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21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM YAYIN İLKELERİ
1. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, yılda iki
kez yayınlanır.
2. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, hakemli
bir yayındır. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplumda
yayınlanmak üzere gönderilen özgün makaleler,
YAZI KURULU tarafından incelendikten sonra
konunun uzmanı iki hakem tarafından değerlendirilir ve iki hakemin ikisinden olumlu rapor
gelmesi halinde yayınlanır.
3. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum’a gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Derginin yayın dili Türkçe’dir.
4. Yazılar, basılı üç kopya halinde ve disketiyle birlikte gönderilmelidir. Özel çeviri yazım
işaretlerinin kullanıldığı yazılarda fontlar da (PC
uyumlu) diskete yüklenmelidir,
5. Makalenin yazarı, adını, soyadını, görev
yaptığı kurumu ve akademik unvanını tam ve
açık olarak belirtmeli, kendisiyle doğrudan iletişim kurulabilecek açık adres, telefon numarası ve
elektronik posta adresini vermelidir.
6. Yazıların başında kısa birer Türkçe ve İngilizce özet (en çok 100 sözcük) ile Türkçe ve
İngilizce anahtar sözcükler (en çok 10 sözcük)
bulunmalıdır (İtalik olarak ve Times 9 punto ile
yazılmalıdır).
7. Yazılar, Apple Mac Word 5.1 veya MS
Word Windows 95 ve üstü programla, Times
10 puntoyla ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.
Paragraf başlarında tab tuşu, paragraf aralarında
enter tuşu kullanılmamalıdır.
8. Metin içinde göndermeler ad ve tarih ve/
veya sayfa olarak parantez içinde belirtilmelidir. Örnek: (fanpınar 1985) veya (fanpınar 1985:
316). Üç sanrdan az alınolar satır arasında ve tırnak içinde, üç sanrdan uzun alınolar ise satırın
sağından ve solundan birer santimetre içeride,
blok halinde, 9 puntoyla, tek satır aralığıyla verilmelidir.

9. Dipnotlar sayfa altında, numaralandırılarak verilmeli ve sadece açıklamalar için kullanılmalıdır. Makalenin sonunda yer alacak kaynakçada kitaplar (koyu ve italik) ve makaleler
(dergi adı koyu, cilt Romen rakamıyla, sayı, üst
üste iki nokta, sayfa numaraları) alfabetik sırayla
ve şu düzenle verilmelidir:
10. ELÇİN, Şüktü, (1998), ‘’Yeşil Abdal’ın Bir
Şiiri”, Folkloristik: Prof. Dr. Dursun Yıldırım
Armaağanı, (Ed. M. Özarslan-Ö.Çobanoğlu),
Ankara: Feryal Matbaacılık, 216-231.
11. STOEL1JE, J. Beverly, (1983), “Festival in
America”, Handbook of American Folklore,
(ed R. M. Dorson.), Bloomington: Indiana University Press, 239-246.
12. TANPINAR, Ahmet Hamdi, (1985), xıX.
Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Çağlayan
Basımevi.
13. ÜLKEN, Hilmi Ziya, (1952), “Milli Destan
ve Folklor”, Türk Folklor Araştırmaları, II, 33:
513- 514.
14. WELLEK, R. ve A. WARREN, (1982), Yazın Kuramı, (Çeviren: Y. Salman ve S. Karantay), İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
15. WOOLF, Virginia, (1986), “Kitap Nasıl
Okunmalı?”, (Çeviren: Kemal Atakay), Adam
Sanat, 4: 5-14.
16. Bir yazarın birden fazla yayını kaynak gösterildiği takdirde yayınlar tarih sırasıyla, aynı yazarın aynı yıldaki yayınları ise (1985a), (1985b)
şeklinde harf sırasıyla verilmelidir.
17. Tezlerin hangi üniversitede yapıldığı ve
hangi akademik dereceye (yüksek lisans/doktora
... ) yönelik olduğu belirtilmelidir.
18. Yukarıda belirlenen yazım koşullarına
uygun olmayan yazılar değerlendirmeye kesinlikle alınmayacaktır.

