ve ahlaki ve zeka yönünden hakkında olumsuz hiçbir şey duyulmamış olmasına, 

aynı mezhepten olunmasına ve baba tarafından birinci derecede akraba olmamasına dikkat 

edilmektedir. Eğer uygun görülürse öz amca da Emmü’l Seyyid olabilmektedir fakat bu sık 

rastlanılan bir durum değildir. Emmü’l-Seyyid olmaya kesin olarak engel olan durumlar ise 

annenin birinci derecede yakını olması yani dede, dayı olması ve Arap-Alevi inancı dışında biri 

olmasıdır. Kimin çocuğa din amcalığı yapabileceğine karar verildikten sonra ya özel bir 

yemekli dini toplantı düzenlenmekte ya da yapılan herhangi bir dini toplantıda topluluğa durum 

açıklanmaktadır. Arap-Aleviler, her dini toplantılarında bu dini bayramlar ya da özel günler 

olabilir mutlaka kurban kesmekte bundan hırise ya da diğer adıyla çorba yapmaktadırlar. Eğer 

çocuğun dine gireceğine böyle bir toplantıda karar verilmişse, başka kurban kesilmemektedir. 

Genellikle ekonomik durumu kötü, kurban kesecek maddi durumu olmayan aileler çocuklarının 

dine gireceğini böyle dini toplantılarda söylemektedirler.  Çünkü dine giriş töreninin her 

aşamasında kurban kesilmesi, kurban etiyle yemek yapılması ve ibadet yapılması 

gerekmektedir. Bu toplantı öncesinde, kendisinden din amcalığı yapması istenecek kişi ile 
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konuşulmakta, o kişi önceden bilgilendirilmekte bir yandan da amcalık için onayı alınmaktadır. 

Amcalığı kabul eden kişi ile birlikte en az yedi kişi ile dini toplantı yapılmaktadır. Bu yedi kişi 

dine giren çocuk, onun babası, asıl amcaya sunan amca, din amcası, hoca ve iki nakipten 

oluşmaktadır. Bu kişiler mutlaka olması gerektiğinden bu sayı da yediden az olmamak şartıyla, 

kişinin çevresinin genişliği ya da bulunmasını istediği kişilerin sayısına göre değişiklik 

göstermektedir. Diğer iki toplantıda da törende bulunan kişi sayısının yediden az olmaması 

gerekmektedir.  

İlk tören olan giriş töreni ki buna tadeyi burada yapılan toplantıya da “meşveret 

cemiyeti” denmektedir, bu toplantıda kurban kesilmekte, kesilen kurbanlar kadınlar tarafından 

yemek yapılmaktadır. Yemek yapılırken de erkekler, kadınların göremeyeceği ve seslerini 

işitemeyeceği bir yerde yaptıkları dini toplantıda namaz kılmaktadırlar. Namaz sonrasında 

emmü’l-dhul denilen kişi yani çocuğu din amcasına emanet edecek kişi ortaya çıkmaktadır. 

Burada hocaya seslenirken aslında tüm cemaate de seslenerek, babasının adından başlayarak 

çocuğun ismini söyleyerek, çocuğu cemaate tanıtmakta, bu çocuğun dine girmek istediğini 

söylemektedir. Hoca (Şeyh), cemaate dönerek çocuk hakkında sormaktadır. Çocuğun nasıl 

bilindiği, dine girecek ahlak, zeka ve olgunlukta olup olmadığını sorup, cemaatten olur aldıktan 

sonra, emmü’l-seyyid’in kim olacağını sormaktadır. Emmü’l-seyyid de ortaya çıkmaktadır. 

Hoca burada emmü’l-seyyid olacak kişiye de rızasının olup olmadığını sorduktan, din amcası 

olacak kişinin de onayı aldıktan sonra dini eğitime başlayabileceğini cemaate ve çocuğa 

duyurmaktadır. Bu ilk toplantıda çocuğa Arap-Alevi dininin ne olduğu konusunda genel bir 

bilgi verildikten sonra, verilen ve verilecek olan bilgilerin hiç kimseye aktarılmaması için 

yemin ettirilmektedir. Ardından da ya taze sıkılmış üzüm suyu ya da ıslatılmış üzümden 

sıkılarak çıkarılmış üzüm suyu önce hoca olmak üzere sonra çocuk ve sonra cemaat tarafından 

içilmektedir. Bin yemin töreni de denilen yemin etmelerin ilk basamağı bu ilk toplantıda 

yapılmaktadır. Bu yeminden sonra çocuğa besmele ve fatiha öğretilmektedir.  Bu öğretimden 

sonra tekrar namaz kılınmaktadır fakat bu namaz törenin başlangıcındaki kadar uzun değil daha 

kısa bir namazdır. Namazdan sonra da pişirilen yemek gelen kişilere ikram edilmektedir. Bu ilk 

giriş töreninden sonra çocuğa damgalanmış denmektedir. Bunun nedeni o çocuğun dine 

girebileceğine karar verildiğinin, o çocuğun dine kabul edilebileceğinin cemaat tarafından 

uygun görüldüğünün belirtilmesidir. Bu ilk tören eğer dini bir toplantıya denk getirilmemişse 

ve ailenin ekonomik durumu kurban kesmeye elverişli değilse ki bu kurban erkek büyük baş 

hayvandır o zaman daha önceden din amcası olacağı belirlenen kişi ile konuşularak, din amcası 

olacak kişi tarafından da kesilebilmektedir.  
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İkinci toplantı ya da bin yemin töreninin ikinci basamağını oluşturan tıdeynis, tadeyiden 

yani ilk toplantıdan 40 gün sonra düzenlenmektedir, buradaki toplantıya da “melik cemiyeti” 

denmektedir. Bu süre içinde dine girmesine karar verilen çocuk cemaat tarafından gözlenmiş, 

gerçekten dini bilgiyi öğrenebilecek olgunlukta olduğu teyit edilmiştir. Yine kurban kesilerek 

başlanan dini toplantıda, kadınlar kesilen kurbanla yemek yaparlarken erkekler yine 

kadınlardan uzak bir alanda bulunmaktadırlar. Erkekler toplu namazı kıldıktan sonra, bu ikinci 

toplantıda çocuk yine hoca ve nakiplerin önünde, cemaat karşısına çıkarılmaktadır. Toplantı 

genel olarak daire biçiminde yapıldığı herkesin eşit olarak birbirinin önünü kesmeden hocayı 

göreceği şekilde yapıldığından dairenin başlangıç kısmında hoca ve iki yanındaki nakipleri 

bulunmaktadır. Ortaya çıkarılan çocuk yine dini bilgileri hiç kimseye açıklamayacağı 

konusunda yemin ettikten sonra bu aşamada çocuğa Arap-Alevi inancının temel taşını oluşturan 

şifre kelime de denilen kelimeler öğretilmektedir. Sır, ahid, ayn, mim, sin kelimeleridir bunlar. 

Bu kelimelerin açılımı sır öğrenilen bilginin sır olmasıdır, ahid öğrenilen bilgilerin hiç kimseye 

aktarılmayacağı yönünden yapılan yemin ya da söz vermektir. Ayn Hz.  Ali’dir, mim 

Hz.Muhammed’dir, sin ise Alevi inancı içinde önemli yer tutan ama Arap/Alevilik içinde çok 

daha fazla önem taşıyan Selman-ı Farisi’dir. Bu bilgilerin verilmesinden sonra yine üzüm suyu 

içilmekte, daha kısa süren bir namaz kılınmaktadır. Namazdan sonra da kadınların yaptığı 

yemekler yenmektedir.  

İkinci törenden sonra son toplantı çocuğun okul, sağlık, bulunduğu şehir gibi faktörler 

göz önüne alınarak 7 ya da 9 ay sonra yapılırsa da tarihin asıl belirleyici unsuru çoğu zaman 

çocuğun geldiği aile yapısı olmaktadır. Tıdlîhâ denilen son toplantı yani genç erkeğin yeni 

yaşama katıldığı bu cemiyet, çocuk şeyh ya da ileri gelen bir ailedense 7, halktan bir ailedense 

9 ay sonra düzenlenmektedir. Bu toplantı yine kurban kesilerek başlamaktadır. Birinci ve ikinci 

törende olduğu gibi yine kadınlar kurban etinden yemek yaparken, erkekler namaz 

kılmaktadırlar. Namazın ardından yine cemaatin ortasına, hocanın karşısına çocuk çıkmaktadır. 

Yine çocuğa öğrendiği ve öğreneceği bilgileri kimseye söylememesi için yemin ettirilmektedir. 

Bu son toplantıda hoca, çocuğa asıl sır olan ve Arap-Alevi inancının temelini oluşturan dini 

bilgileri vermektedir. Bu bilgilerin özü Arap-Alevi inancı içinde Hz. Ali’nin yeri üzerinedir. 

Yine üzüm suyu içilip yemin edildikten sonra çocuğun arkasında ortaya çıkmış olan emmü’l-

seyyid çocuğu alarak gider. Tekrar kısa bir namaz kılındıktan sonra kadınların yaptığı yemek 

yenir.  

Amca çocuğu alıp cemaat içinde götürdükten sonra ki bu götürme o an için sembolik 

bir götürmedir. Amca çocuğu önüne alarak cemaat halkası içindeki yerlerine oturtur. Toplantı 

bitip yemekler de yendikten sonra çocuk gerçek anlamda din amcası ile gider. Bu üç tören ve 
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bin yeminden sonra çocuğun yeteneğine göre değişen sürede din amcasının evinde geçireceği 

süreç başlamaktadır. Çocuk dini bilgileri tam olarak öğrenene kadar din amcasının evinde 

kalmaktadır. Amca her gün çocuğun kapasitesine göre değişen sayıda dua öğretmektedir. Bu 

öğrenilen dualar her erkeğin kendisine ait mutlaka olması ve hayatı boyunca herkesten 

saklaması gereken bir deftere yazılmaktadır. Bu defterin yabancı herhangi birine özellikle 

Arap-Alevi olmayan birine ve de Arap-Alevi olsa dahi bir kadına gösterilmesi günahtır. Bu 

günah kadınlar tarafından da bilindiği için hiçbir kadın kocasının, kardeşinin ya da oğlunun 

defterine bakmaz. Bu hem günah olduğu hem de bakanın kör olacağı inancındandır. Çocuk 

öğrendiği duayı ezberledikten ve defterine yazdıktan sonra, ertesi günü din amcasına ezberden 

okur. Başarılı bir ezberse din amcası yeni dualar öğretir. Bir sonraki gün çocuk yeni duaları da 

defterine yazdıktan sonra din amcasının karşısında önce ilk öğrendiklerinden başlayıp sonra 

yeni öğrendiklerini de okuyarak o günün öğretimini bitirir. Bu bütün duaların ezberlenip deftere 

yazılmasına kadar sürer. Son güne kadar çocuk ezber okumaya ilk öğrendiği duadan başlayıp 

öğrenme sırasına göre duaları son öğrendiği duaya kadar okumak zorundadır. Bu süreç sadece 

dua okumak yazmak ve ezberlemekle geçmez aynı zamanda Arap-Alevi inancının ayrıntıları, 

tarihi bilgileri, namaz kılma şeklinin öğretilmesi de bu süreç içinde gerçekleşir. Kişinin 

öğrenme kapasitesine göre din amcasının evinde kalma süresi değişmektedir. Bu eğitim 

sürecini başarıyla tamamlayan Arap-Alevi genci artık gerçek bir Arap-Alevi sayılmaktadır ve 

dini toplantılara artık daha rahat katılmaktadır. Günümüzde yaşam koşullarının zorluğu, 

çocuğun okul durumu gibi nedenler dolayısıyla son dini toplantıda din amcasının çocuğu 

götürme süreci sembolik olarak kalmakta çocuk geceyi kendi evinde geçirmekle birlikte, her 

gün mutlaka din amcasının evine giderek eğitimini sürdürdüğüne de rastlanmaktadır. Yine de 

bugün çoğunlukla tercih edilen çocuğun din amcasının evine giderek eğitimi sürecini bu evde 

geçirmesidir.  

Çocukla amca arasındaki bağ eğitimin bitmesi ile bitmemektedir. Bu kişi din amcası ya 

da emmü’l-seyyid olarak adlandırılsa da aslında bir ömür çocuğun ikinci babalığını 

yapmaktadır. Çocuk babasına gösterdiği saygıyı, din amcasına da göstermektedir, göstermek 

zorundadır. O kişi baba gibi değer gördüğü için de emmü’l-seyyidin kızıyla asla evlenemez. 

Çünkü yasal bir varis olmasa da o çocuk din amcasının diğer çocuklarının da din kardeşi 

sayılmaktadır. Çocuğun yaşamında bu kadar önemli olduğu için din amcası hastalığında 

yanında bulunmak, bayramlarda mutlaka ziyarete gitmek zorundadır. Aynı şekilde din amcası 

da çocuğa dar gününde yardım etmek, evlilik gibi, askere gidiş gibi özel günlerinde de yanında 

olmak zorundadır. Bütün bu manevi bağlar nedeniyle aileler çocuklarına seçecekleri din 

amcasında oldukça titiz davranmaktadırlar. Aynı şekilde din amcası olacak kişiler de her 
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kendisine din amcası olunmasını isteyen kişileri kabul etmemektedirler. Bir kişinin bir tek din 

amcası olurken, cemaat tarafından sevilen, dini bilgisi takdir edilen kişilerin 10-15 öğrencisi 

olabilmektedir.  

 

AHRETLİK 

Arapça olan bu kelimenin bir kullanım şekli, Osmanlıda Allah rızası için alınıp, evinde 

büyütülen kız çocukları için besleme kelimesi karşılığında kullanılırmış. Bu anlamda ahretlik 

çocuksuz ailelerin can yoldaşı, çocuklu ailelerin  arkalarından kendilerine dua edecek bir 

sadaka-i cariye olarak değerlendirilmiştir. Bu kelimenin bir diğer kullanımı ise genellikle 

kadınlar arasında “Bacılık” karşılığında kullanılan şeklidir. Çukurova yöresinde geçmiş yıllarda 

erkekler ve kadınlar arasında dünya ahret kardeş olma olarak kullanılan ahretlik kavramı, 

zaman içinde erkeklerde az, şimdiyse neredeyse hiç görülmez olup, kadınlar arasında ise 

günümüzde az da olsa görülmektedir. Eskiden Anadolu’da tarımla uğraşan aileler mutlaka bir 

ahretlik edinirlermiş. Çünkü inanışa göre ahretliği olmayan kişinin yaptığı aşı tutmazmış. 

Ağaca aşının tutması için kişinin mutlak ahretliğinin olması gerekirmiş. Ahretlik de seçilirken 

ağzı Kuran’lı, kalbi temiz, çevrede sevilen bir kişi olmasına, cinsiyetinin aynı olup bir de akran 

olmasına dikkat edilirmiş. Bir erkek ile bir kadın ahretlik olamazlar. Eğer ahretlik seçilen 

kişilerden birisi daha büyük ise, küçük olan büyüğe seslenirken “ahret abla/ahret abi” dermiş. 

Çukurova yöresinde miras hakkı olmayan, dünyada ve ahrette bacılık/kardeşlik sorumluluğunu 

taşıyacak kişilerin oluşturduğu kan bağına dayanmayan kardeşlik tarihsel köken olarak 

Hz.Muhammed’in peygamberliğinin 13. Yılında Mekke’den Medine’ye göç ettikten sonra, 

ensar ile muhacirler arasında yaptığı kardeşlik bağına dayandırılmaktadır. Ahretlik inanışına 

göre ilk ahretlikler Enes İbni Malik’in evinde Bedir Savaşı’ndan önce doksan veya yüz bin kişi 

arasında yapılmıştır. Müslüman inanışına göre aslında bütün Müslümanlar ahretliktir, din 

kardeşidir. Sadece buradaki ahretlik kavramı daha özele inip kişiler arasında yapılmakta, 

dostluktan öte bir bağ oluşturmaktadır. Çukurova yöresinde ahretlik olmak için çeşitli ritüeller 

uygulanmaktadır. Bu ritüellerdeki çeşitliliğin nedeni ahretlikten ahretliği kimi zaman farklılık 

göstermektedir. Asıl niyet “ahretlik” yani dünya ahret kardeş ya da kardeşten öte olmaktır. Bu 

hissi oluşturacak ritüellerde kimi zaman kişilere göre değişmektedir. Artık erkekler arasında 

görülmese de eskiden yapılan bir uygulama ahretlik olacak iki kişinin küçük parmaklarını bir 

birinin ağzına sokup onu canı yanana kadar ısırmaktır. Bunun açıklaması da yani senin verdiğin 

ıstırap çok yüksek de olsa ben buna sonuna kadar dayanırım çünkü ahret kardeşimsin demektir. 

(http://www.yenibilgiler.com/ahiret-kardesligi-nedir/) (K20, K21, K22)  

http://www.yenibilgiler.com/ahiret-kardesligi-nedir/
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Bir başka uygulama da Cuma namazı sonrası hocanın öne geçerek arkasındaki iki erkek ile 

iki rekat ahretlik namazı kılması ile olmaktadır. Bu namaz sonrası hoca dua okuyarak iki erkeği 

dünya ahret kardeş olduğunu söyler, her ikisini de birbirinin iyi ve kötü ahlakından sorumlu 

olduğunu söyler. Kadınlar arasında yapılan ahretlik uygulamasının bir şekli, her hangi bir 

mevlit toplantısında iki kız/kadının ahretlik olmak istediklerini söylemeleri ile mevlidi okuyan 

hoca onların ahretliği için “Yasin” okumakta, her ikisinin ahretliğinin kabul olması için de 

Allah rızası için “Fatiha” okumalarını istemektedir. Bir diğer ahretlik olmada ise ahretlik 

olmaya karar vermiş kız/kadınlar yakın oldukları aile büyükleri, arkadaşlarını birinin evine 

davet ederler. Bu davetin nedeni ahretlik mevlidi okutacak olmalarıdır. Mevlidi okuyacak hoca, 

mevlitte okuması gereken dua ve ilahileri bitirdikten sonra mevlidin yapılma nedenini söyler 

iki kız/kadın hocanın yanına gider önünde diz çökerler. Başlarına kırmızı bir örtü örtülür. Aynı 

kırmızı örtünün altında kalmış iki kız/kadının üzerine hoca “Yasin”, “Amme”, “Tebareke” 

duaları okunur, “Fatiha” kaldırılır ve sonra dua toplamada hoca önce ahretlik olan iki kişinin 

ölmüşlerine, sonra orada bulunanların ölmüşlerine okunan duayı bağışlar, bundan sonra da iki 

kişinin ahretliğinin hayırlı olmasını diler. Tekrar bu iki kişinin ahretliğinin kabulü için “El 

Fatiha” der. Bundan sonra örtü iki kız/kadının başından kaldırılır(K20, K21, K22). Ahiret 

kardeşin gerekleri de şu şekilde sıralanmaktadır: 

1. Ahret kardeşi paraya ihtiyacım var dediğinde ne kadar ve niye diye sorulmadan cüzdan 

kardeşe verilmelidir 

2. Ahret kardeşi her hangi bir durumda kendinden önde tutulmalıdır 

3. Kusur durumunda, önce kusuru görmeyecek sonra kusur için özür dilerse kabul 

edilmelidir 

4. Vefalı olunmalıdır 

5. Maddi ya da manevi her hangi bir menfaat durumu iki ahretlik arasında asla 

oluşturulmamalıdır 

Ahretlik kavramı, ahretlik olan iki kişiyi birbirine bağlayan bir durumdur. Bu durumdan iki 

ahretliğin eşleri, çocukları ya da diğer kardeşleri bağlantılı değildir. Ahretliklerin çocukları bir 

biri ile evlilik yapabilirler ( http://www.webokur.net/forum/konu/ahretlik-nasil-) (K1, K23, 

K24, K25, K26, K27) 

 

 

http://www.webokur.net/forum/konu/ahretlik-nasil-
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SONUÇ 

Aile kan bağı ile kurulmuştur. Akrabalık ise ailenin dış halkasıdır. Bu halkanın genişlemesi 

de isimlerinin sonuna yenge, enişte eklenen kişilerle olduğu gibi geleneğin ve inancın seçim 

yoluyla eklediği kişilerle de olmaktadır. Yasal bağı olmadan, gelenek ve inanç bağı ile 

kurulmuş kirve, musahip, emmül seyyid, ahiretlik ilişkisinin kurulması dini-gelenksel ritüelle 

olmakta, kurulan akrabalık ilişkisinde de geleneğin ve inanışın koyduğu kimi zaman katı 

kurallara özenle uyulmaktadır. Yasal hiçbir sakıncası yokken kirve kızı ile emmül seyyidin kızı 

ile evlenilememesi, musahip olan kişiler eşlerinden zaman içinde boşanmış olsalar ya da eşleri 

vefat etse dahi evlenememeleri katı kurallardandır. Ayrıca erkek çocuk kirvenin ya da emmül 

seyyidin yasal mirasçısı değildir ama kirve ve emmül seyyid çocuk üzerinde baba kadar 

etkilidir. Ahiretlik de çocukluktan çıkmış iki kadının kurduğu ahirette de sürsün temennisinde 

oldukları dostluktur, bağdır. Bu bağın içinde de iyi ve kötü günde ahretliğin yanında olmak 

vardır. Görüldüğü gibi toplumumuzda aile kurumu ne kadar önemliyse gelenek ve inanışla 

aileye eklenen akrabalık da o derece önemlidir. Çoğu zaman aile bağı içinde olmasına rağmen 

çeşitli nedenlerle görüşülmeyen kişiler olabilmesine rağmen geleneğin ve inancın günah ve ayıp 

kavramı ile sınırlarını belirlediği geleneksel-inanç yoluyla kurulan akrabalıklarda anlaşamama 

durumu nadir görülen bir durumdur. Bu akrabalık seçimle belirlenip gelenek ve inançla 

çevrelendiği için kurulduğu andan yaşamın son bulduğu ana hatta ahirette de sürdürülmektedir. 

Kan bağı ile kurulmamıştır bu nedenle yasal aileden değildir ama uyulmasına özen gösterilmesi 

gereken kurallarla yapısı oluşturulmuş geleneğin inançla örtüştüğü noktada kurulan 

akrabalıklar aslında ailenin kimi zaman hatta çoğu zaman en yakınlarıdır. Bunun adı da kimi 

zaman kirve, kimi zaman din amcası, kimi zaman musahip, kimi zaman da ahiretliktir….. 
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ÖZET 

XVIII. Yüzyıl Rusya’sı bir Avrupa devleti olmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla Avrupa’yı 

şekillendiren Antik kültürü benimseme yoluna girmiştir. Böylelikle söz konusu dönemde Rusya 

için antik kültür bir estetik ideal haline gelmiştir. Rus kültürü bu estetik idealle bir yandan 

kendini kıyaslayıp, diğer yandan karşısında durarak, özgünlüğünü ortaya koyma gayreti 

içindedir. XVIII. Yüzyıl Rusya’sında antik kültür ve edebiyatın özümsenmesi için en önemli 

araçlardan biri çeviridir. Çalışmamızda Antik Yunan edebiyatından yapılan çevirilere 

yoğunlaştık. Homeros başta olmak üzere, Anakreon, Hesiodos, Pindarus, Sappho, Theocritus 

ve Ezop gibi Antik Yunan edebiyatının önde gelen şairlerinden yapılan çeviriler üzerinde 

durduk. Çeviri faaliyetlerinin yoğun olduğu söz konusu dönemde Rus okuru, Antik Yunan 

edebiyatının en önemli örnekleriyle tanışmıştır. Bu fırsatı her şeyden evvel Slav-Grek-Latin 

Akademisi’nin ve Moskova Üniversitesi’nin yetiştirdiği, iyi derecede yabancı dil bilen, 

yetenekli yazar ve çevirmenler sayesinde elde etmiştir. Çalışmamızda XVIII. Yüzyıl 

Rusya’sında Antik Yunan edebiyatından yapılan belli-başlı çevirileri ele aldık. Bunun yanı sıra 

söz konusu eserleri Rusça’ya kazandıran, her biri Rus kültür hayatının önde gelen temsilcisi 

olan çevirmenleri de tanıtmaya gayret ettik.  

 

 

Anahtar Kelimeler: XVIII. Yüzyıl Rusya’sı, Antik Yunan Edebiyatı, çeviri, çevirmen. 

 

1. GİRİŞ   

 

XVIII. Yüzyıl Rusya’sı bir Avrupa devleti olmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla Avrupa’yı 

şekillendiren Antik kültürü benimseme yoluna girmiştir. Böylelikle söz konusu dönemde Rusya 

için antik kültür bir estetik ideal haline gelmiştir. Rus kültürü bu estetik idealle bir yandan 

kendini kıyaslayıp, diğer yandan karşısında durarak, özgünlüğünü ortaya koyma gayreti 

içindedir. XVIII. Yüzyıl Rusya’sında antik kültür ve edebiyatın özümsenmesi için en önemli 

araçlardan biri çeviridir. 18. Yüzyılda Rus okuru çeviriler aracılığıyla Antik Yunan ve Roma 

edebiyatının belli-başlı eserleriyle tanışma fırsatı elde emiştir.  

 

Çalışmamızda Antik Yunan edebiyatından yapılan destan ve şiir çevirilerine yoğunlaştık. 

Homeros başta olmak üzere, Anakreon, Hesiodos, Pindarus, Theocritus, Sapho, Ezop gibi Antik 

Yunan edebiyatının önde gelen şairlerinden yapılan çeviriler üzerinde durduk.  

 

 

2. XVIII. YÜZYIL RUSYA’SINDA HOMEROS ÇEVİRİLERİ  

 

Antik Yunan edebiyatı denince akla her şeyden evvel Homeros gelir. İlgili incelemelerde M.Ö. 

8.yy’da yaşamış olan büyük ozan Homeros’un Rusya’da 18.Yüzyılın ikinci yarısında 

çevrilmeye başlandığı belirtilmiştir (Семенец, Панасьев, 1991).  
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Homeros’un bilinen Rusça ilk çevirisi Mihaill Vasilyeviç Lomonosov’a (1711-1765) aittir. 

XVIII Yüzyıl Rus kültür tarihinin en önemli temsilcilerinden biri olan M. V. Lomonosov aldığı 

çok yönlü eğitim ve yeteneği sayesinde bilim ve edebiyat alanında önemli çalışmalara imza 

atmıştır. Latince, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Antik Yunanca’dan çeviri yapan bilim 

adamı ve şairin, edebi Rusçanın şekillenme sürecine katkısı da büyük olmuştur.  

 

Lomonosov, “Hitabet Sanatı” (Краткое руководство к красноречию, 1747-1748) ders kitabı 

için Troya savaşı kahramanlıklarını konu edinen “İlyada” destanını VIII ve IX bölümlerinden 

bazı mısraları 1 çevirmiştir. Homeros, aynı diğer destanı “Odysseia” gibi “İlyada”’yı da 

heksametron, yani altılı ölçüyle geliştirilmiştir. Lomonosov, destanının söz konusu kısımlarını 

Fransız şiirinin klasik aleksandren, diğer bir deyişle on ikili hece ölçüsüyle çevirmiştir. Yazar, 

ders kitabı için örnek amacıyla yer verdiği destan mısralarını “İlyada için taşıdıkları önemden 

ziyade (…) hitabet sanatı için bir kılavuz niteliğindeki kitabının amaçlarına uygunluğu 

açısından” (Ломоносов, 1952) seçtiğini belirtmiştir. Lomonosov’a göre Homeros ismi, Cicero 

ve Demosthenes gibi ünlü hatiplerle birlikte anılmalıdır. Belki de bu yüzden kaleme aldığı 

hitabet ders kitabı için destan kahramanlarının –Odysseus’un Ahilles’e (dokuzuncu bölüm) ve 

Zeus’un tanrılara (sekizinci bölüm)– hitaplarını çevirmeyi seçmiştir. (Ломоносов, 1952). İlgili 

incelemelerde söz konusu çevirilerin asıl dilden, yani Antik Yunanca’dan yapıldığı görüşü ağır 

basmaktadır. Ancak A. Budiloviç gibi bazı araştırmacılar, dokuzuncu bölümde – Odysseus’un 

Ahilles’e hitabında– bazı kısımların çevirisi asıl metinden bir hayli farklı olduğunu ileri 

sürmektedir. Ona göre bu farklılıklar çevirinin aracı dilden yapıldığının bir göstergesidir 

(Будилович. 1869). Dokuzuncu bölümde yer alan bu hitapta her ismin yanında onu niteleyen 

bir sıfat yer almaktadır. Ancak Lomonosov sıfatları büyük ölçüde çevirmemiştir. Araştırmacı 

A.N. Egunov ise bu farklıklarının, Lomonosov’un Homeros ve çeviri hakkında görüşlerinden 

kaynaklandığını vurgulamaktadır (Егунов, 1962). Sekizinci ve dokuzuncu bölümden toplam 

56 mısra dışında Lomonosov ders kitabında dokuzuncu bölümün 385 ve 390 mısralarını nesir 

olarak, anlatarak vermiştir. Söz konusu bu mısralar Ahilles’in, Odysseus hitabına bir cevap 

niteliğindedir. Sonuç olarak ilk Lomonosov’un Antik Yunan şiirlerini Rusçaya nazım değil de 

şiir olarak çevirdiğini ve bu bakımdan tartışılmaz büyük bir öneme sahip olduğunu 

söyleyebiliriz.  

 

“İlyada” ve “Odysseia” destanlarının Rusça’ya tam çevirisi yazar, çevirmen, filolog, Bilimler 

Akademisi çevirmenlerinden Kiryak Andreyeviç Kondratoviç’e (1703-1788) aittir. K.A. 

Kondratoviç destanları 1758-1760 yılları arasında Latince’den nesir olarak çevirmiştir. 

“Odysseia” günümüzde St. Petersburg’da bulunan Rusya Milli Kütüphanesi’nde 2, “İlyada” ise 

Rusya Milli Kütüphanesi’nde 3 elyazması olarak muhafaza edilmektedir.  

 

Çevrilerini “kütüphaneler için değil, insanlar için yaptığını” ifade eden Kondratoviç bunların 

yayımlanmasını birçok kez talep etmiştir ancak kendi deyimiyle “kütüphanenin kerpiç 

duvarları ve güvelere emanet edilmiştir” (Словарь русский писателей XVIII века, 1999). 

 

 
1 37 строк в § 114 («Илиада», IX, 225—261) и 15 строк в § 152 («Илиада», VIII, 1—15). 
2 Российская национальная библиотека, РНБ, F.XV.64. 
3 Российская государственная библиотека), РГБ, ф. 313, № 1256. 
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Araştırmacılar O.E. Semenets ve A.N. Panasyev “Çeviri Tarihi” başlıklı kitaplarında 

Kondratoviç’in Homeros çevirilerinin neden yayımlanmadıklarını başlıca iki sebeple 

açıklamaktadırlar. Bunlardan birincisi Rusya’nın henüz kendi dillerinde bir Homeros’a ihtiyaç 

duymadıklarıdır. Şiir olarak düşünülen ve kabul gören kahramanlık destanlarını Kondratovç’in 

nesir olarak çevirdiği gerçeği ise ikinci sebep olarak gösterilmektedir (Семенец, Панасьев, 

1991).  

 

İlgili incelemelerde Kondratoviç’in asıl eserdeki özel isim ve kültürel öğeleri yerelleştirdiği 

vurgulanmaktadır. Bunun yanı sıra birçok Ukraynaca kelime kullanması da, Kondratoviç 

çevirilerinin okunmasını zorlaştırmaktadır. (Словарь русский писателей XVIII века, 1999). 

Kondratovç’in çevirilerinin bu eksikliklerinin kabul etmekle birlikte araştırmacılar O.E. 

Semenev ve A.N. Panasyev, yayımlanmadıklarından dolayı “ancak üzüntü duyabileceklerini” 

belirtmektedir. Araştırmacılar ayrıca Kondratoviç’in çevirilerinin olumlu özelliklerinin de öne 

çıkarmaya gayret etmiştir. Onlara göre Kondratoviç çevirilerinin en olumlu özelliği Homeros 

destanlarına özgü birleşik sıfatları Rusçaya kazandırmış olmasıdır 4 (Семенец, Панасьев, 

(1991).  

 

Rusya’da yayımlanmış ilk Homeros çevirisi 1776 yılı tarihlidir. Çevirmeni Pyottr Ekimov 

Moskova Üniversitesinde Antik Yunanca ve Latince eğitim görmüştür. Ekimov’un “İlyada” 

destanı çevirisi üzerinde çalıştığını II. Ekaterina’nın Voltaire’e yazdığı bir mektuptan biliyoruz. 

Çeviri, 1735 yılında İmparatoriçenin Moskova’da kurduğu Çeviri Topluluğu’nun (Собрание 

старающееся о переводе иностранных книг) talebi üzerine yapılmıştır. 1768-1783 yılları 

arasında faaliyet gösteren Çeviri Topluluğunun amacı Rus okurunu dünya edebiyatının önde 

gelen eserleriyle tanıştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda öngörülen bir program çerçevesinde 

Antik Yunan ve Roma edebiyatından önemli eserler de Rusçaya kazandırılmıştır. “İlyada” 

destanının Ekimov çevirisi iki cilt halinde yayımlamıştır. İlki 1776, ikincisi ise 1778 yılı 

tarihlidir. Ekimov sayesinde Rus okuru ilk defa destanı asıl eserden bir çeviri ile tanışma fırsatı 

elde etmiştir. Her ne kadar nesir olarak çevrilmiş olsa da ilgili incelemelerde çevirinin Homeros 

eserine sadık olduğu altı çizilmektedir (Словарь русский писателей XVIII века. 1988). 

 

1788 yılında ise “Odiseya” destanının ilk çevirisi yayımlanmıştır. Çeviriyi asıl dilden yapan 

çevirmenin ismi belirtilmemiştir 5. İlgili incelemelerde M. Longinov, G. N. Gennadi gibi bazı 

araştırmacılar söz konusu çevirinin episkop Moysey Feodisiyskiy’e (Лонгинов, 1867; 

Геннади, 1880), Smirdin ve ve M. İ. Suhomlinov gibi başka bazı araştırmacılar ise çevirinin 

Pyotr Sokolov’a ait olduğunu (Сухомлинов, 1878) öne sürmektedir.  

 

Araştırmacı Egunov, XVIII-XX Yüzyılda yapılan Homeros çevirilerini incelediği kitabında, 

“Odysseia” çevirisinin kime ait olduğunu tespit etmek için, çevirmenlerin biyografilerini daha 

yakından incelemek gerektiğini belirtmektedir. (Егунов, 1966). Egunov, “Odysseia” destanının 

ilk Rusça çevirisinin yukarıda bahsedilen çevirmenlerinden hiçbirine ait olamayacağına kanaat 

getirmektedir. Araştırmacıya göre bu çeviri de Pyotr Ekimov’a aittir. 

  

Destanların Rusça’ya nazım olarak çevirileri Ermil İvanoviç Kostrov’a (1755-1796) aittir. 

Ermil Kostrov XVIII. Yüzyıl Rusya’sının en önemli çevirmenlerinden biridir. Slav-Grek-Latin 

Akademisi ve Moskova Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. Bu eğitimi sayesinde ciddi filoloji 

ve felsefe bilgisine sahip olan Kostrov, üniversite bünyesinde “şair” olarak görev yapmıştır. Bu 

 
4 Örneğin: розоперстая, среброногая, вологлазая, скороногий, богоподобный, красивогривый, 

многовесельный, боговскормленный.  
5  Одиссея, героическое творение Омира, часть первая, переведено с еллиногреческого языка. Печатана в 

Московской сенатской типографии иждивением А. Светушкина, 1788 года, с. 1-312; часть вторая, с. 1-330. 
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görevde birçok kaside ve şiir kaleme alan Kostrov, kendisini her zaman Lomonosov’un 

öğrencisi olarak görmüştür. Kostrov, “İlyada” destanını asıl eserden çevirmiştir. 1778 yılında 

destanın ilk altı bölümü yayımlanmıştır; VII, VIII ve IX bölümlerin çevirisi ise Kostrov’un 

ölümünden sonra, 1811 yılında yayımlanmıştır. Araştırmacı Egunov’a göre aleksandren 

ölçüsüyle yapılan bu çeviri, Lomonosov’un teşebbüsünün bir adım gerisindedir (Егунов, 

1966). Ancak başka bazı araştırmacılar (Семенец, Панасьев, 1991) Kostrov çevirisinin 

dönemin başarılı çevirilerinden biri olarak nitelendirilmektedir.  

 

Bunların dışında N.M Karamzin, A.F. Merzlyakov, Kapnist ve A.S. Şişkov, Homeros 

destanlarından bazı kısımlar çevirmiştir. Anacak destanların nazım olarak ilk Rusça tam 

çevirileri XIX. Yüzyıl tarihlidir.  

 

 

3. XVIII. YÜZYIL RUSYA’SINDA ANTİK YUNAN ŞİİR ÇEVİRİLERİ 

 

XVIII. Yüzyıl Rusya’sında Antik Yunan edebiyatından Anakreon, Hesiodos, Pindarus, Sappho 

ve Theocritus çevrilen belli-başlı şairler arasında yer almaktadır. Ayrıca söz konusu dönemde 

Ezop’un fablları da Rusçaya ilk olarak çevrildiğini de belirtmeliyiz.  