Submission Guidelines for 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum
1. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum is
published twice a year.
2. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum is a
refereed publication. After original manuscripts are examined by Executive Board, they are peer-reviewed by two referees. They are published two referees send
affirmative report. The authors bear the
full responsibiliry for their articles.
3. Manuscripts must be originally sent
to the board, and no other places for publication or
4. evaluation. The publication language
of the issue is Turkish.
5. Manuscripts must be sent as three
printed copies along with the disk. if any
special fonts
6. (suitable for PC) are used in manuscripts, they must be in the disk.
7. The authors’ names, last names and
academic positions should be wı:itten. in
addition, the full posta! address, fax, telephone numbers and e-mail addresses of the
author(s) who will check proofs and receive correspondence and offprint should
also be included.
8. Summaries must be in Turkish and
English, should not exceed 100 words and
key words may not exceed 5 (5 words for
Turkish; 5 words for English) words at the
beginning of the
9. manuscripts. Latin words must be in
Times 9 point and italic.
10. Manuscripts must be written in Mac
Word 5,1 or Ms Word Windows 95 or
further versions (pc compatible) with Times 10 point with 1,5 line spaced. Tab and
enter key must not be usedfor paragraphs.
11. Texts must follow in-text footnote
system. In parenthesis in the text, author’s
name, date of
12. publication, and page number is given. if a source is cited many times, parentheses are given instead of “ibid, idem,
op. cit. ete.” For example, (Tanpırıar 1985)
veya (Tanpınar 1985: 316). Quoted passages under three lines must given by quotation mark. if quoted passage is over three
lines, they must be given 1 cm margins
from left and right side of line as block
with 9 point and odd line spaced.

13. Additional information must be given on the same page as footnotes enumerated 1, 2, 3.
14. Citations in them must follow the
above guidelines.
15. References must include only the cited sources and be given in alphabetical
order. Books names must be written bold
and italic. Articles must be written (name
of journal is bold, volume in Romen number, issue number, colon and page numbers) as below:
16. ELÇİN, Şükrü, (1998), ‘’Yeşil Abdal’ın Bir Şiiri”, Folkloristik: Prof. Dr. Dursun Yıldırım
17. Armağaru, (Ed. M. Özarslan-Ö.Çobanoğlu), Ankara: Feryal Matbaacılık,
216-231.
18. STOELTJE, J. Beverly, (1983), “Festival in America”, Handbook of American
Folklore, (ed R.
19. M. Dorson.), Bloomington: Indiana
Universiry Press, 239-246.
20. TANPıNAR, Ahmet Hamdi, (1985),
XIX Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul:
Çağlayan
21. Basımevi.
22. ÜLKEN, Hilmi Ziya, (1952), “Milli
Destan ve Folklor”, Türk Folklor Araştırmaları, II, 33: 513-514.
23. WELLEK, R. ve A. WARREN,
(1982), Yazm Kuramı, (Çeviren: Y. Salman
ve S. Karantay), İstanbul: Altın Kitaplar
Yayınevi.
24. WOOLF, Virginia, (1986), “Kitap
Nasıl Okunmalı?”, (Çeviren: Kemal Atakay), Adam Sanat, 4: 5-14.
25. If more than one source of the same
author is cited, they must be put in a chronological order from the oldest to the
newest. Sources of the same years must be
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26. The university and the academic degree (MA. or PH.) of academic thesis must
be given,
27. Manuscripts not prepared based on
the dicections above will not be taken into
28. consideration for publication in 21.
Yüzyılda Eğitim ve Toplum.