 

Anakreon 

M.Ö. VI. Yüzyıl’da yaşamış olan Anakreon, Antik Yunan şiirinin en önemli 

temsilcilerindendir. Her şeyden önce aşk üzerine yazdığı şiirlerle tanınmıştır. XVIII. Yüzyıl’ın 

Yetmişli Yıllarından itibaren Rusya’da Anakreon’a karşı büyüyen bir ilgi göze çarpmaktadır. 

Bu ilginin başlıca sebeplerinden biri Anakreon’u Rusça’ya ilk kazandıran çevirmenin Antioh 

Kantemir olmasıdır. Kantemir, şairin 55 şiirini çevirmiştir 6. Günümüzde Kantemir’a ait 

elyazması Rusya Ulusal Kütüphanesi’nde muhafaza edilmektedir 7. Sonraları bu şiirlerin 

Anakreon’a değil, onu taklit eden şairlere ait olduğu anlaşılmıştır. Kantemir, şiirleri M-me 

Dacier’in çevirisini 8 asıl olarak kullanarak Rusça’ya kazandırmıştır. İlgili incelemelerde 

çevirmenin, bu şiirlerin Anakreon’a ait olup olmadığını bildiği konusunda farklı görüşler 

mevcuttur. Araştırmacı E. İ. Gerşkoviç, Kantemir’in şiirlerin Anakreon’a ait olmadıklarını 

bilmediğini ifade etmektedir. (XVIII век, Сборник, Выпуск 3, 1958). Ancak C. L. Drage bu 

fikre katılmamaktadır (Drage, 1962). Bu konudaki görüşler ne olursa olsun, Anakreon’u 

Rusça’ya ilk kazandıran kişinin Kantemir olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.  

 

Anakreon’un Rusça çevirmenleri arasında ünlü Rus kültür ve bilim adamı M. V. Lomonosov, 

Rus yazarlar M. M. Heraskov (1733-1807), İ. F. Bogdanoviç (1743-1802), İ. İ. Dmitriyev’in 

(1760-1837) isimleri göze çarpmaktadır. Ancak XVIII. Yüzyıl Rus okuru Anakreon’u her 

şeyden önce şair ve çevirmen Nikolay Aleksandroviç Lvov (1753-1804) sayesinde sevmiştir. 

Lvov’un Anakreon çevirileri 1794 yılında çıkmıştır 9. Çevirisine bir de Önsöz yazan Lvov, 

Anakreon’un ününü sadece “aşk ve şarap şarkıları” yazmasından değil, “her kişiye haz veren 

 
6 Анакреонта Тиейца песни с греческого переведены и потребными историческими примечаниями 

изъяснены трудами князя Антиоха Кантемира в Лондоне 1736 г. 
7 РНБ. ОР. Ф. 588 (Собрание Погодина). № 2023. 
8 Les poesies d’Anacreon et de Sapho, traduites en françois, avec des remerques, par madam Dacier. Nouvelle 

edition, augmenteé des notes latines Mr. le Fevre…Amsterdam, 1716. 
9  Стихотворение Анакреона Тийского, СПб., 1794. 
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hoş bir dünya görüşüne” sahip olmasından kaynaklandığını ifade etmektedir (Семенец, 

Панасьев, 1991). Olabildiğince sadık bir çeviri yapma gayreti içerisinde olan Lvov, ses 

uyumuna özellikle dikkat etmektedir.  

 

Hesiodos 

M.Ö. XVIII. Yüzyılda yaşamış olan Antik Yunan şairi Hesiodos’un ilk çevirileri 1779 yılı 

tarihlidir. Didaktik şiirin babası olarak bilinen Hesiodos’un Rusça çevirisi Aleksansr Nikitiç 

Fryazinovski’ye aittir 10. A. N. Fryazinovski 1760’lı Yıllarda Moskova Üniversitesinde eğitim 

görmüştür. Hesiodos’un “Theogenia” eserini asıl dilden çevirmiştir. Çeviriyi Dış İşleri 

Bakanlığının Bilimler Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Çeviri Topluluğu’nun talebi 

üzerine kaleme almış ve karşılığında 60 ruble kazanmıştır. Nesir olarak yapılan çeviride Eski 

Slavca kelimelerin kullanımı göze çarpmaktadır. (Словарь русский писателей XVIII века, 

1988). 

 

Pindarus  

M.Ö. 521-441 Yılları arasında yaşamış, özellikle od (kaside) ve epinikion (zafer şiiri) türü 

eserleri ile ünlenmiş Yunanlı şair Pindarus’un ilk Rusça çevirisi 1797 tarihlidir ve yukarıda da 

ismi geçen Rus Aydınlanma Döneminin önemli simalarından Nikolay Aleksandroviç Lvov’a 

aittir.  

 

Sappho 

Dünya edebiyatının en önemli şairlerinden biri olan Sapho, M.Ö. VI. Yüzyılda yaşamıştır. 

Şairin ilk Rusça çevirisi 1758 yılında ünlü Rus şair Aleksandr Petroviç Sumarokov (1717-1777) 

tarafından yapılmıştır. Sumarokov, Sappho’nun “Afrodite Yakarış” (“Гимн Афродите”) şiirini 

Rusça’ya dizelerinin ritmik özelliklerini muhafaza ederek kazandırmıştır.  

 

XVIII. Yüzyıl Rusya’sında Sappho’nun özellikle ikinci şarkısına karşı ilgi büyüktür. Bu 

dönemde ikinci şarkının 12 çevirisi yapılmıştır. Çevirmenleri arasında G. Kozitski, V. K. 

Tredyakovski, N. P. Osipov, M. N. Muravyev gibi dönemin ünlü şair ve çevirmenlerin ismi 

göze çarpmaktadır. Sappho’nun ikinci şarkısının ilk çevirisi 1755 tarihli ve Sumarokov’a aittir.  

 

Theocritus 

M.Ö. III. Yüzyılda yaşamış olan Antik Yunan pastoral şiirinin babasıdır. İlk Rusça çevirisi 

Vasiliy Andreyeviç Priklonski’ye (1746-1789) aittir. Soylu bir aileden gelen Priklonsi, 

Moskova Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. 1760 yılı tarihli iki idilyanın çevirisi Latince’den 

yapılmıştır.  

 

Ezop 

Ezop’un fablları Rusçaya ilk olarak Fransızcadan çevrilmiştir. 1747 yılında Bilimler Akademisi 

çevirmenlerinden Sergey Saviç Volçkov’un (1707-1773) yaptığı çevirinin birkaç baskısı 11 

(Бухаркин, 2008; Şener, 2018).  

 
10 Исиода Аскрейского творения, СПб., 1779. 
11 Эзоповы басни с нравоучением и примечаниями. Рожера Летранже, вновь изданные, а на российский 

язык переведены в СПб. канцелярии Академии наук секретарем Сергеем Волчковым. Печатаны в СПб. 
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4. SONUÇ  

XVIII. Yüzyılda Rus okuru çeviriler aracılığıyla Antik Yunan edebiyatının belli- başlı 

eserleriyle tanışma fırsatı elde emiştir. Rus okuru Homeros başta olmak üzere, Anakreon, 

Hesiodos, Pindarus, Theocritus gibi Antik Yunan edebiyatının önde gelen şairlerinden yapılan 

çevirileri büyük bir ilgi ile takip etmiştir.  

 

Çeviri faaliyetlerinin yoğun olduğu söz konusu dönemde Rus okuru, Antik Yunan edebiyatının 

en önemli örnekleriyle tanışmıştır. Bu fırsatı her şeyden evvel Slav-Grek-Latin Akademisi’nin 

ve Moskova Üniversitesi’nin yetiştirdiği, iyi derecede yabancı dil bilen, yetenekli yazar ve 

çevirmenler sayesinde elde etmiştir. Antik Yunan edebiyatından çeviri yapanlar arasında A. D. 

Kantemir, M. V. Lomonosov, A. P. Sumarokov, V. K. Tredyakovski, N. P. Osipov, M. N. 

Muravyev gibi önemli yazarlar yer almaktadır. Bunun yanı sıra E. İ.  Kostrov, K. Kondratoviç, 

P. Ekimov, S.Volçkov, İ.Akimov, A. N. Fryazinovski, V.A. Priklonski, Antik Yunan edebiyat 

eserlerini Rusça’ya kazandıran isimlerin başında gelmektedir.  

 

XVIII. Yüzyıl Rusya’sında Fransızca ve Almanca yaygın kullanılan dillerdir. Antik 

Yunanca’dan yapılan çevirilerde de aracı dil olarak bu diller kullanılır. Bunun yanı sıra asıl 

dilden –Antik Yunanca’dan– yapılan çeviriler de mevcuttur 
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ÖZET 

F.M. Dostoyevski, dünya edebiyatından birçok yazarın etkisi altında kaldığı bir isimdir. 

Çalışmamızda XIX. Yüzyıl’ın sonu-  XX. Yüzyılın başında Güney Slav (Sırp, Hırvat, Sloven, 

Bulgar) Edebiyatlarında F.M. Dostoyevski’nin etkisi ele alınmıştır. Söz konusu dönemde 

Güney Slav edebiyatlarında realizm, ardından ise modernizm akımları şekillenmiştir. Çok 

yönlü bu süreçler Rus edebiyatından ve özellikle Dostoyevski’den etkilenerek oluşup 

gelişmiştir. Güney Slav eleştirmenlerinin büyük Rus yazar hakkında ileri sürdükleri fikirler, 

Rus ve Avrupa eleştiri yazıları etkisi altında gelişmiştir. XIX. Yüzyılın sonunda gazete ve 

dergilerde yayımlanan makalelerde, Dostoyevski, Gogol’ün ardılı, büyük bir hümanist, insan 

ruhunu derinden tanıyan bir yazar olarak karşımıza çıkmaktadır. XX. Yüzyılın başından 

itibaren, Dostoyevski konulu yazılarda, yazarın dini, metafizik düşünceleri ön plana 

çıkmaktadır. Sırp edebiyatında S. Rankoviç ve B. Stankoviç, Hırvat edebiyatında A. Kovačić, 

D. Şimunoviç, Sloven edebiyatında I. Cankar, Bulgar edebiyatında Ly. Karavelov, İ. Vazov, 

P.P. Slaveykov gibi yazarlar Dostoyevski’nin eserlerinden etkilenmiştir. XIX. Yüzyıl’ın sonu -  

XX. Yüzyılın başında Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar yazarlarının eserleri Dostoyevski’nin acı, 

suç ve ceza, iyilik ve kötülük, güzellik ve aşk hakkındaki düşüncelerinden izler taşımaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: XIX. Yüzyıl sonu - XX. Yüzyıl başı; F.M. Dostoyevski; Slav edebiyatları; 

Güney Slav edebiyatları; Sırp,  Hırvat, Sloven, Bulgar edebiyatı. 

 

 
 

1. GİRİŞ   

F.M. Dostoyevski, dünya edebiyatından birçok yazarın etki altında kaldığı bir isimdir. 

Çalışmamızda XIX. Yüzyıl’ın sonu-  XX. Yüzyılın başında Güney Slav (Sırp, Hırvat, Sloven, 

Bulgar) Edebiyatlarında F.M. Dostoyevski’nin etkisi ele alınmıştır. 

 

 

2. SIRP EDEBİYATINDA F. M. DOSTOYEVSKİ 

İlgili incelemelerde, Sırp yayınlarında, Dostoyevski’nin ismi 1847, 1860, 1864, 1868 yıllarında 

geçtiği belirtilmektedir (Babović, 1961). Büyük Rus yazarın eserleri 1880’li yıllardan itibaren 

Sırpçaya çevrilmeye başlanmıştır. 1877 yılında «Српска независност» gazestesinde 

Dostoyevski’nin “Yazarın Günlüğü”’nde, Slavlardan ve özellikle Sırplardan bahsettiği sayfalar 

çevrilip yayımlanmıştır.  

 

1888 yılında “İnsancıklar” (Rusça: «Бедные люди») romanının çevirisi Sırp okurlar ile 

buluşmuştur. Yüzyılın sonunda ise “Suç ve Ceza” (Rusça: «Преступление и наказание») ile 

“Budala” (Rusça: «Идиот») romanlarından bazı bölümlerin çevirisi yayımlamıştır. Ancak ilgili 
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incelemelerde bu çevirilerin hatalarla dolu ve yazarın üslubunu yansıtmadığını, 

Dostoyevski’nin ifade gücünden çok uzak olduğu ifade edilmektedir (Кравцов, 74).  

 

Söz konusu dönemde Sırp süreli yayınlarda Dostoyevski hakkında yayımlanan makalelerde ise 

öncelikle yazarın biyografisi konu edinilmektedir. Bazı makalelerde yazarın biyografisi, siyasi, 

felsefi ve ahlaki düşüncelerini merkeze koyarak ele alınmaktadır. Bu dönemde Dostoyevski 

hakkında kaleme alınan en önemli makalelerden biri Sırp kültür tarihinin ileri gelen 

isimlerinden biri olan Nikola Šumonja’ya (1865-1927) aittir. 1887 yılında Javor dergisinde 

yayımladığı makalede Šumonja, Dostoyevski’nin sanatının hümanist özelliğinin altını 

çizmektedir. Eleştirmen, büyük Rus yazarının: “Her şeyden önce suçları, kötülüğü tasvir 

ediyor, ancak bunu bilinen yöntemle yapmıyor, (…), karakterlerinin kalplerine derinlemesine 

bakarak, nasıl ve neden böyle davrandıklarını izah ederek yapıyor. Romanları, gözyaşları ve 

hıçkırıklarla dolu felsefi bir analizdir.” diye belirtmektedir (Кравцов, 75). 

 

1998 yılında Летопис матице српске dergisinin 193 sayısında yazar Marko Car’ın (1859-

1953) “Büyük Barbar” (Sırpça: Великий варвар) başlıklı eleştiri yazısı yayımlanmıştır1. Söz 

konusu başlık, Rus eleştirmen Nikolay Konstantinoviç Mihaylovski’nin (1842-1904) 

“Ecinniler” romanı üzerine yazdığı «Жестокий талант» makalesinin başlığını hatırlatmaktadır. 

Makalesinde Çar, yüksek bir ideal için çaba ve natüralizme kaçmayan gerçekçilik, 

Dostoyevski'nin karakteristik özellikleri olduğunu öne sürmektedir.  

  

Edebiyat bilimcisi, gazeteci Јован Скерлић (Йован Скерлич, 1877-1914) 1906 yılı tarihli 

Одjек gazetesinin 233 sayısında «Психология русских писателей» başlıklı makalesinde 2 

Dostoyevski eserlerinde iyi ve kötü arasındaki mücadeleye vurgu yaparak, sanatının fikir 

zenginliğini kaydetmektedir. Ancak Dostoyevski'nin üslubunu sert ve ağır olarak 

tanımlamaktadır (Кравцов, 76).  

 

Svetolik Rankoviç (Светолик Ранковић, 1863-1899) ve Borislav Stankoviç 

(Борисав Станковић, 1875-1927) XIX. Yüzyıl sonu - XX. Yüzyıl başı Sırp edebiyatının önde 

gelen realist yazarları arasındadır. İlgili incelemelerde söz konusu yazarların eserlerinde 

Dostoyevski etkisinin güçlü olduğu belirtilmektedir (Кравцов, 76).  

 

Rus ve Sırp realizminin geleneklerini sürdüren Rankoviç’in eserlerinde Dostoyevski ve 

Tolstoy’un etkisi güçlüdür. Gençliğinde Rusya'da dört yıl geçiren Rankoviç, eserlerinde sıkça 

Rusça kelimelere yer vermektedir. Eleştirmenler, Rankoviç ve Dostoyevski'nin romanlarında, 

acı çekerek günahtan arınma fikrinin önemini vurgulamaktadır. "Orman Kralı" (Sırpça: Горски 

цар, 1897) romanında rahip, insan hayatına kasteden Djuriç’e suçunu acı çekerek kendini 

kurtarabileceğini söyler.  

 

S. Rankoviç'in 1900 yılında kaleme aldığı “İdeallerin Çöküşü” (Sırpça: Порушени идеали) 

romanının başkahramanı Lyubomir, tıpkı Alyoşa Karamazov gibi mistik bir dünyanın 

özleminin peşinden giderek kendinin manastıra kapatır (Мещеряков, 2002). 

 
1 Цар М. Велики Варварин. — «Летопис Матице српске», 1898, кн. 193, с. 101—102. 
2 Скерлиh J. Псbхологнjа руских романописаца. «Одjек», 1906, № 233, с. 2. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%86%D0%B0%D1%80_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%86%D0%B0%D1%80_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
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Sırp edebiyatçılar, Stankoviç ‘in “Kötü Kan” (Sırpça: Нечиста крв, 1910) Dostoyevski’nin 

eserleriyle benzerlik gösterdiğini önce sürmektedir. Bu benzerlikler her şeyden önce eserlerin 

kahraman tiplerinde ve yazarların anlatım özelliklerinde kendini göstermektedir (Будагова, 

1997–2001). Stankoviç, Dostoyevski’nin özellikle “İnsancıklar” (Rusça: «Бедные люди») 

eserini kayda değer buluyor. İlgili incelemelerde, yazarın 1902 yılında kaleme aldığı (Sırpça: 

Божји људи) hikâye kitabında Dostoyevski’nin söz konusu eserinden izler taşıdığını ileri 

sürülmektedir. Rankoviç’in eserlerinin ana konuları ıstırap, sabır ve aynı zamanda zulmün ve 

tutkunun aşırı tezahürü olarak karşımıza çıkmaktadır (Бабович, 1975). Sırp eleştirmen 

Miloslav Baboviç, Stankoviç’in hikâye, roman ve oyunlarında Dostoyevski'nin eserlerinden 

sahneleri andıran birçok sahneye işaret ediyor. Ona göre eziyet çekme ve çektirme, ıstırap 

olarak aşk duygusu, anlatılanların mutlu sonla bitmemesi, kahramanların ahlaki normları ihlal 

etmesi, Dostoyevski’nin eserlerinin karakteristik özellikleri arasında yer almaktadır. Eleştirmen 

aynı özelliklerin Stankoviç’in eserlerinde de söz konusu olduğunu vurgulamaktadır (Бабович, 

1975). 

 

Yüzyılın başında Sırp modernizm akımının öncülerinden İsidora Sekuliç (Исидора Секулић 

1877-1958) de büyük Rus yazardan esinlenen isimlerdendir. Kendisi de Dostoyevski çevirmeni 

olan Sekuliç’in anlatı tarzı Dosyoyevski’yi andıran niteliktedir.  

 

 

2. HIRVAT EDEBİYATINDA F. M. DOSTOYEVSKİ 

Hırvatistan’da ilk Dostoyevski çevirisi 1884 yılı tarihli “Ezilenler” (Rusça: «Униженные и 

оскорбленные») romanıdır. Çeviri Свобода gazetesinin 97-225 sayılarında yayımlanmıştır. 

Çevirmeni M. Lovrenčić’tir. 1887 yılında Хрватска gazetesinin 44-76 sayılarında ise 

“İnsancıklar” romanının çevirisi yayımlanmıştır. Çeviri Sırp ve Hırvat tiyatro yazarı ve 

çevirmen Nikola Kokotović’e (1859-1917) aittir. “Suç ve Ceza” romanı ise Hırvatça’ya ilk 

olarak Ivan Goitan tarafından çevrilmiş ve 1893-1894 yılları arasında Обзор gazetesinde 

yayımlanmıştır. 1903 yılında Hırvat okurlar Dostoyevski’nin en önemli eserlerinden biri olan 

“Karamazov Kardeşler”. (Rusça: «Братья Карамазовы») romanını dönemin önde gelen yazar 

ve çevirmenlerinden olan İso Velikanovic’in (1869-1940) çevirisiyle okuma fırsatı elde etmiştir 

(Кравцов, 77). 

 

Söz konusu dönemde Hırvat gazete ve dergilerinde Dostoyevski hakkında çıkan az sayda 

makale yayımlanmıştır. Bunların arasında kayda değer iki makale göze çarpmaktadır.  

Bunlardan biri o yıllarda Hırvatistan’da bulunan Bulgar kültür tarihinin önemli isimlerinde İliya 

Milarov’a aittir. Milarov «Обзор развития русского общества и литературы» başlıklı 

makalesinde Dostoyevski’yi Rus toplumunun ilerici fikirlerinin bir temsilcisi olan Belinski’nin 

ardılı, büyük bir yazar olarak nitelendirmektedir. Ona göre derin sosyal ve psikolojik içerikli 

büyük Rus yazarın eserlerinin temel konularından biri daha iyi bir yaşam arzusudur.  

 

Sloven asıllı yazar Fran Celestin (1843-1895) 1883 yılı tarihli Виенац dergisinde 

Dostoyevski’yi Gogol, Turgenev ve Tolstoy ayarında bir yazar olduğunu vurgulamaktadır 

(Кравцов, 77). 

 

Bu dönemde Hırvat yazar Ante Kovačić’in (1854-1889) eserleri öne çıkmaktadır. 1888 yılında 

Виенац dergisinde yayımlanan U registraturi romanında Dostoyevski etkisi 
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gözlemlenmektedir. Kovačić’in özellikle şehrin sefalet dolu ev ve sokaklarının resmedildiği 

sayfalar okura “Ezilenler” romanını hatırlatmaktadır. 

 

XIX. Yüzyıl sonu- XX. Yüzyıl başında yaşayan ve XX. Yüzyılın en önemli yazarları arasında 

gösterilerin Dinko Šimunović (1873-1933) de Dostoyevski etkisi altında kalmıştır. 

Šimunović ‘in kendisi sıkça Dostoyevski’nin eserlerindeki derin psikolojik tahlillerden 

esinlendiğini dile getirmektedir (Будагова, 1997–2001). 

 

3. SLOVEN EDEBİYATINDA F. M. DOSTOYEVSKİ 

 

XIX. Yüzyılın sonunda Slovenya’da Dostoyevski ismi fazla bilinmemektedir. Sloven okurları 

yazarla ilk olarak 1892 yılında tanışma fırsatı elde etmiştir. Söz konusu yılda Словенец 

gazetesinde Dostoyevski’nin «Мальчик у Христа на елке» hikayesi Божично древесце 

başlığıyla çevrilip yayımlanmıştır.  

 

İlgili incelemelerde Sloven yazarların Dostoyevski’nin özellikle “Suç ve Ceza” romanından 

etkilendikleri vurgulanmaktadır.  

 

Sloven eleştirmenler yazar Ivan Cankar’ın (1876-1918) 1909 yılında yazdığı “Komşu Luka” 

(Slovence: Sosed Luka) başlıklı hikayesinin kahramanı Luka ile Raskolnikov arasında 

benzerlikler olduğunu ileri sürmektedir. Bu benzerlikler özellikle Cankar’ın hikayesinin “Suç 

ve Ceza” romanının ilk iki bölümüyle kıyaslandığında ortaya çıkmaktadır. Eserlerin 

kahramanları vicdan azabı çekmektedir ve cinayet planı geliştirmektedirler (Смолей, 2003).  

 

“Suç ve Ceza” romanının ilk Slovence çevirisi 1908 yılında yayımlanmıştır. Çeviri Vladimir 

Levstik’e (1886-1957) aittir. Sloven edebiyatının önde gelen yazar ve şairlerinden Levstik, 

büyük Rus yazarının birçok eserini Slovence’ye çevirmiştir. Yazarın ölümünün ellinci yılında 

Levstik okurlarıyla Dostoyevski’in “Suç ve Ceza” romanı hakkındaki duygularını şu sözlerle 

paylaşmıştır: 

 

“Çeviri sırasında, bireyin birine karşı sorumlu olup olmadığı konusunda sürekli, uykumda bile 

kendimle tartıştım. Hatta bu konuya cevap yazdığım kağıtlar, çeviri elyazmalarından daha fazla 

birikti (…) Söylemeliyim ki, FM Dostoyevski'nin hiçbir romanı beni “Suç ve Ceza” kadar 

derinden etkilemedi.” (Смолей, 2003).  

 

 

3. BULGAR EDEBİYATINDA F. M. DOSTOYEVSKİ  

 

İlgili incelemelerde Bulgaristan’da Dostoyevski’nin ismi ilk olarak Марица gazetesinin 199 

numaralı sayısında geçtiği belirtilmektedir. O yıllarda Moskova Üniversitesinde hukuk eğitim 

gören S.S. Bobçev (1853-1940) Марица gazetesinde üç mektup yayımlanmıştır. Bu 

mektuplarda Bobçev, Dostoyevski’nin “Puşkin Söylevi”’nin üzerinde bıraktığı büyük etkiyi 

aktarmaktadır (Бобчев, 1931).  Bulgaristan’da Dostoyevski konulu ilk makale de Bobçev’e 

aittir. 1882 yılında Наука dergisinde Bulgar siyaset adamı genel hatlarıyla Dostoyevski’nin 

hayatı ve eserlerini tanıtan bir deneme yayımlamıştır (Кравцов, 78). 



 REPUBLIC SUMMIT         5th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS           
                     

 

 CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-66-0          www.cumhuriyetkongresi.org     Page | 172 

 

 

Bulgar okurları Dostoyevski’nin eserlerini Moskova’da eğitim gören gazeteci ve çevirmen 

Vasil Yordanov (1857-1921) sayesinde tanışmıştır. Yordanov 1888 yılında “Ezilenler”, 1889-

1890 yılları arasında “Suç ve Ceza”, 1892 yılında ise “Karamazov Kardeşler” romanlarını 

Bulgarca’ya çevirmiştir.  

 

XIX. Yüzyılın sonu-XX. Yüzyılın başında Dostoyevski’den etkilenen Bulgar yazarlar arasında 

Lyuben Karavelov (1834/1835-1879), İvan Vazov (1850-1921) ve Penço Petkov Slaveykov’un 

(1866-1912) isimlerini saymamız gerekir. Bulgar kültür tarihinin bu önemli isimlerinin büyük 

Rus yazarının eserlerini asıl dilden okuduğunu belirtmeliyiz.  

 

Yazar, şair, gazeteci, siyaset adamı L. Karavelov’un Из мъртвия дом başlıklı romanı, 

başlığından da anlaşıldığı gibi Dostoyevski’nin “Ölüler Evinden Anılar” eserini 

hatırlatmaktadır. 1875 yılında Belgrad’ta yayımlanan eser, Bulgar okurlarına 1881 yılında 

ulaşmıştır. Söz konusu eserlerde, iki yazarın suç ve ceza kavramlarına bakışında bazı ortak 

noktalar göze çarpmaktadır (Picchio, 1981).  

 

Bulgar edebiyatının en önemli yazarları arasında yer alan İ. Vazov’un 1893 tarihli “Boyunduruk 

Altında” (Bulgarca: Под игото) romanının kahramanı Kandov, bazı yönleriyle Raskolnikov’u 

hatırlatmaktadır. Aynı “Suç ve Ceza” romanının kahramanı gibi Kandov da balta ile birini 

öldürme planları kuran bir üniversite öğrencisidir. Ayrıca Kandov’un evindeki kütüphanesinde 

Dostoyevski’nin birçok kitabı yer almaktadır. Vazov’un kendisi söyleşilerinden birinde 

Dostoyevski hakkında: “Büyük bir yazar, ama hasta bir insandır. (…) Romanlarını okumak 

içimi karartıyor.”  diye paylaşmıştır (Шишманов, 1930).  

 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi söz konusu dönemde Dostoyevski’nin etkisi altında eserler veren 

bir başka Bulgar yazarı ise P. P. Slaveykov’dur. Slaveykov Bulgar edebiyatında modernizm 

akımının öncüsü olarak kabul edilmektedir. Metafizik duygularla dolu şiirlerinde aşk ve ıstırap 

manevi olarak insanları yücelten, ruhsal olarak arındıran duygular olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

 

 

4. SONUÇ 

XIX. Yüzyıl Rus edebiyatı, Güney Slav edebiyatlarının gelişmesinde için son derece önemli bir 

etkendir. XIX. Yüzyıl’ın sonu -  XX. Yüzyılın başında Güney Slav (Sırp, Hırvat, Sloven, 

Bulgar) Edebiyatlarında realizm, ardından ise modernizm akımları büyük Rus yazarlarının 

etkisi altında oluşup gelişmiştir. Bu yazarlar arasında özellikle F.M. Dostoyevki’nin etkisi 

önemlidir.  

 

Güney Slav eleştirmenlerinin büyük Rus yazar hakkında ileri sürdükleri fikirler, Rus ve Avrupa 

eleştiri yazıları etkisi altında gelişmiştir. XIX. Yüzyılın sonunda gazete ve dergilerde 

yayımlanan makalelerde, Dostoyevski, Gogol’ün ardılı, büyük bir hümanist, insan ruhunu 

derinden tanıyan bir yazar olarak karşımıza çıkmaktadır. XX. Yüzyılın başından itibaren, 

Dostoyevski konulu yazılarda, yazarın dinin, metafizik düşünceleri ön plana çıkmaktadır.  
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Sırp edebiyatında S. Rankoviç ve B. Stankoviç, Hırvat edebiyatında A. Kovačić, D. Şimunoviç, 

Sloven edebiyatında I. Cankar, Bulgar edebiyatında Ly. Karavelov, İ. Vazov, P.P Slaveykov 

gibi yazarlar Dostoyevski’nin eserlerinden etkilenmiştir.  

 

XIX. Yüzyıl’ın sonu -  XX. Yüzyılın başında Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar yazarlarının eserleri 

Dostoyevski’nin acı, suç ve ceza, iyilik ve kötülük, güzellik ve aşk hakkındaki düşüncelerinden 

izler taşımaktadır.  
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ENCÜMEN-İ ŞUARÂ 

 

Yüksek Lisans, ALİME UYAR 

Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 0000-0001-6150-6839 

ÖZET 

    XIX. asırda, klâsik şiir zevki çerçevesinde Encümen-i Şuarâ ismiyle bir şiir topluluğu 

oluşturulmuştur. Encümen üyelerinin topluluğu oluşturma amaçları ortak edebî zevkleri 

doğrultusunda hoşça vakit geçirmektir. 

    Encümen’e mensup şairler 1861 yılında Hersekli Ârif Hikmet Bey’in Laleli’deki konağında 

her hafta toplanmaya başlarlar. Şairlerin soylarının Rumeli’ye dayanması, aynı kurumda görev 

almaları, Şiî-Bektaşî inancı etrafında birleşmeleri, meyhâne-kahvehâne gibi ortak mekânlara 

devam etmeleri bir araya gelmelerine sebep olan etkenlerdendir.  

    Topluluğun reisi Leskofçalı Galib olup, Tanzimat sanatçılarından Nâmık Kemâl ve Ziya Paşa 

toplulukta bulunan isimlerdendir. 

    Toplantılarına bir yıl devam eden Encümen’de şahsî sebepler dolayısıyla kopuşlar meydana 

gelir. İlk kopuş Manastırlı Sâlih Efendi’nin Encümen’den kovulmasıyla başlar ve topluluk reisi 

Leskofçalı Galib’in Trablusgarp Eyâleti Gümrük Emaneti’ne tayini ile şairler dağılır.   

    Encümen mensupları sosyal ve siyasî fikirleri bağlamında, Tanzimat’ın getirdiği yenilikleri 

doğru bulmayarak eleştirirler. Saltanata karşı menfi fikirleri olan kimi topluluk üyeleri siyasî 

düşüncelerini somut bir zemine oturtmak için Yeni Osmanlılar Cemiyeti’ni kurarlar.  

    Encümen-i Şuarâ topluluğu edebî sahada daha anlaşılır olabilmek için Sâde Türkçe 

anlayışına yönelir. Leskofçalı Galib ise XVII. asırda cereyân etmiş süslü, kapalı ve mazmunlar 

çerçevesinde gelişmiş Sebk-i Hindî akımının devam ettirilmesini önerir.  

    Vezin, kafiye ve redif konusunda ortak noktada buluşamayan şairlerin, yenilik yolunda farklı 

tema bulma arayışları, nazîreciliğe önem vermeleri, şiirde anlam ve şekil açısından yeni 

yöntemleri denemeleri, Sâde Türkçe anlayışına yönelmeleri, Nâmık Kemâl, Ziya Paşa gibi 

şairler üzerinde etkili olup, yeni bir edebiyat ve şiir anlayışının oluşmasına katkı sağlamaları 

önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Encümen-i Şuarâ, Yeni Osmanlılar Cemiyeti, Yeni Edebiyat, Tanzimat 

 

1.GİRİŞ 

    XIX.asrın ikinci yarısında Türk Edebiyatı’nın yenileşme döneminin ilk evrelerinde Divân 

Edebiyatı’nın şiir anlayışını sürdüren şairler Encümen-i Şuarâ isimli topluluğu oluştururlar. 

Farsça kökene dayanan Encümen, kelime anlamı ile cemiyet, toplantı ve grup anlamlarını 
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içermektedir. Tanpınar’ın eski şiirimizin son pleiadı olarak nitelediği topluluk, kendisine özel 

olarak bu ismi vermemiştir. Zira Encümen-i Şuarâ tabiri daha önceki dönemlerde kurulmuş 

olan şair meclislerine verilmiş genel bir isimlendirmedir. Osmanlı sahasında Encümen 

kelimesinin ilk kullanımı, Dârülfünûn’da okutulacak ders kitaplarının yanında halkın kültür 

seviyesini artırmak için telif ve tercüme eserleri hazırlamak, aynı zamanda Türkçe’nin 

sadeleştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş olan Encümen-i Daniş 

yapılanması üzerinedir. Özellikle Cumhuriyetten sonra kullanım alanı genişlemiş olan 

kelimenin daha özel topluluklar için kullanılmaya başlandığı görülür.  

   Encümen-i Şuarâ topluluğu klâsik şiirin etkinliğini kaybettiği bir dönemde bu anlayışı devam 

ettirmeye çalışmıştır. Bu minvalde Leskofçalı Galip Bey’in şahsı etrafında bir araya gelen 

şairler 1861 yılında Hersekli Ârif Hikmet Bey’in Lâleli Çukurcuma’da bulunan evinde her salı 

günleri toplanarak, yaklaşık bir yıl bu şair meclisini devam ettirirler. Encümen üyeleri ortak 

zevke ve fikre sahip şairler olup, şiir üzerine aralarında bir rekabet bulunuyor olsa da asıl 

gâyeleri hoşça vakit geçirmektir. 

   Klâsik şiir anlayışının etrafında toplanan şairler, kendilerine Divân Edebiyatı’na mensup 

şairleri örnek alıyorlardı. Bunların başlıcaları; Fuzulî, Nefî, Nâilî-i Kadîm ve Fehîm gibi 

isimlerdir. Encümen’e devam eden şairler ise şunlardır; Osman Nureddin Şems Efendi, 

Mehmed Nâmık Kemâl Bey, Abdülhamid Ziyâ Bey, Mûsâ Kâzım Bey, Mehmed Lebib Efendi, 

Manastırlı Hoca Sâlîh Nâili Efendi, İbrâhim Hâlet Bey, Recâizâde Mehmed Celâl Bey, Deli 

Hikmet Bey, Mazlûm Paşa-zâde Mehmed Memduh Fâik Bey, Mustafa Refik Bey, İbrâhim 

Hakkı Bey, Manastırlı Sâlih Fâik Bey, Seyyid Mustafa İzzet Efendi’dir.   

   Encümen-i Şuarâ mensupları çeşitli sebeplerle bir araya gelmişlerdir. Bunlar; birçoğunun 

Rumeli ile olan bağlantıları, aynı meslek ve kurumda çalışmaları, meyhâne-kahvehâne gibi 

edebî çevrenin bulunduğu ortak mekânların müdavimleri arasında yer almalarıdır.  

   Bir yıl gibi çok kısa bir süre toplantılara devam eden Encümen şairleri arasında şahsi sebepler 

dolayısıyla kopuşlar meydana gelir. İlk kopuş Manastırlı Sâlih Nâili’nin Encümen’den 

kovulması ile başlar. Topluluğun reisi Leskofçalı Galib’in Trablusgarp Eyâleti Gümrük 

Emanet’ine tayini ile şairlerin dağılışı hızlanır. Öncelikle Ziyâ Paşa’nın Kıbrıs Mutasarrıflığına 

tayin edilmesi, Mehmed Lebib’in bulunduğu Takvimhâne-i Âmire Nezâreti’nin Maârif 

Nezâreti’ne bağlanması, Memduh Fâik’in babasını kaybetmesi, İbrâhim Hakkı’nın akıl 

hastalığı geçirmesi topluluğun dağılmasına neden olur. Ve şairler herhangi bir edebî topluluk 

etrafında bir daha bir araya gelemezler. 

   Edebiyat yalnız bireyi veyahut hisleri ele alan bir kavram olmadığından, Türk Edebiyatı’nın 

yenileşme evresinde oluşmuş olan bu toplulukta bireysel haz ve hislerin yanı sıra toplumsal, 

sosyal ve siyasî olgular üzerine düşüncelerini de eserlerinde yansıtmışlardır. 