Değerli Akademisyenler,
Kıymetli Eğitim Çalışanları,
Değerli Akademisyenler ve Eğitim Çalışanları,
Ülkenin düşünce dünyasına, gelişmesine yön veren bilgi ve politikalar üreten, gelecek nesilleri yetiştiren, akademik çalışma yapan; biz eğitim çalışanları, kendimizi topluma yeterince açamadığımız veya bildiklerimizi insanlara ulaştıramadığımız zaman
birikimlerimizin bir işe yaramayacağının bilincindeyiz. İlk sayısını 2012 yılında elinize almış olduğunuz dergimiz; bilimsel üretimlerimizin, akademik araştırmalarımızın
ulusal ve uluslararası bilim dünyasına duyurulması amacıyla çıkartılmıştı. Bu gün 10.
sayısı ile dördüncü yılına başlayan dergimiz sizlerin desteği ve teveccühü ile saygın bir
yer edinme yolunda hızla ilerlemektedir.
Türk Eğitim-Sen amatör ruhun heyecanını, akademik disiplin ve profesyonel anlayışla birleştirerek, sendikal mücadelesini sürdürürken, yaşadığımız asrın, bilgi ve iletişim çağı olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmamıştır. Bunun gereği olarak da akademik çalışmaların yapılmasını ve bilimsel politikaların üretilmesini her zaman teşvik
etmiş, destek olmuştur. Meşru zeminlerde hak arama mücadelesi yaparken, inandığımız değerlerin gelecek nesillere ulaştırılması ve daha iyiyi arama yolundaki ar-ge
çalışmalarımız bu konuda ne kadar samimi olduğumuzu göstermektedir.
Akademik çalışmalarımıza, alanda gördüğümüz eksiklik ve ihtiyaç neticesinde
başka bir boyut kazandırmak isteyerek bu dergini hazırlanması ve yayın sürecini başlattık. Dergimizin akademik camiada görmüş olduğu ilgi bu hususta ne kadar doğru
bir kara verdiğimizin göstergesidir. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri
ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, uluslararası ve hakemli bir yayın olarak ortaya çıkmış;
sosyal bilimler ve eğitim bilimleri dergisine duyulan ihtiyacın da bir neticesi olarak
doğmuştur. Üyelerimizin akademik çalışmalarını uluslararası arenada duyurmak, bilimsel atıf kazanmalarını sağlamak ve onların yayın yapmalarında destek olmak, dergimizin varlığının temel amacıdır.
Dört yıldır kesintisiz çıkardığımız ve 10. sayısını elinize aldığınız bu yayının Türk
akademik hayatına önemli katkılarının olacağı kanaatindeyiz. Bu nitelikte bir çalışmanın, üyelerimizin akademik faaliyet ve düşüncelerinin desteklenmesi gereğinden
doğduğu bir gerçektir. Bu bağlamda bu tür akademik çalışmalara her zaman destek
olacağımızı bir kez daha yineliyor, dergimize yazar, hakem ve temsilci olarak katkı
sağlayan eğitim çalışanalrına ve teşkilatlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.
						
					
			

İsmail KONCUK

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu ve
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı

Yeni Bir Sayı, Yeni Bir Soluk...
Değerli akademisyenler, eğitim çalışanları;
Son zamanlarda eğitim çalışanları, hak ettiği değeri göremediklerini düşünmekteler. Çok büyük emek verilerek yapılan çalışmaların itibar görmediğine, taleplerinin
karşılık bulamadığına inanmaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığında, çalışan ve akademik çalışma yapmak isteyen; üniversitelerde akademik hayatın içinde olan pek çok
araştırmacı ve bilim insanı, çalışmaları sırasında ya da akademik hayatlarında türlü
zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Akademik çalışmaların özü olan, araştırma ve onun
bulgularının insanlığın hizmetine sunulması için yayınlanması, yayınlandığı dergilerin Türkiye’nin ve dünya’nın seçkin kitaplıklarında, kütüphanelerinde yer alması gerekmektedir. Bu konuda karşılaşılan zorluklar hepimizin malumudur.
Bu soruna bir nebze çözüm üretebilmek için, onuncu sayısını sizlere sunmuş olduğumuz uluslar arası hakemli dergimizi sizlerin hizmetine sunmuş olduk. Dergimize
yapılan atıf ve sanal ortamdaki görülme ve makalelerin indirilme sayısı bizlere nasıl
bir boşluğu doldurduğunu ifade etmektedir. BVundan sonra dergimize makale kabulleri “http://dergipark.ulakbim.gov.tr/egitimvetoplum” üzerinden yapılacak olup, ilerleyen süreçte makalelerimizde DOI numarası da bulunacaktır. Bu siteme girebilmek
için kayıt olmak ve dergiye makaleyi yüklemek gerekmektedir. İşlerin daha hızlı ve
akademik ciddiyet içinde yapılabilmesi için bu sistem artık şart olmuştur.
Elinizdeki bu dergi, dört ayda bir ve yılda üç sayı şeklinde bir yayın periyoduna sahiptir. Akademik camiada pek çok dergi yayınlanma aşamasında çekmiş olduğu türlü
sıkıntılarla yayın hayatına son vermek zorunda kalmaktadır. Fakat 21. Yüzyılda Eğitim
ve Toplum dergisi Türk Eğitim-Sen yönetim kurulunun hamiliği ve siz akademik camianın bilimsel desteği ile yoluna her geçen gün güçlenerek devam edecektir. Bunun
yolu da sizlerin sahiplenmesinden ve katkılarından geçmektedir.
Derginizin onuncu sayısıyla huzurlarınıza çıkarken, almış olduğumuz yoğun makale talebi karşısında doğru bir iş yaptığımızın farkına bir kez daha vardık. Derginizin
yayınlanmasında çok kıymetli yazılarını bizlere gönderen, hakemlik sürecinde geri
dönüşlerimize kırılmadan ve yüksünmeden cevap veren yazarlarımıza, bize hakemlik
ve danışma kurulu konusunda yardımcı olan hocalarımıza, eğitim çalışanı arkadaşlarımıza, Türk Eğitim-Sen teşkilatına, şube başkanlarına ve dergimizin kurucusu ve
sahibi olan Türk Eğitim-Sen genel başkanı İsmail KONCUK başta olmak üzere Türk
Eğitim-Sen yönetim kurulu üyelerine destekleri ve katkıları için teşekkürü zevkle yerine getirilmesi gereken bir görev olarak görürüz.
					
			

			

Sinan DEMİRTÜRK

Dr. Yılmaz YEŞİL

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi Editörleri
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Özet

Tarama modeli kullanılan çalışmanın örneklemini 6,7 ve 8.sınıf düzeyinde
2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren kullanılan şu Türkçe ders kitapları
oluşturmaktadır: 6.Sınıflara ait Evren, Doku ve Pasifik yayınları; 7.sınıflara ait Gizem, MEB ve Pasifik yayınları; 8.sınıflara ait Bisiklet, Pasifik ve Tav yayınları.
Elde edilen bilgiler ışığında Türkçe Öğretim Programı da temel alınarak, örneklem olarak seçilen Türkçe ders kitaplarının sözcük çalışmaları, kullanılan yöntem-teknik, içerdikleri sözcükler ve karşıladıkları kazanımlar açısından incelenmiştir.
İncelemeler sonucunda Türkçe ders kitaplarının çoğunda birkaç istisna dışında
programdaki kazanımlarla etkinliklerin örtüştükleri gözlenmiştir. Ancak bazı yayınevlerinin sözcük çalışmalarını çok tekdüze hazırladığı, yöntem ve teknik çeşit* Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı, mnurlu@gmail.com
** Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğrencisi
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Bu çalışma, İlköğretim 6,7 ve 8. Sınıf Türkçe ders kitaplarının sözcük çalışmaları etkinliklerini, kullanılan yöntem-teknik ve programdaki kazanımlar açısından değerlendirmeyi hedeflemektedir.
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liliğine yer vermediği; bazı yayınevlerinin sözcük çalışmalarının kapsamının yetersiz olduğu görülmüştür. Tüm bu incelemeler ve araştırmalar neticesinde sözcük
çalışmalarının verimini artırmak için birtakım öneriler sunulmuştur.
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Anahtar Kelimeler: Dil, ana dili, sözcük, sözcük dağarcığı, yöntem-teknik,
Türkçe Öğretim Programı ve Türkçe Ders Kitabı
Abstract
Thisstudyaimstoevaluate in terms of approachesandtechniquieswhichwasused
in theTurkishstudybooksandgoals in programmesfor 6th, 7th, and 8th grade.
Theselectedstudieswhichwasusedforscanning model havebeenusing since 20072008 educationterm, andtheseTurkishstudybooksare, Evren, Doku, and Pasifik
publishingsfor 6th grade, Gizem, MEB and Pasifik publishingfor 7th grade, Bisiklet, Pasifik, and Tav publishingfor 8th grade.
Interms of theseinformationbybasingTurkishEducationprogramme on thesestudies, thetechniquesandapproacheswhichwasused in wordstudies in Turkishbookswasanalysed.
As a result of theresarchs,it is provedthataimsandstudiesareregulatestoeachotherexpect of fewdetails in Turkishstudybooks. But it is seenthatsomepublishinghouse has preparedwordstudiesveryhumdrumandapproachesandtechniquesare
not colorfulandtheextent of thewordstudiesareinadequate. As a result of all of theseresearchesandanalysissomesuggestionsarepresentedtoincreaseproductivity.
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Key Words: Language, mothertongue, word, wordpower, approachesandtechniques, TurkishEducationprogrammeandTurkishStudyBook.
Giriş
İletişimin temel vasıtası olan “dil”, hayatın belli dönemlerinde öğrenilip öğrenimi tamamlanan bir bilgi alanı değildir. Bir insanın dil gelişimi hayat boyu sürer.
Bu gelişim, rastlantısal ve sistemli olarak devam eder. Kişinin yaşı ve çevresi değiştikçe, zihni geliştikçe dili kullanma becerisi de gelişir. İşte Türkçe dersinin amacı
bu gelişimi sistemli bir zeminde yapmaktır.
Ana dil öğretiminde dinleme, konuşma, okuma ve yazma dört temel dil becerisini oluşturur. Bu dört temel dil becerisinin kazandırılması için de belli düzeyde “
sözcük bilgisi” ne ihtiyaç duyulur.
Budak(2000), sözcük ve kavram zenginliğine sahip olmanın önemini şu sözlerle ifade eder: “Sözcük ve kavram zenginliği düşünme sürecinde akıcılığa ve düşünce zenginliğine işaret eder. Bir bakıma iletişim sürecinin işleyişinde, düşünce
oluşumu ve paylaşımında sözcükler temel adımları oluşturur.”(s.19).
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Sözcük hazinesinin sınırlı olması diğer derslerdeki başarıyı da olumsuz yönde etkiler. Sözcük hazinesi sınırlı olan bir öğrenci; okuma, okuduğunu anlama ve
okuduğunu anlatma konularında yetersiz kaldığı için diğer derslerde de başarısız
olabilmektedir.
Anlaşılan o ki okuma, dinleme, konuşma ve yazmada, okulda, iletişimde başarı; düşünce zenginliği ve derinliği hep sözcük edinimine bağlıdır.
Burada sözcük hazinesinin gelişimini sağlayacak olan başta hazırlanan Türkçe
ders kitapları ve bu kitapları kullanmada rehberlik eden Türkçe öğretmenleridir.
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Akyol ve Temur’a göre de kelime hazinesinin zenginliği, aynı zamanda okuma
başarısını da olumlu yönde etkiliyor. Zengin kelime hazinesi olanlar, kelime öğrenmede farklı stratejileri de kullanmaktadırlar. Yetersiz kelime hazinesi olanlar
gittikçe zorlaşan metinleri okuyamamaktadırlar. Dolayısıyla kelime hazineleri nitel ve nicel olarak sınırlı kalmaya devam etmektedir.(s.200)