   Tanzimat Fermanı’nın bir neticesi olarak ortaya çıkan ‘vatan’ ve ‘millet’ kavramlarının 

Encümen’e dâhil şairlerin eserlerinde kullanılmaya başlandığı görülür. Fakat esasında 

topluluğun üyeleri, özellikle de Kâzım Paşa Tanzimat’ın getirdiği yeniliklerden memnun 

olmamışlardır. Bu konuda topluluk üyeleri; Tanzimat’ın kaynağının milli olmaması hasebiyle 

yeni kurallara riâyet zorunluluğunun bulunmadığını ileri sürmektedirler. 
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‘’Tanzimat’a riâyet bir mecbûriyyet-i siyâsiyye ile mukayyed ü müeyyed olmadığından bu 

bâbda sudûr eden hatt-ı hümâyûnu me’mûrî-i devletin uhde-i insâf ü dirayetlerine temdî 

kılınmış bir tenbih-nâme demektir.’’ (Özgül, 2012, s:141) 

   Tanzimat Fermanı yeni haklar getirmiş olsa da halk düşüncesini özgürce ifade edebilecek bir 

ortama sahip değildir. Yine Ferman’dan sonra hukuk, ekonomi ve özellikle dinî boyutta önemli 

yozlaşmalar meydana gelmiş, İslâmî yaşayışı etkileyen bu ortam kendisini yetiştirememiş 

bireyler üzerinde Batı hayranlığına sebep olmuştur. 

    Tanzimat’a karşı bu fikirleri savunan Encümen mensubu şairler, konaktaki toplantılarına 

devam esnasında kendilerine, Fransa’da Common İhtilali’nden kaçarak İstanbul’a gelmiş olan 

Fabre katılır. Fabre Encümen şairlerinin Tanzimat’a karşı olan fikirlerini daha da siyasî bir 

zemine çekmek suretiyle saraya ve saltanata yöneltmeleri için teşviklerde bulunur. Tüm 

bunların yanı sıra Encümen’in yöneticisi konumundaki Leskofçalı Galip ise koyu bir monarşi 

karşıtıdır.  

   Ortak zevkleri dolayısıyla o dönem Encümen mensubu şairlerle yakınlık kuran Midhat Paşa; 

Nâmık Kemâl, Ziyâ Paşa, Hâlet gibi isimlerle Hediyye-i Askeriyye Cemiyeti ve Asâkir-i 

Milliyye Cemiyeti’ni kurar. Cemiyetin amacı orduya gönüllü asker kaydetmektir. Fakat Midhat 

Paşa’nın bu amacı dışına çıktığını, gönüllü askerler vasıtasıyla saraya saldırabileceği haberi 

üzerine Sultan Abdülhamit Ziyâ Paşa ve Nâmık Kemâl’in İstanbul’dan uzaklaştırılmalarına, 

Midhat Paşa’nın ise kınanmasına karar verir. Sonuç olarak Encümen şairlerinin cemiyet ile 

bağları kesilmiş olur. 

   Konak, meyhâne ve kahvehânelerde sürdürülen siyasî sohbetler bir süre sonra bu mekânların 

müdâvimlerini tatmin etmez olur. Böylece siyasî fikirlerini somut bir hareket ve yapıya 

dayandırmak isteyen şairler Yeni Osmanlılar Cemiyeti’ni kurarlar. Cemiyetin başkanı Menâpir-

zâde Nuri Bey olup, Nâmık Kemâl, Ziyâ Paşa, Mustafa Refik, Memduh Fâik gibi isimler diğer 

üyelerindendir.  Bu durumda Encümen-i Şuarâ, dönemin edebî toplantılarının mekânı olan 

kahvehâne-meyhâne gibi ortamların siyasî düşünce hayatına Yeni Osmanlılar Cemiyeti ile 

yöneliminin ilk merhalesi kabul edilebilir. 

   Encümen mensupları yukarıda bahsettiğimiz siyasi görüşlerinin yanı sıra edebî cephede; 

yenileşmenin eşiğinde oluşmaları hasebiyle dil, üslup ve içerik bazında birtakım yenilikleri 

desteklemektedirler. Dil konusunda topluluk üyeleri özellikle Sâde Türkçe ’ye yönelmişlerdir. 

Bunun nedeni Tanzimat Fermanı’nın devlet, aydın ve avam’ı ortak bir noktada birleştirme 

arzusu yani halk tarafından daha rahat anlaşılma isteğidir. Bu meyânda özellikle Şems, şiir 

dilinin anlaşılması çerçevesinde, halkın içinden Türkçe kelimeler kullanma yoluna gider. 

   Şiir dilini sadeleştirme konusunda Mehmed Lebib’in ısrarı, aldığı eleştirilere rağmen kayda 

değer bir ölçüdedir. O şiirde klâsik ifadeyi değiştirmek istediğinden Sâde Türkçe ile şiir 

yazmaktan vazgeçmez. 

Sadece söylerim eş`ârı lebibâ edemem 

Tab’ıma tekellüflü kelâmı teklif  
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Bana mecmuasın okuttu geçenlerde Lebib  

Sade sözler de bu alemde esermiş bildim (Özgül, 2012, s:175) 

   Encümen üyelerinin bu fikirlerinin yanı sıra Leskofçalı Galib ise şiir dilinin halkın anlayacağı 

bir düzeyden ziyâde belirli bir çaba ile anlaşılması gerektiğini savunur. Diğer şairler üzerinde 

de bu fikri etkili olur. 

   Leskofçalı Galib şiir dili için bu görüşte olsa da klâsik şiirde ezelden beri var olan birtakım 

kaba kelimelerin şiir lügatinden atılması gerektiğini düşünür. Fakat klâsik şiir çizgisinden 

ayrılamadığından, XVII. asırda Nâilî ve Neşâtî’nin temsilcileri olduğu Sebk-i Hindî akımının 

süslü, terkipli dilinin tesiri altında kalır. 

Teâlallah zihî kestî-i tûfan seyr-i ma`nî kim  

Gelir her bir sütunundan nidâyâ-yı ‘vemâ evhâ 

 

Ferman-dih-î mülk-i sühanız vahy ile Galib 

Hâkan-ı kader-kudret-i hayl-i şuarâyız (Özgül, 2012, s:177) 

Galib’in yukarıdaki beyitlerinde bu etki açıkça görülmektedir. 

   Leskofçalı Galib’in Sebk-i Hindî’yi tekrar canlandırmak istemesinin amacı; XVII.asırdan 

itibaren bediî ihtirâsın kaybolması ve söz oyunları ile şiir zevkinin devam ettirilmesine son 

vermek istemesidir. Bu minvalde Encümen mensuplarına bu yolda gitmelerini tavsiye eder. 

Böylelikle şairler arasında XVII. asır Sebk-i Hindî akımına dayanan bir nazîrecilik anlayışı 

oluşur. 

Şiirlerde Sebk-i Hindî’nin tesiri ile gelen ıstırap önemli bir tema olur. Bunun yanında anlam 

olarak çeşitli karşıtlıklar ve yoğun bir mübalağa görülmektedir.  

Sâlih Fâik’in; 

Hâil-i mihr-i cemâlin dûd-ı âhımdır benim  

Rûzumu şeb-reng eden baht-ı siyâhumır benim (Özgül, 2012, s:183) 

 

ve Kemâl’in ; 

Bülbül-i tâvûs nakş-ı himmetim eyler zuhur 

Bağ-ı cennet sâye-i bâl ü perimden reng reng 
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Şu’le-ver pervâne-i cibrîl-i feyz-i vahdetim  

Nûr akar mişkât-i arşa sehperimden reng reng (Özgül, 2012, s:183) 

 

Beyitleri yukarıda bahsettiğimiz konulara örnek teşkil etmektedir. 

   Klâsik şiirde kalıplaşmış olarak kullanılan kelimeler anlamına gelen mazmunlar konusunda 

Encümen mensupları, eski mazmunları yıkıp yenilerini geliştirmek ve korumak hususunda fikir 

birliğinde olmuşlardır. Bu konuda özellikle Mehmed Lebib’in eski mazmunlar yerine Sehl-i 

Mümtenî’ye (söylenmesi kolay fakat bir benzerinin kolayca oluşturulamadığı söz) yönelmesi 

dikkat çekicidir. Encümen’in diğer birkaç üyesi ise zaman zaman Batı şiirine ait mazmunları 

da kullanmışlardır. 

   Hâlet, klâsik şiirin tekrara düştüğü, deviniminin bulunmadığı mazmunlarla ilgili olarak, 1290 

yılında kendisinin neşretmekte olduğu Dolab Mecmuası’nda bir ‘’İhtar’’ yayınlar: 

‘’Hakku’l-insaf düşünelim. Bir san’at göstermek için mânâsı fedâ edilen ve muhâl ender-muhâl 

bir hayâli beyân eden ebyattan ne istifâde olunur?... Dolab, mânâsı sanâyi-i lâfzıyye yolunda 

heder edilen ve mânâ-yı murâda vuzuh delâleti olmayan ve hayâlât ü teşbîhât-ı gayr-ı 

makbûleyi mütezammın olup tasvîri mümkin olan beyitleri resimli ve resimsiz 

neşreyleyecektir.’’ (Özgül, 2012, s:190)  

Hâlet bu fikirlerinde yalnız değildir, Nâmık Kemâl’de benzer fikirleri taşımaktadır. 

   Encümen-i Şuarâ mensupları şiir dilinin yanında vezin konusunda da zaman içerisinde farklı 

görüşleri savunurlar. Vezin meselesinde özellikle Encümen içerisinde Yeni şiirin önemli 

isimleri olarak addettiğimiz Ziyâ Paşa ve Nâmık Kemâl dikkat çekici birtakım yeni fikirleri 

savunurken, bu fikirleri eserlerine de yansıtmışlardır. Ziyâ Paşa’ya hece vezni konusunda Şuarâ 

mesuplarından Mehmed Lebib yol gösterici olmuştur. Nâmık Kemâl ise ilk dönemlerde hece 

veznini aruz veznine tercih ettiğini belirtip, Abdülhak Hamid’e bu minvalde eser vermesini 

teşvik ettikten birkaç sene sonra artık aruz vezninin tarafına geçmiştir ve hece veznini ‘Aşık 

Garib evzân-ı garibesi’ ve Mukaddeme-i Celâl’de de ‘âmiyâne, âhenksiz ve zevzeklik’ olarak 

tanımlamıştır. Bu iki şairin yanı sıra Manastırlı Sâlih Fâik, Mustafa İsmet Efendi hece vezni ile 

şiirler yazmışlardır. Sâlih Fâik hece veznini edebî çevreye tanıtmak maksadıyla Türkçe Aruz 

isimli bir eser de kaleme almıştır. 

   Encümen üyelerinin redif konusundaki düşünceleri ve bu düşünceleri eserlerine yansıtmaları 

şiirde yeniliğe olan katkılarının önemli bir işaretidir. Redif konusunda yüzlerini bir nevi Batı’ya 

çevirmiş olan şairler, redifsiz gazelde Batı’nın tekniklerini yavaş yavaş kullanmayı öğrenirler.        

Bunun yanında kendi şiir zevklerini devam ettiren, anlamın bütünlüğünü koruyan redif 

biçimlerini de kullanmaya devam ederler.  

   Encümen şairleri rediflerini özelikle dünya görüşlerini ifade etmede araç olarak ele almışlar 

ve yeni şiirin temellerinin atıldığı topluluk içerisinde sosyal ve siyasî amaçlı redifler de ilk defa 

bu şairler arasında kullanılmıştır.  
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   Encümen mensupları redif konusunda birtakım yeni anlayışları eserlerinde uygulamaya 

çalışırken, kafiye konusunda da farklı görüşlere sahiptirler. Bir tarafta redifsiz gazeli 

geliştirmek isteyenler, bir tarafta da mevcut kafiye anlayışını iyileştirmek isteyenlerin yanında 

N. Kemâl’de kafiyesiz şiir söyleme taraftarıdır.  

   Encümen-i Şuarâ şairlerinin savundukları edebî görüşlere gelince; şairler düşüncelerini somut 

bir eser olarak ortaya koymaktan ziyâde dağınık durumdaki şiirleri üzerinde yansıtmaya 

çalışmışlardır. Fakat Hersekli Ârif Hikmet’in edebî görüşlerini bir araya topladığı 

bilinmektedir. Ârif Hikmet görüşleri ile Nâmık Kemâl ve diğer yenilikçi zihniyete sahip olan 

şairler üzerinde etkili olmuştur.  

   Şuarâ müdavimlerinin edebî görüşlerinden bahsedecek olursak; şiirde vezin ve kafiyenin şart 

olmadığını, güzeli ve hisli olanı yansıtmayan şiirlerin nazm çerçevesinde 

değerlendirilebileceğini savunmaktadırlar. 

   Encümen’in devam ettiği 1861 yılında halk daha çok gazellere yöneldiğinden, halka ulaşmak 

amacıyla Nâmık Kemâl’in ‘vatan-millet’ gibi kavramları şiire yerleştirdiği görülür. 

   Encümen şairleri nazîrecilik geleneğini de aralarında herhangi bir rekâbet ortamı 

oluşturmadan, dostane ilişkilerini kuvvetlendirmesi bağlamında ve daha çok öğretici olması 

vesilesiyle devam ettirmişlerdir.  

   Encümen-i Şuarâ topluluğu birtakım yenilikleri şairler vasıtasıyla edebî çevreye taşımış, fakat 

topluluğun kısa sürede dağılmasıyla etkinliğini uzun süre koruyamamıştır. Topluluk mensubu 

şairlerden kimi yeni edebî çevrede kendisine bir yer edinirken, kimisinin ise ismi tarihe 

karışmıştır. 

 

2. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME  

   Yenileşmenin hemen eşiğinde, cereyan etmiş olan Encümen-i Şuarâ topluluğu, klâsik şiir 

çerçevesinde oluşmuş olsa da bu anlayışı temsil etmez. Topluluk asırlardır devam eden şiir 

geleneğine zarar vermeden, Batı kültüründe edebî sahada gerçekleşen birtakım yenilikleri yavaş 

yavaş Türk şiirine dâhil etmeye çalışır. Böylelikle klâsik şiir ve Batı şiirinin getirileri 

çerçevesinde şiirde yeniliğin temelleri atılmış olur. Bu bağlamda Encümen-i Şuarâ eski ve yeni 

şiir anlayışı sahasında bir geçiş devresi özelliği taşır. 

   Kısa bir süre varlığını devam ettiren Encümen’in kimi şairleri edebî sahadan kaybolurken, 

yeniliğin öncüsü konumunda olan isimler ise Tanzimat Edebiyatı ve Edebiyat-ı Cedîde’nin 

içerisinde yer almışlardır. 

3. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

   XIX. asırda bir şiir topluluğu olarak teşekkül etmiş olan Encümen-i Şuarâ, klâsik şiir zevkinin 

yanında Batı kültürüne ait yenililikleri de eserlerinde kullanma yoluna gitmişlerdir. Asırlardır 

klâsik şiir zevkinin devam ettirildiği edebî sahada eski ile yeninin harmanlanarak verilmeye 

çalışılması modern şiirin temellerinin atılmasına vesile olmuştur. 
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ÖZET: 

 

Doğu sanatatsal felsefi düşünce tarihinin olağanüstü şahsiyetlerinden olan Türk oğlu Türk 

Nizami Gencevi (1141-1209), zaman ve mekanın üzerindeki üstünlüğü nedeniyle aynı zamanda 

“Tüm zamanların ve halkların şairi”dir. Bu sene doğumunun 880. yılının kutlandığı ölümsüz 

söz ustasının çok yönlü edebi faaliyeti, araştırmacılar için her zaman aktüelliği ile ilgi çekici 

olmuştur. Eserlerinin derin felsefi mahiyeti, biçimi, ideolojik ve tematik kapsamı, döneminin 

sosyo-politik sürecinin, tarihsel olaylarının açık ve canlı çizgilerle edebi yansıması (yazıldığı 

dönemden bu güne kadar yüzyıllar geçmiş olsa bile) araştırmacılara Nizami’nin edebi 

yaratıcılığına tekrar tekrar başvurmaları için önemli bir nedendir. Nizami'nin edebi faaliyetine 

ve edebi kişilığine olan ilgi, şairin düşünceleri gibi sınır tanımaz. De Erbel, H. Purgştal, 

E.Broun, F.Erdman, F.Şarmura, A.Krımsky, V.Destgerdi, B.Servetiyan, B.Zencani, Y.Marr, 

Y.Bertels gibi dünyaca ünlü oryantalistler şairin eserlerini  edebi ve sanatsal açıdan olduğu 

kadar tarihsel yönden de incelemiş, onun "Hamse"sini bir çok farklı dillere çevirerek, 

Nizami'nin dehasını bir kez daha dünyaya tanıtmışlardır. Tabii ki, şairin anavatanı 

Azerbaycan'da  da bu alanda pek çok çalışma yapılmıştır. Tepeden tırnağa Nizami sevdalısı 

olan M.E.Resulzade'nin "Azerbaycan şairi Nizami" adlı eseri, ilmi ve tarihiliğin fonunda büyük 

ustadın milli kimliğinin ısrarla altının çizilmesi ile dikkat çekiyor. Bu bakımdan meşhur Rus 

oryantalisti Y. Bertels'in “Büyük Azerbaycan şairi Nizami Gencevi” adlı çalışması da temelde 

aynı amaca (etnisiteye) hizmet etmektedir. Onun bu alandaki kapsamlı araştırmalarının mantıklı 

bir sonucu olan “Nizami ve Fuzuli” monografisini de Nizamişinaslığa değerli bir katkı olarak 

kabul edilebilir. H.Araslı, A.A.Alizade, M.Guluzade, A.Ağayev, R.Aliyev, A.Rustamova, H. 

Yusifli gibi tanınmış Azerbaycanlı bilim adamları, Nizamişinaslığın bu ve diğer alanlarını 

incelemiş ve ciddi bilimsel sonuçlar elde etmişler. Nizami'nin eserlerinin yeni düşünce ışığında 

incelenmesi son dönemin araştırmacılarından biri olan Mir Celal Zeki (O, “Sırlar Hazinesi”, 

"Hosrov ve Şirin”, “Yedi Güzel” eserlerini orijinal üslubunu, veznini, ağırlık, ruh ve ahengini 

koruyarak Farsça'dan Azerice'ye çevirmiştir) ve Siraceddin Hacı’nın (“Sırlar Hazinesi” üzerine 

10 ciltlik bir tefsir-şerh yazmıştır. Şu ana kadar Nizami'nin hiçbir eserinin bu kadar detaylı 

incelenmediğini belirtmemiz gerekir.) eserleri ister tercüme, isterse de anlam derinliği 

bakımından çok farklı, orijinale daha yakın olmaları ile farklanır. 