“Ders kitabı, belli ölçütlere göre incelendikten sonra belli bir okul, sınıf ve ders
için öğretmen ve öğrencilere temel kaynak olarak önerilen bir kitaptır.” ( Oğuzkan,
1981:83) Teknolojinin hızla ilerlediği, bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı olduğu günümüzde yine de ders kitaplarının önemi yadsınamayacak kadar büyüktür. Ders kitapları sınıf geçmede, yazılılarda, müfredatı takip etmede kullanılan en temel ders
aracıdır. Sözcük dağarcığını geliştirmeyi sağlayan ve sözcük dağarcığını geliştirme
yöntem ve tekniklerini öğreten ders kitabının özenle hazırlanması şarttır.
Ders kitabına alınan “Sözcük Çalışmaları” bölümünün nitelikli bir şekilde hazırlanması, öğretmen tarafından bu sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi sonucu
öğrencilerde gözlemlenecek belirti ve alışkanlıklar şöyledir:
Öğrenciler;
Sözcükleri doğru söylemeye alışırlar.
Konuşma ve yazmalarında sözcükleri yerinde kullanmış olurlar.
Sözcüklerin eş anlamlılarını, yakın anlamlılarını ve karşıtlarını tanırlar.
Sözcükleri doğru yazarlar.
Sözcüklerin yapılışlarını bilirler.
Sözlük, yazım kılavuzu gibi başvurma kitaplarını çok kullanmaya başlarlar.
Arkadaşlarının ya da başkalarının konuşmalarında sözcüklerin anlamlarına
da dikkat ederler. ( Göğüş, 1978:369,370)
Ülkemizdeki okuma oranının düşüklüğü, ders kitapları dışında serbest okuma
kitaplarının-hikâye, roman, şiir, deneme vs.- satışının azlığı, öğrencilerin konuşma
ve yazma etkinliklerindeki başarısızlıkları, öğrenci başarısının test tekniğine göre
değerlendirilmesi hususları düşünüldüğünde Türkçe ders kitaplarının titizlikle
hazırlanması konusu küçümsenemeyecek kadar önem arz eder.
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Okuduklarını kolay ve doğru anlamaya başlarlar.
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Sözcük Dağarcığı
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Sözcük dağarcığı, çoğu zaman “söz varlığı” sözcük grubuyla da açıklanmaktadır. Türk Dil Kurumunun hazırlamış olduğu sözlükte söz varlığı, “bir dildeki
sözlerin bütünü, söz hazinesi, söz dağarcığı, sözcük hazinesi, kelime hazinesi” biçiminde tarif edilmektedir.
Beyreli, Çetindağ ve Celepoğlu (2005) da “dillerin sahip olduğu sözcüklerin tümünü söz varlığı; bu bağlamda sözcük dağarcığını da bir tür kişisel söz varlığı” olarak tanımlamaktadırlar. (s.137-138). Bu çalışmamıza esas olan konu bir dilin söz
varlığı, söz dağarcığı değil; kişinin sahip olduğu sözcük dağarcığıdır. Bir kişinin
bildiği sözcük sayısı o kişinin sözcük servetini yani sözcük dağarcığını oluşturur.
Sözcük dağarcığı konusunda değinilmesi gereken önemli bir nokta da şudur:
Kişinin bildiği sözcüklerin tamamını etkin olarak kullanıp kullanmadığıdır. Bu
durum kişide iki tür sözcük kadrosunun bulunduğunu gösterir: etkin sözcük kadrosu, edilgen sözcük kadrosu.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Etkin sözcükler bir kişinin konuşurken ya da yazarken kullandığı sözcüklerdir. Edilgin sözcükler ise konuşurken ve yazarken kullanmadığımız, dinlerken ve