 

Anahtar Kelimeler: Nizami Gencevi, Nizami araştırmacıları, Nizamişinaslık 
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                                      MAGIC OF NIZAMI CHARM OR NIZAMI  

                                       RESEARCHERS OF NIZAMI HERITAGE 

 

                                        

 

ABSTRACT: 

 

Turkic son, Nizami Ganjavi ((1141-1209), one of the phenomenal personalities in the history 

of Eastern artistic and philosophical thought, is a “Poet of all times and peoples” with being at 

the top of time and place. Many-branched work of the immortal word master, whose 880th 

anniversary is being celebrated this year, has always kept its topicality for researches. The deep 

philosophical essence of his works, form, Idea-thematic scope, an artistic reflection of socio-

political processes and historical events of the period with a clear tone (even if centuries have 

passed since it was written) give basis to the writers to repeatedly address Nizami’s work. 

Interest in Nizami’s work, Nizami’s personality knows no bounds like the thoughts of the poet. 

Worldwide famous orientalists like De Erbel, H.Purgstal, E.Brown, F.Erdman, F. Sharmura, 

A.Krimsky, V.Dastgardi, B.Sarvatiyan, B.Zanjani, Y.Marr, Y.Bertels have researched the 

works of poets both in the literary and artistic sphere, and in the historical aspect, translated his 

“Khamsa” to the different languages, and introduced genius Nizami to the world once again. 

Surely, much work has been also done in this field in the motherland of the poet, Azerbaijan. 

"Azerbaijani poet Nizami" work of M.A. Rasulzade, who is Nizami’s lover head over heels, 

attracts attention with the illustration of the national identity of the great master against the 

background of scientific history. In this regard, the “Great Azerbaijani poet Nizami Ganjavi” 

research of the prominent Russian orientalist Y. Bertels serves mainly to the same purpose 

(ethnicity). His “Nizami and Fuzuli” monography, which is the logical continuation of his deep 

scaled studies in this field, may be considered as a valuable contribution to Nizami 

studies. Famous Azerbaijani scholars such as H.Arasli, A.A Alizade, M.Guluzade, A.Agayev, 

R. Aliyev, A. Rustamova, H.Yusifli have studied this or other areas of the Nizami studies, and 

have reached serious scientific results. Works of Mir Jalal Zaki, one of the researchers in 

studying of Nizami works in light of new mentality, (he has translated “Makhzanul-asrar” 

(Treasure of secrets), Khosrov and Shirin” and “Seven Beauties” from Persian to Azerbaijani 

language remaining original style, rhythm, spirit, and harmony of his works) and Sirajaddin 

Haji (He has written commentary consisting of 10 books to “Makhzanul-asrar” (Treasure of 

secrets). We have to mention that no works of Nizami have been thoroughly studied like that 

so far) are distinguished by being closer to the original form and its differentness both in terms 

of translation, and opening of meaning tinges.  

 

Keywords: Nizami Ganjavi, Nizami researchers, Nizami studies.  
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NİZAMİ CAZİBƏSİNİN SEHRİ VƏ YA NİZAMİ ARAŞDIRMAÇILARI 

                                              

GİRİŞ: 

  

         Şərq bədii-fəlsəfi fikir tarixinin fenomenal şəxsiyyətlərindən olan türk oğlu türk Nizami 

Gəncəvi (1141-1209) zaman və məkanın fövqündə bərqərar dühadır. O, dünya ədəbiy-

yatşünaslığında Homer, Vergili, Dante, Şekspir ilə bir sırada durur. Təsadüfi deyil ki, İ.V.Höte 

Nizami Gəncəvini “bütün zamanların və xalqların şairi” hesab edirdi. H.Heyne isə emosional 

tərzdə yazırdı: “Almaniyanın öz böyük şairləri var...Ancaq onlar Nizami ilə müqayisədə 

kimdirlər ki?...”[10] Qədim mənbələrin təqdim etdiyi, nüfuzlu tarixçilərin, şərqşünasların da 

təsdiqlədikləri məlumatlara görə, Nizami Gəncəvinin iyirmi min beyti (qırx min misra!) 

müharibələr, qarətlər, yanğınlar, zəlzələlər nəticəsində itib-bataraq dövrümüzə gəlib 

çatmamışdır. Buna baxmayaraq, dahi sənətkar bu günümüzə gəlib çatan bəşər mədəniyyətinin 

ən nadir incisi - “Xəmsə”si və 1000 beytlik Divanı ilə dünya şairləri arasında ən yüksək zirvəni 

fəth etməyə nail ola bilmişdir. Nizami Gəncəvinin  ümumbəşəri ideyalar mənbəyi olan 

xəzinəsini mütaliə edərkən  insan bir daha əmin olur ki, şair öz dövrünə qədər mövcud olmuş 

klassik və yeni fars dilinin bütün söz ehtiyatını, bu dilin bütün  zənginliyini, qüdrətini hərf-hərf, 

səs-səs, sözbəsöz, cümləbəcümlə (lazım gəldikdə türk sözlərini, folklor nümunələrini fars dilinə  

çevirərək) öz yaradıcılıq süzgəcindən keçirib əsərlərinə hopdurmuş, beləliklə, onu daha 

ahəngdar, daha rəngarəng, daha cazibədar etmişdir. Şair “Xosrov və Şirin” dastanın 

başlanğıcında belə bir əhvalatı qələmə alır: Lacivərd  ulduzların göy üzünə bəzək verdiyi sakit 

bir gecədə şairin qonağı olan yaxın dostu söhbət əsnasında  ecazkar qələmə sahib olduğu halda 

susub, yeni sənət  möcüzələri yaratmadığı üçün onu məzəmmət edir. O, bu məzəmmətin 

qarşısında artıq bitirdiyi məsnəvisinin bir parçasını dostuna oxuyur. Şairin dostu bu əsərin 

sehrinə düşərək:    

که مشرق تا بمغرب روشناسی   [5]                    تو آن خورشید    قیاسی   نورانی                            

 

(Sən Şərqdən Qərbə qədər tanınan (məşhur olan)  işıq və nur saçan Günəşsən)-deyə heyrətini  

bildirir. Fəxriyyə janrında qələmə alınmış bu parça özündə böyük bir həqiqəti əks etdirir. 

Həqiqətən də, Nizami irsi şairin yaşayıb-yaratdığı dövrdən şeir-sənət həvəskarlarının dilinin 

əzbəri olmuş, sevilib-oxunmuş, eldən-elə, diyar-diyar gəzib dolaşmışdır ”[7, 188] 

 

1.1.Nizami Gəncəvi dünya tədqiqatçılarının diqqət mərkəzində   

           

         Qeyd etməliyik ki, bu il 880 illiyi qeyd olunan ölməz söz ustasının çoxşaxəli yaradıcılığı 

araşdırmaçılar, tədqiqatçılar üçün hər zaman aktuallığını qoruyub saxlamışdır. Əsərlərinin dərin 

fəlsəfi mahiyyəti, forma, ideya-tematik əhatəliliyi, dövrünün ictimai-siyasi proseslərinin, tarixi 

hadisələrinin aydın çalarla bədii inikası (yazıldığı dövrdən əsrlər keçsə belə!) tədqiqatçılara 

Nizami yaradıcılığına dönə-dönə müraciət etməyə əsas vermişdir. Nizami dünyanın Nizamisi 

olduğundan müxtəlif millətlərdən olan alimlər, tədqiqatçılar da bu  dünyanı açmağa, kəşf 

etməyə, onun barəsində söz deməyə, beytləri arasında gizlənən sirlərə vaqif olub onları 

nizamisevərlərə çatdırmağa cəhd etmişlər. Bu tədqiqatçılar şairin irsini etibarlı, inanılmış 

əlyazmalara söykənərək tərtib edilmiş tənqidi mətnlər əsasında araşdıraraq onun vətəni, həyatı, 
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ailəsi, adı, təxəllüsü, əsərlərinin yazılma tarixi haqqında məlumatlar əldə etməyə çalışmışlar. 

Bu yolda ən doğru yol göstərən isə, yenə də,  heç şübhəsiz ki, elə məsnəvilərinin arasından 

boylanan Nizami sözü, Nizami yadigarı, Nizami beytləri olmuşdur. Onun  yaradıcılığına, 

şəxsiyyətinə maraq elə şairin fikirləri kimi sərhəd tanımır. De Erbel, X.Purqştal, E.Braun, 

F.Erdman, F.Şarmura, Yan Ribka, A.Krımski, V.Dəstgərdi, B.Sərvətiyan, B.Zəncani, Y.Marr, 

Y.Bertels kimi dünyaca məşhur şərqşünaslar cahanşümul sənətkarın əsərlərini istər ədəbi-bədii 

müstəvidə, istərsə də tarixi aspektdə araşdırmış, onun “Xəmsə”sini müxtəlif dillərə tərcümə 

edərək, Nizami dühasını bir daha dünyaya tanıtmışlar.    Rusiyada Nizami irsiniin öyrənilməsi  

A.Krımskinin (1871-1942) adı ilə bağlıdır. “İran tarixi, onun ədəbiyyatı və dərviş 

teosofiyası”(1909-1917) əsərində şairin müxtəlif poemalarından tərcümələr edən şərqşünas 

alim, rus oxucusunu Nizami yaradıcılığı ilə tanış etmişdir. “Nizami sənətkarlığının elmi təhlili 

sahəsindən danışarkən, Şərq ədəbiyyatının mahir bilicisi Y.E.Bertelsin (1890-1957) fəaliyyəti 

xüsusi qeyd edilməlidir. O, 20-ci illərin sonlarından başlayaraq ömrünün axırına qədər davamlı 

olaraq Nizami irsinin müxtəlif problemləri üzərində sistemli tədqiqat aparmış, şairin 

yaradıcılığı, ədəbi mühiti, əsərlərinin nəşri və tərcüməsi işi ilə məşğul olmuşdur [7,s.192]. Onun 

bu araşdırmaları 1940-cı ildə ərsəyə gətirdiyi “Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi” 

əsərində  öz əksini tapmışdır. Alimin gərgin elmi çalışmalarının məhsulu olan 1962-ci ildə nəşr 

edilmiş “Nizami və Füzuli” monoqrafiyasını da nizamişünaslığa dəyərli töhfələrdən saymaq 

olar. Lakin təəssüflə qeyd etməliyik ki, aparılan  titanik müqyaslı tədqiqat işləri sovet təbliğat 

rejiminin təzyiqi altında yerinə yetirildiyindən, araşdırmaçı Nizaminin dini və fəlsəfi 

görüşlərini çox zaman onun təfəkkür tərzindən çıxış edərək deyil, dövrün senzurasının  tələbləri 

çərçivəsində təqdim etmişdir.  

             Nizami irsinin araşdırılması, müxtəlif əlyazmaların bir-biri ilə müqayisə edilib, 

tutuşdurulması üsulu ilə tənqidi mətnlərin hazırlanması işində İran alimlərinin də zəhməti qeyd 

olunmalıdır. Bu sahədə Həsən Vəhid Dəstgərdinin (1919-1983) tədqiqatları ilk təşəbbüs kimi 

maraq doğurur. Alim ilk dəfə Nizaminin “Xəmsə”sinə daxil olan altı dastanın hər birini, başqa 

sözlə külliyyatını 30 nüsxə ilə tutuşdurmuş və düzəlişlərlə nəşr etdirmişdir. Bu məsnəvilərə 

(“Məxzənül-əsrar”- “Sirlər xəzinəsi”; “Xosrov və Şirin”; “Leyli və Məcnun”; “Həft peykər”-

“Yeddi gözəl”; “İskəndərnamə”yə (“Şərəfnamə” və “İqbalnamə”)) müəllif tərəfindən  haşiyə, 

izah və şərhlər yazılmışdır. Adı  çəkilən  əsərlərin  belə  mətnləri  ilkin  etibarlı  elmi  qaynaq 

kimi çox  əhəmiyyətlidir. Müəllif bu əsərləri “Ərməğan” nəşriyyatında 5 il ərzində çap 

etdirmişdir. V.H.Dəstgərdinin Nizami əsərlərinin şərhinə həsr etdiyi qərgin elmi araşdırmaların 

məntiqi nəticəsi olan “Dəftər-e həftom”- “Yeddinci dəftər” adlı əsəri də bu sahədə görülən 

önəmli tədqiqatlar sırasımda yer almışdır. 

           Daha sonra Nizami “Xəmsə”sinin Barat Zəncani (1925-2021)  qələmində təshih və 

şərhlərlə bərabər yeni elmi-tənqidi mətni  hazırlanmış və nəşr edilmişdir. H.V.Dəstgərdinin 

“Xəmsə”yə verdiyi şərhlərdən təxminən yarım əsr keçdikdən sonra azərbaycanlı doktor Bəhruz 

Sərvətiyan (1937-2013)  Nizami məsnəvilərinin  yeni tənqidi mətnlərini şərhlər, izahlarla 

birlikdə hazırlamışdır. 1985-ci ildə “Sirlər xəsinə”sini nəşr etdirən tədqiqatçı sonuncu 

“İqbalnamə” əsərini 2001-ci ildə çap etdirmişdir. Özünün dediyi kimi “hələ gənclik illərindən  

Nizami araşdırmaları, şərhləri ilə məşğul olmuş, demək olar ki,  bütün elmi yaradıcılığını 

sevdiyi şairinə həsr etmişdir” [9] .   

         Eyni zamanda onu da qeyd edək ki, Nizaminin məsnəvilərinə, sənətkarlıq 

xüsusiyyətlərinə Rzazadə Şəfəq, Əli Əkbər Şəhabi, Zəbiülla Səfa, Ş.Nemani və onlarla başqa 
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alimlərin, ədəbiyyatşünasların,əsərlərində də geniş yer verilmişdir. Burada fars dili  və  

ədəbiyyatının  görkəmli  araşdırmaçılarından  olan  Səid  Nəfisinin  tərtib etdiyi    قصاید و غزلیات

دیوان     نظامی گنجوی    “Nizami  Gəncəvinin  qəsidə və qəzəlləri   divanı” adlı toplusunun adını 

xüsusi qeyd etmək lazımdır. Alim göstərir ki, bu gün əlimizdə olan 1000 beytlik toplu, əslində 

20000 beytlik divandan qalmış cüzi bir hissədir. [8, 130]     

 

1. 2. Nizami Gəncəvi Azərbaycan araşdırmaçılarının qələmində  

 

        Təbii ki, şairin doğma vətəni Azərbaycanda da bu sahədə az iş görülməmişdir. Təpədən 

dırnağa Nizami sevdalısı olan  M. Ə. Rəsulzadənin böyük şairin anadan olmasının 800 illik 

yubileyi münasibətilə 1941-ci ildə qələmə aldığı “Azərbaycan şairi Nizami” əsəri  ölməz  

ustadın  milli  kimliyinin  qabardılması ilə diqqət çəkir: “... gözəl ilə böyüyə türk, gözəllik ilə 

böyüklüyə - türklük, gözəl və böyük sözə-türkcə, gözəllik və böyüklük diyarına - Türküstan” 

deyən bir şairə hansı ağız “o türk deyildir deyə bilər?” Onun yaşadığı zaman və şəraitdə dilin 

əhəmiyyəti yox idi, hiss baxımından isə Nizaminin türklüyüni isbat edən dəllər bir deyil, 

minlərcədir.” [6;s.31] Bu sözlər əsərin bütün ruhuna hakim kəsilən, tədqiqatın məntiqi 

nəticəsinin təntənəsi kimi səslənir. Tarixçi alim çoxşaxəli araşdırmasında “Şərq islam 

mədəniyyətində Azərbaycanın rolu”, “Nizami Azərbaycan şairi”, “Nizamiyi borcumaz”, 

“Nizamidə farslıq”, “Nizamidə türklük” kimi çox vacib məsələləri tədqiqata cəlb edir.  

         Qeyd edək ki, Sovetlər dönəmində Nizaminin 800 illik yubileyinin keçirilməsinə hazırlıq 

zamanı Azərbaycanda tanınmış şərqşünas alim  Əbdülkərim Əlizadənin səyi nəticəsində şairin 

bəzi məsnəvilərinin tənqidi mətni hazırlanmışdır. Bu tənqidi mətlər (“Sirlər xəzinəsi” və 

“Şərəfnamə”) dəqiqliyinə görə bir çox şərqşünaslar tərəfindən qəbul olunur və etibarlı mənbə 

kimi dəyərləndirilir, onlara əsasən araşdırma aparılır. Nizami bədii irsinin araşdırılmasında 

ciddi elmi nəticələr əldə etmiş Həmid Araslı, Mirzəağa Quluzadə, Mübariz “Əlizadə, Rüstəm 

Əliyev, Azadə Rüstəmova, Xəlil Yusifli kimi Azərbaycanın tanınmış alim və şərqşünaslarının 

da payı az deyil. Azərbaycanda Nizami“Xəmsə”sinin filoloji tərcümələri [“Sirlər xəzinəsi”- R. 

Əliyev.Bakı:1991;  “Xosrov və Şirin”- H. Məmmədzadə, Bakı: 1981;  “ Leyli və Məcnun”- M. 

Əlizadə. Bakı: 1981; “Yeddi gözəl”- R. Əliyev, Bakı: 1981;  “ İskəndərnamə” (“Şərəfnamə”)-

Q. Əliyev. Bakı: 1981; “İskəndərnamə” (“İqbalnamə”) V.Aslanov; izahlar və qeydlər Z. 

Quluzadə, V.Aslanov. Bakı: 1981] hazırlayan  alimlərin gördükləri mühüm və müsbət 

araşdırmaları dahi şairimizin əsərlərini geniş kütləyə tanıtmaq baxımından mühüm işlərdən 

sayılır. Nizami əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcümələri İkinci dünya müharibəsi illərinə 

təsadüf etdiyindən “şairin 800 illik yubileyi münasibətilə çapa hazırlanan beş məsnəvinin poetik 

tərcüməsi, klassik fars dilinin incəliklərinə dərindən bələd olmayan  xalq şairləri Süleyman 

Rüstəm, Səməd Vurğun, Məmməd Rahim, Rəsul Rza və Mikayıl Rzaquluzadə tərəfindən edildi 

və təkcə “Şərəfnamə”ni tərcümə edən Abdulla Şaiq klassik ədəbiyyata və poetik ənənələrə 

bələd idi. Hər halda bu tərcümələr ictimai zümrələrin Nizaminin bədii irsi ilə tanış olması 

baxımından əhəmiyyətli sayıla bilər.[2,s.153] 

          Nizami tədqiqatçıları arasında riyaziyyatçı, islamşünas alim, Şərq dilləri və poeziyasının 

dərin və mükəmməl bilicisi Əhmədağa Əhmədovun adı xüsusi qeyd  olunmalıdır. Alim 

tədqiqatçının əsəri “Nizami-elmşünas” adlanır. Əsərdə Nizami haqqında deyilir: “O, bir şair adı 

ilə məşhur olmuşsa da əslində ona “alım-şair”, bəlkə də “şair-alim” demək daha doğru  
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olardı.  Çünki  o, öz dövrünün bütün elmlərinə vaqif olmaqla, hər bir elmi mətləbi şeir dilində 

verir;  eləcə  də  onun  adi  həyat, məişət məsələlərindən  yazdığı şeirləri belə, müxtəlif elmi 

biliklərlə doludur”[1,s.5]. Alimin adı çəkilən əsərinin fəsilləri, bölümlərinə nəzər salsaq Nizami 

dühasının böyüklüyü aydın dərk  olunar. Nizami  “Xəmsə”sindən çıxış edərək  aşağıdakı 

mövzulara aydınlıq gətirmişdir: “Nizami-təbiətşünas”;“Nizami-həndəsəşünas”; “Nizami-

səmaşünas”; “Nizami-ulduzşünas”; “Nizami-aləmşünas (kosmoloq)”; “Nizami musiqişünas”, 

“Nizami rəvanşünas-psixoloq”; “Nizami–elşünas (etnoqraf)”; “Nizami-islamşünas”; “Nizami-

sözşünas” və s.   