okurken karşılaştığımızda anladığımız sözcüklerdir. Bir insanın edilgin sözcük
kadrosu, etkin sözcük kadrosuna göre daha geniştir. Çünkü insanlar yalnızca ihtiyaç duydukları kelimeleri, ilgi ve uğraşı alanlarındaki sözcükleri kullanırlar.
Öğrencilerin en büyük sıkıntısı etkin sözcük dağarcığına ilişkindir. Çünkü
öğrencinin karşılaştığı en büyük sorun birikimlerini paylaşamamak, düşüncelerini konuşma ve yazma etkinliklerinde verimli bir şekilde anlatamamaktır. Bu
da öğrencinin etkin kelime servetinin az olduğunu göstermektedir. Demir (2006)
bu durumu şöyle ifade eder: “Kişinin aktif kelime serveti ile pasif kelime serveti
arasındaki fark büyükse eğitimde büyük sorun var demektir, çünkü bu durum,
dinlediğini ve okuduğunu anlayan; ama derdini anlatamayan bir insan tipi ortaya
koyuyor.” (s.209).
Çocukların sözcük dağarcığı, yetiştikçe konuşarak, yaşayarak, deneyerek ve
okuyarak gelişir. Çocuklar, sözcükleri kendi çevresinin yaşamının etkisi altında
kazanırlar. Çocuğun dili çevresinin dilidir. Çocuk, çevresinde kullanılan dili,
çokça kullanılan deyim, atasözü ve terimleri sözcük dağarcığına katar. Çocuğun,
çevresinde sıkça kullanılan deyim ve atasözlerini sözcük dağarcığına kattığını karşılaştığım şu durum özetlemektedir:
Altıncı sınıf öğrencilerinin çoğu “göz kulak olmak” deyimini ve “Ayağını yorganına göre uzat.” atasözünü doğru açıklamakta ve örneklendirmektedir. Öğrencilerin tamamına yakını bu sözleri açıklarken benzer örnekleri kullanmaktadır. “Göz
kulak olmak” deyimini, kendilerine emanet edilen komşunun çocuğuna bakmak
olarak örneklemektedirler. “Ayağını yorganına göre uzat.” atasözünü ise “babalarının maaşını ölçülü olarak harcamak” örneği ile ilişkilendirmektedirler.“Ağaç yaş
iken eğilir.” atasözünü doğru açıklayan öğrenciler, “Demir tavında dövülür.” atasözünü ise açıklayamamaktadırlar. Yine aynı öğrencilerin “ağzı kulaklarına varmak”
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Buradan da anlaşılacağı üzere çocukların sözcük dağarcığı, ailede ve çevrede
doğal olarak gelişmeye başlar ve bu gelişim okulla birlikte sistemli olarak devam
eder. Burada, sözcük kazandırma açısından okul ile çevre arasındaki temel fark
sistemliliktir. Okulda amaç sözcük dağarcığını geliştirmek iken çevrenin böyle bir
amacı yoktur.
Öte yandan bir sözcüğü dağarcığına katmak, kazanmak sadece anlamını bilmek demek değildir. Sözcüğün anlamını bilmenin ve sözcüğü kullanmanın yanında doğru yazımını ve seslendirmesini de bilmek gerekir.
Sözcük dağarcığımıza kattığımız, anlamını, yazılışını ve telaffuzunu öğrendiğimiz bir sözcüğün varsa eş anlamlılık, zıt anlamlılık, yakın anlamlılık ilişkileri
üzerinde durulmalı ve gerçek, mecaz, yan ve terim anlamlarına değinilmelidir.
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deyimini doğru açıkladıkları; “etekleri zil çalmak” deyimini ise açıklamakta zorlandıkları görülmüştür. Çünkü yaşadıkları çevrede “Ağaç yaş iken eğilir.” atasözünü ve “ağzı kulaklarına varmak” deyimini daha fazla duymaktadırlar.