          Nizami əsərlərinin yeni təfəkkür işığında araşdırılmasında son dövrlərin 

tədqiqatçılarından Mircəlal Zəkiyevin (1945-2019) etdiyi tərcümələr maraq doğurur. Şərqşünas 

şair Nizami əsərlərinin orijinal üslubu, vəzni, ruhu və ahəngini saxlamaqla “Sirlər xəzinəsi” 

[2007], “Xosrov və Şirin” [2018], “Yeddi gözəl”i [2021] fars dilindən Azərbaycan dilinə 

tərcümə etmişdir. Qeyd etməliyik ki, bu tərcümələr başqa tərcümələrlə müqayisədə  istər 

tərcümənin yüksək səviyyəsi baxımından, istərsə də məna çalarlarının açılması baxımından çox 

fərqli, orijinala daha yaxın olmaları ilə seçilir.  

          “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı 

elmi işcisi Siracəddin Hacının “Sirlər Xəzinəsi” məsnəvisi ilə bağlı yazdığı 10 kitabdan ibarət 

təfsir-şərh şairin bu məsnəvini yazarkən qarşısına  qoyduğu  məqsədi  tam  şəkildə  əhatə  etmək  

baxımdan  bənzərsiz  bir   əsər  kimi Azərbaycan nizamişünaslığının son illərdə əldə etdiyi 

əvəzsiz bir tədqiqat, Nizamişünaslığa qiymətli hədiyyə hesab edilə bilər. O da xüsusi qeyd 

edilməlidir ki, Nizaminin heç bir əsəri belə bir istiqamətdə, belə bir həcmdə bütün təfsilatı və 

yönləri ilə araşdırılmamışdır. Haqqında danışılan oncildlik bu sahədə ilk addım olmaqla yanaşı 

Nizaminin digər əsərlərinin öyrənilməsi sahəsində yeni bir istiqamətin başlanğıcı, 

nizamişünaslığın son uğurlarından biri kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir” [4].  

          Nizami və onun ədəbi irsi haqqında istər Azərbaycanda, istərsə də, Azərbaycan 

hüdudlarından kənarda müxtəlif yönlü araşdırmalar aparılmış, nizamişünaslıq üzrə müasir elmi 

əsaslara və metodologiyaya  söykənən mühüm işlər görülmüşdür. Lakin bütün bunlarla yanaşı, 

Nizami dünyası və onun zəngin bədii irsi haqqında təsəvvürlərimiz, təbii ki, mükəmməl 

deyildir, bu sahədə hələ də boşluqlar, elmi yetərsizlik aktuallıq kəsb etməkdədir.  Əlbəttə, 

Nizami peziyası, bu misilsiz məsnəvilərin liqvopetik xüsusiyyətləri, dəyərləri barəsində ilkin 

məlumatları təzkirələr, cünglərlə yanaşı həm də lüğətlər vermişlər.  

 

 NƏTİCƏ: 

  

          Son olaraq onu demək istərdik ki, həyatı boyu Azərbaycanda, doğma şəhəri Gəncədə 

yaşayıb, yaradan Nizami Təbrizə bir aylıq dəvəti səfəri istisna olarsa, başqa diyarlara səfər 

etməmişdir. Lakin taleyin hökmü ilə onun misilsiz məsnəvilərinin əlyazma nüsxələri,  dünyanı 

dolaşmış, elm, tədris ocağlarının,  müzeylərin, tədqiqat mərkəzlərinin ən qiymətli eksponatı 

olmuşdur. Həqiqətən  ali bəşəri hissləri təbliğ edən Nizami böyüklüyü, Nizami dühası insanlığa 

ruh, mənəvi güc, inam,  enerji bəxş edir. 

Biz bu kiçik məqaləmizdə imkan daxilində dünyanın Nizamisinin bir qrup araşdırıcılarından 

bəhs  etdik.  Lakin  bilməliyik  ki,  nizamişünaslıq bu  gün  ən  inkişaf etmiş filoloji elmlərdən  

sayılır. Onun formalaşması üçün isə ilk növbədə yuxarıda adları çəkilən alimlərə minnətdar 

olmalıyıq. Şübhəsiz ki, Nizami yaradıcılığı ilə maraqlanan, ona yeni yönlərdən yanaşan yeni-
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yeni tədqiqatçılar hələ bu sahilsiz, sonsuz ümman haqqında son sözlərini deməmişlər. Yuxarıda  

verdiyimiz qısa xülasədə qeyd etmişdik ki, Nizami öz dühası, yaradıcılığı ilə zaman və məkan 

fövqündə qərarlaşan bir şair, yaradıcıdır. Həqiqətən biz bu günlər Nizaminin 880 illiyini qeyd 

edirik, ancaq 1000, 2000, 3000 və daha çox illər kecəcək, Nizami irsini sona qədər dərk etmək, 

bu mövzuda son sözü demək mümkün olmayacaqdır.  

Nizami Gəncəvi özü hələ sağlığında əsərlərinin uzunömürlü olacağına inanırdı və belə yazırdı:  

 

 ز صد سال پس اگر پرسی کجا او         

[ 5ز هر بیتش صدا آبد که ها او .  ]  

  

 Yüz il sonra sorsan bəs o hardadır, 

Hər beyti səslənər: “Burda, burdadır.”  
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Abstract: 

Tourism plays an essential role in supporting the National Economy. Egypt was ranked as one 

of the most attractive touristic destinations worldwide. Tourism as a service sector affects 

political events and unstable conditions. Within the revolution of January 25th, 2011, tourism 

became below standards, and the archeological heritage sites were subject to threat. Because of 

the political tension and social instability, Egypt's tourism sector has drastically dropped. 

Currently, Egypt is working on overcoming the crisis caused by political unrest. However, it is 

expected to take a long time to get back to where it was, especially in terms of regaining the 

confidence of travelers in the country's ability to guarantee and maintain security and stability. 

Recently, many great projects have been done, such as; New Administrative Cairo Capital, New 

Suez Canal logistic project, New City of Al Alamin, New Grand Egyptian Museum, as well as 

other great projects that reflect positively on the tourism industry and archaeological heritage 

development in Egypt.  

Keywords: Archaeology, archaeological heritage, attractions, national economy, political 

events, touristic destinations, tourism industry.  
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ÖZET:                                                                                                                                                                                                                

Baznevisi (“Baz”- yeniden "nevis"-yaz), insanlığın manevi zenginliği ve entelektüel mülkiyeti 

olarak kabul edilen klasik sanat mirasının, çocukların algı düzeyine uygun olarak 

sadeleştirilmiş bir biçimde yeniden işlenmesi ve yeniden yazılmasıdır. İran Çocuk Edebiyatının 

gelişmesinde, ideolojik ve tematik alanının yaygınlaşmasında müstesna öneme sahip olan bu 

yaratıcı yön, dil, üslup, biçim ve içerik bakımından çocuklar için  karmaşık ve anlaşılmaz klasik 

edebiyat örneklerine yeni bir hayat vererek, onlara çocukların dünyasına girme şansı verdi. 

Asırlar boyu orta ve yaşlı neslin mütalaası için düşünülen “Kelile ve Dimne”, “Şahname”, 

“Bustan”, “Baharistan”, “Hosrof ve Şirin”, “Kabusname”, “Mesnevi” gibi yüzlerle ahlaki, 

didaktik motifli klasik edebi örnekler “baznevisi” sayesinde okur kitlesini genişleterek küçük 

çocuklara armağan edilmiş, onların da bu eserlerden yararlanması sağlanmıştır.  Genç neslin 

etik ve esteteik zevkinin oluşmasında, milli ve  evrensel fikirlerin tanıtılmasında büyük terbiye 

mektebi rolünü üstenmiş Doğu felsefi ve sanatsal düşünce tarihinin ölümsüz siması, büyük 

Azerbaycan şairi Nizami Gencevi`nini (1141-1209) “Hamse” eseri de bu edebi sürecin dışında 

kalmamıştır.  “Hamse”de yer alan şiirler, farklı zamanlarda, farklı yazarlar tarafından defalarca 

çağdaş çocuk edebiyatının gereksinimleri düzeyinde yeniden işlenmiştir. 1970 yılında 

araştırmacı, filolog Firangiz Parvizi, “Hamse”nin dördüncü şiirini “Yedi Güzel”i sadeleştirerek 

çocuk okurlarına sunmuş, daha sonra 70'lerde “Beşlik”ten 17, 80'lerde 13 “baznevisi” 

yayımlanmıştır. Zehra Hanleri Kiya, Mehti Azer Yezdi, İhsan Yaşater, Fazlullah Subhi, 

Servetiyan Bihruz, Mujgan Şeyhi, Cemşit Sadagatnejad, Şehriyar Yarbaht, Feride Gülbu gibi 

önde gelen yazarlar Nizami'nin “Hamse”sine defalarca atıfta bulunurlar. “Hamse”nin içinde yer 

alan şiirlerin tekrar tekrar işlenmesine ilişkin istatistiklere göre  “Leyli ile Mecnun” birinci, 

“Hosrov ve Şirin” ile “Yedi Güzel” ikinci,  “İskendername” üçüncü, “Sırlar Hazinesi” ise 

dördüncü sırada yer almıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yeniden yazma, Nizami Gencevi, “Hamse”, Çocuk edebiyatı 
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                        NEW AUDIENCE OF THE NIZAMI GANJAVI WORKS                                    

                               OR A BRIDGE FROM YESTERDAY TO TODAY. 

                                                                                                                

ABSTRACT: 

Baznevisi is redevelopment, rewriting of classical artistic heritage samples, which is considered 

spiritual wealth, intellectual possession of humanity, in a simplified form in accordance with 

the perception level of the children. (“baz” is “re”, “nevis” – write). This work direction, which 

has crucial importance in the development of the children’s literature of Iran, expanding of its 

idea-thematic areal, gave new life to samples of classical literature which is complex and 

incomprehensible for children in terms of language-style, form and content and gave them an 

opportunity to enter the world of children.   Hundreds of samples of classical literature with 

moral-didactic motives such as “Kalila and Dimna”, “Shahname”, “Bustan”, “Baharistan”, 

“Khosrov and Shirin”, “Gabusname”, “Mesnevi” which have been considered for the perusal 

of the middle-aged and older generation for centuries, have been made available for the 

underage children through expanding the reader audience thanks to “baznevisi”. “Khamsa” of 

the genius Azerbaijani poet Nizami Ganjavi (1141-1209), an immortal figure of the history of 

Eastern philosophical and artistic thought, who had played a role of the great upbringing school 

in the formation of the ethical and aesthetic taste of the young generation, in the promotion of 

national and universal ideas, has not also stayed out from this process. All poems included in 

“Khamsa” have been repeatedly redeveloped at different times by the different writers at the 

level of the requirements of the children’s literature. In 1970, researcher philologist Firangiz 

Parvizi simplifies and presents “Seven Beauties”, the fourth poem of “Khamsa”, to the minor 

readers, after that, 17 “baznevisi” in the 70s, 13 “baznevisi” in 80s are published. The prominent 

writers such as Zahra Khanlari Kiya, Mehdi Azer Yazdi, Ehsan Yashater, Fazlullah Subhi, 

Sarvatiyan Bahruz, Mujgan Sheikhi, Jamshid Sadagatnejad, Shahriyar Yarbakht, Farida Gulbu 

are repeatedly addressing to the ‘Khamsa” of Nizami. According to the statistic figure regarding 

the redevelopment of the “Khamsa” poems, “Layla and Majnun” is at the first place, “Khosrov 

and Shirin” and “Seven Beauties” poems are at the second place,  “Isgandarname at the third 

place, and “Makhzanul-asrar” (Treasure of secrets) is at the fourth place. 

  

Key Words: rewriting, Nizami Ganjavi, “Khamsa”, children’s literature. 
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                      NİZAMİ  GƏNCƏVİ  ƏSƏRLƏRİNİN  YENİ  AUDİTORİYASI                                       

                                       VƏ YA DÜNƏNDƏN  BU GÜNƏ  KÖRPÜ. 

                                                              

Açar çözlər: yenidən yazılma, Nizami Gəncəvi, “Xəmsə”, uşaq ədəbiyyatı.  

GİRİŞ: 

          Tarixi yaddaşın bir parçası olan, irfani anlayış, kod xarakterli simvollarla süstlənmiş 

klassik bədii irs nümunələrinin azyaşlı uşaqlar üçün yalnız müəyyən yaş həddindən sonra 

əlçatan olması məlum həqiqətlərdəndir. Əlbəttə ki, söz bazası məhdud, dərketmə səviyyəsi 

kifayət qədər inkişaf etməmiş uşaqların mürəkkəb ifadələrlə yüklənmiş dərin poetik-fəlsəfi 

mənaları əxz edən əsərləri başa düşməməsində qeyri-adi heç nə yoxdur. Bu tam təbiidir. Lakin, 

digər tərəfdən bəlli bir həqiqət də var ki, bu unikal, möhtəşəm tarixi mənbələr uşaqların etik-

estetik zövqünün formalaşmasında, onların öz tarixi keçmişinə, adət-ənənəsinə, mədəniyyətinə, 

mental dəyərlərinə bələd olmalarında, başqa sözlə, kamil şəxsiyyət kimi formalaşmalarında 

əvəzsiz vasitədir. Məhz elə yuxarıda göstərilən bu səbəblər  “baznevisi” adlanan ədəbi 

istiqamətin yaranmasına və az bir zamanda sürətli inkişafına təkan verdi. 

1.1.“Baznevisi” – ədəbi müstəvidə özünəqayıdışın təzahürü 

          Baznevisi-bəşəriyyətin mənəvi sərvəti, intellektual mülkiyyəti sayılan klassik bədii irs 

nümunələrinin uşaqların qavram səviyyəsinə uyğun sadələşdirilmiş formada yenidən işlənməsi, 

yenidən yazılmasıdır. (“baz”-yenidən, “nevis”-yaz) İran uşaq ədəbiyyatının inkişafında, onun 

ideya-tematik arealının genişlənməsində müstəsna əhəmiyyətə malik bu yaradıcılıq istiqaməti 

dil-üslub, forma və məzmun cəhətdən uşaqlar üçün qəliz və anlaşılmaz  klassik ədəbiyyat 

nümunələrinə yeni həyat bəxş edərək, onlara uşaq dünyasına daxil olma şansı vermişdir.  

Beləliklə, klassik ədəbiyyat nümunələrinin yenidən işlənərək “baznevisi” olunması uşaq 

ədəbiyyatının inkişafı istiqamətində planda duran ən vacib, prioritet məsələlərdən idi. Millətin 

gələcəyini, xalqın sabahını düşünən dövrün ziyalıları,  yazarlar  bu çatışmazlıqları aradan 

qaldırmaq üçün bacarıqlarını ortaya qoydular. Uşaq ədəbiyyatı üçün əsas mənbə sayılan 

unudulmuş folklor nümunələri, qədim nağıllar və əsatirləri toplayıb yenidən işləyən Fəzlullah 

Mohtədi Sübhünün (1897-1962) 27 illik prinsipial, yorulmaz zəhmətinin nəticəsi kimi 

“Əfsanələr”-2 cild (1946-1947), “Qədim əfsanələr”-2 cild (1950-1953), “İranın qədim 

əfsanələri” (1954) [10] adlı kitablar toplusu  bu sahədə çalışan bir çox yazara yaradıcılıq stimulu 

verdi. “Həmin illərdə Mehdi Azər Yəzdi İranın klassik bədii irsini uşaq və yeniyetmələr üçün 

yenidən işləmək məqsədi ilə tək başına qələmə sarılaraq, klassik fars mətnləri əsasında çox 

dəyərli hekayələri “Yaxşı uşaqlar üçün yaxşı hekayələr” adı altında ərsəyə gətirdi”. [7,s.245] 

1958-ci ildə Ehsan Yaşaterin “Qədim İran nağılları”, “Şahnamədən seçilmiş nağıllar”, Zəhra 

Xanləri Kiyanın “Fars ədəbiyyatının ürəkaçan hekayələri” adlı məcmuələri “baznevisi”nin ən 

yaxşı nümunələri kimi uşaq ədəbiyyatının mündəricəsini zənginləşdirdi. Beləliklə, uzun əsrlər 

orta və yaşlı nəslin mütaliəsi üçün nəzərdə tutulan “Kəlilə və Dimnə”, “Şahnamə”, “Bustan”, 

“Baharistan”, “Xosrov və Şirin”, “Qabusnamə”, “Məsnəvi” kimi yüzlərlə əxlaqi-didaktik 

motivli klassik ədəbiyyat nümunələri “baznevisi” sayəsində oxucu auditoriyasını 

genişləndirərək kiçikyaşlı uşaqların ixtiyarına verildi. 
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1.2.O xəzinədən yararlanmaq uşaqların da haqqıdır  

          Təbii ki, gənc nəslin etik və estetik zövqünün formalaşmasında, milli və ümumbəşəri 

ideyaların təbliğində böyük tərbiyə məktəbi rolunu oynamış Şərq fəlsəfi-bədii fikir tarixinin 

ölməz siması, dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin (1141-1209) “Xəmsə”-si də  bu ədəbi 

prosesdən kənarda qalmamışdır. “Xəmsə”-yə daxil olan poemalar müxtəlif zamanlarda, 

müxtəlif yazarlar tərəfindən dəfələrlə müasir uşaq ədəbiyyatının tələbləri səviyyəsində yenidən 

işlənmişdir. 1970-ci ildə tədqiqatçı-filoloq Firəngiz Pərvizi “Xəmsə”-nin dördüncü poeması 

“Yeddi gözəl”-i sadələşdirərək uşaq oxuculara təqdim edir, bundan sonra 70-ci onillikdə 

“Beşlik”dən 17, 80-ci illərdə 13 “baznevisi” işıq üzü görür. Zəhra Xanləri Kiya, Mehdi Azər 

Yəzdi, Ehsan Yaşater, Fəzlullah Sübhi, Sərvətiyan Bəhruz, Müjgan Şeyxi, Cəmşid 

Sədaqətnejad, Şəhriyar Yarbəxt, Fəridə Gülbu kimi görkəmli qələm ustaları Nizami “Xəmsə”-

sinə dönə-dönə müraciət edirlər. “Xəmsə” poemalarının yenidən işlənməsi ilə bağlı statistik 

göstəriciyə görə “Leyli və Məcnun” birinci, “Xosrov və Şirin” ilə “Yeddi gözəl” poemaları 

ikinci, “İskəndərnamə” üçüncü, “Sirlər xəzinəsi” isə dördüncü yerdə qərarlaşmışdır. Beləki, son 

illərdə ərsəyə gələn 30  baznevisini araşdıran zaman məlum olur ki, bu “baznevisi”-lərdən 16-

sı “Leyli və Məcnun”-a, 11-i “Xosrov və Şirin”-ə, 8-i “Yeddi gözəl”-ə, 2-si “İsgəndərnamə”-

yə və yalnız 1-i “Sirlər xazinəsi”-nə aiddir. [11] Bunun da özünün müxtəlif səbəbləri var.  

2.1. “Xəmsə”  “baznevisi”-lərinin özünəməxsus xüsusiyyətləri 

          Qeyd etdiyimiz kimi, Nizami “Xəmsə”-sinin ilk “baznevisi”-si Firəngiz Pərviziyə aiddir. 

Kitab ilk öncə uşaqlar üçün tarixi şəxsiyyət, Sasani şahı Bəhram Gur haqqında qısaca məlumat 

verməklə başlayır. Daha sonra, hərəsi bir planetə və ya həftənin bir gününə uyğun rəngli 

saraylarda yaşayan yeddi müxtəlif ölkələri təmsil edən gözəllərin hekayələrini uşaqların 

rahatlıqla dərk edə biləcəyi dildə, yığcam, lakonik tərzdə kiçikyaşlılara təqdim edir. İran 

ədəbiyyatşünaslığında elmlər doktoru dərəcəsinə yüksəlmiş ilk qadın tədqiqatçı, yazıçı və 

mütərcim kimi tanınan Zəhra Xanləri Kiyanın (1915-1991) klassik ədəbiyyatın Şeyx Əttar, 

Firdovsi, Nizami, Xacu Kirmani, Cami kimi dühalarının şahkar əsərlərini sadələşdirilmiş 

formada uşaqlar üçün yenidən işləməsi də bu sahədə görülən maraqlı işlər arasında yer alır. 

YUNESKO-nun təsis etdiyi mükafata layiq görülmüş “Fars ədəbiyyatının ürəkaçan dastanları” 

(1958) adlı bu topluya Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poemasının ixtisarla verilmiş 

məzmunu, “Yeddi gözəl” poemasından Hindistan və Çin gözəlinin hekayələri daxildir.[2] 

“Baznevisi”-lər üçün xarakterik olan nəzmlə nəsrin növbələşməsi priyomundan Zəhra xanım 

da uğurla istifadə etmişdir. Əsərdə müəyyən hissəsinin sadə dillə nəsrlə açıqlamasından sonra 

orijinal varianta müraciət olunaraq, ona müvafiq hissə  nəzmlə oxucuya təqdim edilir. Bu isə 

öz növbəsində, həm dil-üslub cəhətdən çətin anlaşılan fikrin asan formada azyaşlı oxucuya 

çatdırılmasını təmin edir, həm də bu və ya digər fikrin orijinal variantı ilə oxucunu tanış edir. 

Belə olan halda, yazar, qarşısına qoyulmuş, “baznevisi” prosesinin mahiyyətini şərtləndirən, ən 

ümdə, vacib məqsədə tam nail olur. Qeyd etməliyik ki, uşaq ədəbiyyatının məzmun və 

mündərəcəsinin rəngarəngliyinə, müxtəlifliyinə xidmət edən “yenidən yazılma” nümunələrini 

yaradan şair, yazar, qələm sahibi, klassik ədəbiyyatın mahir bilicisi olmaqla yanaşı, həm də 

uşaq dünyasına, uşaq psixikasına yaxından bələd olmalıdır. O, unutmamalıdır ki, savadsızlıq 

ucbatından klassik mətnin yenidən yazılmasında yol verilən səhv, yalnışlıq, uşaq yaddaşında 

həmişəlik iz qoya bilər. Nizami “baznevisi”-lərini araşdıran zaman, başqa klassiklərin əsərləri 

ilə müqayisədə Nizami  əsərlərinin ideya-məzmun cəhətdən daha az təhrif olunduğunun, əksər 
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hallarda orijinal məzmununun saxlanıldığının şahidi oluruq. Bu poemalara müraciət edərək, 

onları yenidən işləyən müəllif əsərin süjet xəttində təhriflərə bacardıqca az yol verməyə çalışır. 

Lakin təbii ki, bəzi yenidən yazılmalarda “baznevisi”-dən çox “bazafərini” (“baz”-yenidən, 

“afərini”-yaradıcılıq) dəst-xətti hiss olunmaqdadır. Məsələn Şəhriyar Yarbəxtinin  “Leyli  və 

Məcnun” poemasının yenidən yazılmasında orijinal məzmundakı bir çox yerlər 

ixtisarlaşdırılmış, bəzi hissələr yazar təxəyyülünə uyğun şəkildə əlavə olunmuşdur. Leyli ilə 

Məcnunun əmiqızı, əmioğlu olmaları,[8,s.12] İbn-Səlamın Leyliyə yalnız elçi getməsi, Leylinin 

ona ərə getməməsi, əsərin əvvəlində Səəd bin Amərin Çəhd və Məhd adlı oğlanlarının olması 

və onlar haqqında hekayə də yazar təxəyyülünün məhsuludur.[8,s.5-10] Yuxarıda nəsrlə 

nəzmin növbələşməsi şəklində tərtib olunan “baznevisi”-lər haqqında danışan zaman, bu tip 

yaradıcılıq formalarına daha çox müraciət olunduğunu qeyd etmişdik. Lakin, Firəngiz 

Pərvizinin “Yeddi gözəl” poemasının sadələşdirilmiş versiyası kimi, təmamilə nəsrdən ibarət 

olan “baznevisi”-lərə də təsadüf olunur. 

          Nəzərə almaq lazımdır ki, uşaq və yeniyetmələrin, əxlaqi-didaktik məna tutumlu klassik 

ədəbiyyat, əsl xalq məktəbi olan folklor nümunələri ilə ilk  tanışlığı məhz “baznevisi”-lər 

sayəsində baş tutur.  Elə bu səbəbdən də, bu yaradıcılıq sahəsi ilə məşğul olan yazarlar   seçilən 

hər bir ifadə, yazılan hər bir kəlməyə xüsusi məsuliyyətlə yanaşmalıdırlar. Fəridə Gülbu kimi 

bəzi tərtibçilər bu platformanı yaxşı mənada fürsət bilib, uşaq və yeniyetməni maksiumum 

maarifləndirmək üçün əsərin müəllifi haqqında müfəssəl məlumat verdikləri, əhatəli 

müqəddimə hazırladıqları  halda,[3] digərləri bu müqəddimələrə lüzum görmür, nəticədə  

“baznevisi”etdiyi bədii nümunənin uşaq təxəyyülündə hərtərəfli, parlaq tonlarla canlanmasına 

mane olurlar.[6] Fəridə Gülbu Nizami “Xəmsə”-sinin “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”, 

“Yeddi gözəl” məsnəvilərinin hər birinə maraqlı ön söz və şərhlər yazmaqla, “baznevisi”-sinin 

daha da oxunaqlı, daha sanballı təqdiminə nail olmuşdur. Bəzi yazarlar gördükləri işin 

ciddiliyini diqqətdə saxlayaraq, hətta “baznevisi” etdikləri əsərin hansı mənbə, kim tərəfindən 

tərtib olunmuş tənqidi mətn əsasında yenidən yazıldığını da qeyd etmişlər. İstinad etdiyi 

mənbəni göstərən bu səviyyəli işlər arasında Yəğmayinin adını çəkə bilərik.[9] 

 

NƏTİCƏ: 

           Nizami əsərlərinin yenidən yazılması barəsindəki araşdırmamızda bu istiqamətdə olunan 

“baznevisi”-lərin ən müxtəlif formalarını incələdik. Onların müasir uşaq ədəbiyyatının və 

yenidən işlənmənin tələblərinə cavab verən və bu standartlara uyğun olmayan ən müxtəlif 

növlərini imkanımız daxilində araşdırdıq. Uşaq ədəbiyyatının təkanverici qüvvəsi kimi 

“baznevisi” ədəbi istiqamətinin aktuallığını qabartmaqla, yenidənyazılma zamanı yol verilən 

nöqsanları, təqdirə layiq halları sadaladıq. Qeyd etmək lazımdır ki, artıq 1968-ci ilə qədər 

İranda klassik fars mətnlərinin demək olar ki, hamısı uşaqlar üçün yenidən işlənərək, onların 

ixtiyarına verildiyi halda, Nizami “Xəmsə”-sinin poemaları bu məsələdə bir qədər kənarda 

qalmışdır. Yuxarıdakı statistik məlumat da Nizami əsərlərinə münasibətdə müəyyən 

laqeydliyin hökm sürdüyünü bir daha təsdiqləyir. Əlbəttə ki, bunu dahi sənətkarın “Xəmsə”-

sinin bütün poemaları haqqında demək doğru olmazdı. Qeyd etdiyimiz kimi, “Xosrov və Şirin”, 

“Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl” müxtəlif yazarlar tərəfindən dönə-dönə müasir uşaq 



 REPUBLIC SUMMIT         5th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS           
                     

 

 CONGRESS  BOOK        ISBN: 978-625-7341-66-0          www.cumhuriyetkongresi.org     Page | 194 

 

ədəbiyyatının spesifik qanunları çərçivəsində işlənərək, rəngarəng uşaq dünyasını fəth etmişdir. 

Lakin böyük söz ustadının birbaşa uşaq dünyasına xitab edən, mənəvi-əxlaqi dəyərlər kodeksi 

sayılan dərin mənalı “Sirlər xəzinəsi” kimi əsəri bu ədəbi prosesdən kənarda qalmışdır.  

Qəhrəmanlıq epopeyası “İskəndərnamə” haqqında da eyni sözləri demək olar. Son olaraq onu 

da deməliyik ki, dahi Azərbaycan şairi, mütəfəkkir-filosofu, milli və bəşəri ideyalar carçısı 

Nizami Gəncəvinin  bədii irsi uşaq və gənclər ədəbiyyatının ideya-tematik cəhətdən 

zənginləşməsi üçün əvəzsiz vasitədir. Bütün zamanların və bütün xalqların şairi olan 

cahanşümul dühadan miras qalan bədii irs uşaq və gənclərə ən böyük hədiyyə, ən dəyərli 

töhfədir. “Biz onunla fəxr etməliyik, onu hamıdan yaxşı tanıyıb qiymətləndirməli, tükənməz 

irsindən bəhrələnməli, həm də onu gənc nəsillərə iftixarla öyrətməliyik, bu şəxsiyyətdən ibrət 

almalıyıq” [1,s.10] Milli-mənəvi dəyərlərin məhvə sürükləndiyi dövrümüzdə Nizami 

düşüncəsi, Nizami təfəkkürü heç olmadığı qədər aktual və hətta zəruridir.       
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Özet  

16. Yüzyılın başlarında Şah İsmail’in (öl. 930/1524) bir takım gâlî Şii fırkaların da etkisinde 

kalarak Safevîyye adıyla anılan bir devlet kurması Osmanlı’yı huzursuz etmeye başlamıştır. 

Zira Şah İsmail, bir yandan Osmanlı topraklarında yaşayan ve bir takım heterodoks inançlara 

sahip olan bazı Türkmen boylarından biat alırken, diğer yandan çeşitli dâîler göndererek 

Osmanlı sınırları içerisinde Osmanlı aleyhinde çeşitli propagandalar yapmaya başlamıştır. 

Osmanlı’nın Sünnî akidesiyle çelişen inançlarını Osmanlı halkı arasında yaymaya çalışan Şah 

İsmail, kendine inanan kitleleri de İran’a davet etmeye başlamıştır. Bunun üzerine Osmanlı bir 

takım siyasî, askerî ve dinî tedbirlere başvurmak zorunda kalmıştır. Bu durum Sarıgörez 

Nûreddin (öl. 928/1522), Molla Arap (öl. 938/1531) ve Kemalpaşazâde (öl. 940/1534) gibi bazı 

Osmanlı ulemasını Şia aleyhinde bir takım fetvalar vermeye ve eserler telif etmeye sevk 

etmiştir.  

Söz konusu eserlerden biri de Abdullah Efendi’nin (öl. 1156/1743) “Ehl-i Sünnet ile Kızılbaşı 

Fark Etmek Beyanı Risâlesi” adlı eseridir. Eserin bir nüshası Süleymaniye Yazma Eser 

Kütüphanesinde Giresun İl Halk Kütüphanesi koleksiyonunda, 28 Hk 3587/8 numarada 49b-

52b varakları arasında mevcuttur. Ona göre Müslümanlar 73 fırkaya ayrılmakta olup Ehl-i 

Sünnet fırka-i nâciyedir. Diğerleri ise fırak-ı dâlledir. Diğer fırkalar itikatta küfre düşerse, onlar 

küfürde Yahudi ve Hıristiyanlardan daha kötü olur. Küfre düşmemişlerse onlar tekfir 

edilmemelidir. Mürtet saydığı Râfızîleri, itikadî esaslarına ve müt’a nikâhı gibi bazı fıkhî 

pratiklerine sert eleştiriler getiren Abdullah Efendi, takıyyeyi “Başının selâmeti için Yahudi 

veya Hıristiyan dahi olsa, kimi görürse “sendenim” demektir.” şeklinde tarif etmektedir. 

Ayrıca Râfızîlerin Hz. Aişe’ye iftira attıklarını naklederek, ayetlerin Hz. Aişe’yi temize 

çıkardığını belirtmektedir. Hz. Peygamber’den sonra en üstün kişinin sırasıyla Hz. Ebû Bekir, 

Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali olduğunu; sahabenin tamamının adalet üzere olduğunu ve 

tabiinden efdal olduğunu zikretmektedir. Abdullah Efendi, ehl-i kıblenin tekfir 

edilemeyeceğinin altını da çizmektedir. Ona göre, Hz. Peygamber’in getirdiği şeriatı itiraf edip, 

haber verdiğini tasdik eden ve usûl-i dinin zarurî olan mesâilinde ittifak eden kişiler ehl-i 

kıbleden sayılmalıdır. Ayrıca müellif büyük günah işleyip ölen kişilerin durumunun Allah’a 

kaldığını belirtmektedir. Müellif ayrıca, Allah’ın kullarına ihtiyâr-i cüz’îyi verdiğini, 

dolayısıyla kulun hayır ve şer işlemeye kâdir olduğunu, fiillerin yaratıcısının kul olmadığını, 

kudretin ise kula göre kesbî olduğunu belirtmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İslâm Mezhepleri Tarihi, Osmanlı, Şia, Kızılbaşlar, Abdullah Efendi  
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Sheikh al-Islam Abdullah Efendi’s Unknown Work titled “Book of Statement of 

Distinguishing Ahl al-Sunnah and Qizilbash” and His Theological Opinions 

 

Abstract 

At the begining of the 16th century, Shah Ismail’s (d. 930/1524) establishment of state known 

as Safavidya, under the influence of some deviant Shiite sects, began to unsettle the Ottoman 

Empire. Because Shah Ismail, on the one hand received allegiance from some Turkmen tribes 

living in the Ottoman lands and having heterodox beliefs, on the other hand he started to make 

various propagandas against the Ottoman within the Ottoman borders by sending various dais. 

Shah Ismail, who tried to spread his beliefs that contradicted the Sunni creed of the Ottoman 

Empire among the Ottoman people, began to invite the masses who believed in his to Iran.So 

Ottoman Empire had to resort to some political, military and religious measures. This situation 

prompted some Ottoman scholars such as Sarıgörez Nureddin (d. 928/1522), Molla Arap (d. 

938/1531) and Kemalpaşazade (d. 940/1534) to issue fatwas and write books, against all of the 

Shia.  

One of these works is the work of  Abdullah Efendi’s (d. 1156/1743) titled “Book of Statement 

of Distinguishing Ahl al-Sunnah and Qizilbash”. A copy of the work is available in the 

Süleymaniye Manuscript Library, in the Giresun Provincial Public Library collection, at 28 Hk 

3587/8, between pages 49b-52b. According to him Muslims are divided into 73 sects and Ahl 

al-Sunnah is the part of redemptured (fırka-i nāciye). The others are parts of estrayed (firak-ı 

dālle). If the other sects attain blasphemy in creed, they wil be worse at blasphemy than Jews 

and Christians. If they have not disbelieved, they shouldn’t be called kafir. Abdullah Efendi, 

who criticizes the Rafidis, whom he regarded as apostates, their creed and some of their legal 

practices such as mut’a marriage, said that “For he sake of his head, whoever he sees person, 

even if he is a Jew or a Christian, means ‘I am from you’.” describes as. In addition he states 

that the Rafidis slandered Aisha and states that the verses cleared Aisha. He states that the 

highest person after the Prophert is Ebū Bekir, Ömer, Osman and Ali respectively and he 

mentions that all of the companions of Muhammad are on the basis of justice and superior than 

tabiʿīn. Abdullah Efendi also underlines that the people of the qibla (ahl al-qıbla) can’t be 

disbelieved. According to him, those who confess the religion brought by the Prophet 

Muhammad, approve everything he communicated and agree on the essential issues of the 

religion should be considered from the people of the qibla. In addition, the author states that the 

situation of people who commit major sins and die is left to Allah. The author also states that, 

Allah has given her sevants the ikhtiyār-ı cuz’ī (partial), so that the servant is capable of doing 

good and evil, the creator of actions is not a servant, the power is kasbī according to the servant. 

Keywords: History of Islamic Sects, Ottoman, Shia, Qizilbash’s, Abdullah Efendi 

 

 

 