Sözcük dağarcığını geliştiren etmenler şunlardır: okuma, yazılı ve sözlü anlatım, dinleme, ders kitaplarının etkili kullanımı, sözlük kullanma, öğrenim, kişisel
ilgiler, gözlem, bulmacalar, aile-okul ve toplumsal çevre…
Türkçe Ders Kitaplarında Sözcük Çalışmaları

Türkçe ders kitaplarındaki etkinlik sıralamasına baktığımızda “sözcük çalışmaları” nın, genellikle metni okuma veya dinleme uygulamasından sonra geldiği
görülmektedir. Önce metin, kılavuz kitata önerilen dinleme yöntemine göre dinlenir ve ya okuma usulune göre okunur. Sonra metni hem daha iyi kavramak hem de
dağarcığımıza yenilerini katmak için “sözcük çalışmaları”na geçilir.
2006 yılından önce kullanılan Türkçe ders kitaplarında sözcük çalışmalarının
hep aynı yöntemle ele alındığını görüyoruz: Sözcüğün anlamını ders kitabının arkasındaki sözlükten ya da herhangi bir sözlükten bulma ve sözcüğü bir cümlede
kullanmaya dayanır.
Ancak 2006 yılında kabul edilen Türkçe Dersi Öğretim Programı, sözcük öğretimi konusunda yöntem ve teknik çeşitliliği getirmiştir. Ders kitaplarındaki “
sözcük çalışmaları” etkinlikleri incelendiğinde karşımıza çıkan etkinlik çeşitleri
şunlardır:
a) Sözcüklerin anlamlarını tahmin etme ve bu tahminleri sözlükten doğrulaa,
b) Bir sözcüğün çağrıştırdığı diğer sözcükleri bulma,
c) Sözcükleri, sözcük öbekleri, deyimleri ya da atasözlerini resimle anlatma,
23
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Türkçe derslerinde belirlenen hedeflerin çoğuna ulaşmada kullanılan en önemli araç metinlerdir. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme gibi temel dil becerilerini
geliştiren metinler sözcük dağarcığını geliştirmede de son derece etkilidir.
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d) Sözcüklerin doğru yazımını öğretme,
e) Anahtar sözcükleri belirleme,
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f) Bulmaca çeşitleri ( kare, çengel bulmaca vs.)
g) Sözcüklerin gerçek, mecaz, yan anlamlarını ve sözcükler arası anlam ilişkileri (eş anlam, zıt anlam, eş seslilik vs.),
h) Öğrenilen sözcükleri cümlede kullanma,
ı) Sözcükler ile anlamlarını eşleştirme,
i) Harfleri karışık olarak verilmiş sözcüklerin harflerini sıraya koyma ve anlamları ile ilgili çalışmalar yapma,
j) Anlamı bilinmeyen sözcüklerin öğrenci tarafından tespit edilmesi ve sözlükten araştırılması,
k) Yeni öğrenilen sözcükleri kullanarak metin oluşturma,
l) Sözcüklerin anlamları ile ilgili doğru-yanlış bulma,
m) Verilen sözcük ya da sözcük öbeğine ilişkini zihin ve kavram haritası oluşturma,
n) Aynı kavram alanına giren sözcükleri bulma,
o) Boşluk doldurma,
p) Sözcüklerle ilgili ipucu verip sözcüğün anlamını tahmin ettirme, sözcük
hakkında konuşturma etkinlikleri vs.
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Görüldüğü gibi, Türkçe ders kitaplarında sözcük çalışmaları için etkinlik çeşidi oldukça fazladır. Kkullanılan bu yöntem ve teknikler incelendiğinde şu sonuçlar
ortaya çıkar:
1) Kare bulmaca, çengel bulmaca, boşluk doldurma etkinlikleri, doğru-yanlış
testleri öğrenciyi eğlendirmekte ve eğlendirirken de öğrencilerin yeni sözcükler
öğrenmelerini sağlamaktadır.
2) Sözcüğün anlamını tahmin etme etkinlikleri, metnin bağlamından hareketle sözcüklerin anlamlarının bulunabileceğini, her sözcük için sözlüğe bakmanın
gerekli olmadığını öğretir. Sözcüğün anlamını tahmin etme ve sözlükten doğrulama etkinliklerinin öğrencinin zihinsel sözlüğünü geliştirmesi açısından önemli
olduğunu vurgular (Güneş, 2007:.151).
3) Sözlük kullanma etkinlikleri, öğrenciye sözlük kullanma alışkanlığını kazandırmayı hedefler.
4) Anahtar sözcükler; okunan ya da dinlenen bir metindeki temel sözcüklerdir. Bu sözcükler bilinmeden metin iyi anlaşılamaz. Anahtar sözcükler metnin en
önemli sözcükleridir. Öğrenci anahtar sözcüklerden hareketle metnin konusunu,
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ana düşüncesini tespit edebilir. Hatta bu kelimelerden hareketle metni özetleyebilir.

6) Sözcükleri cümlede kullanma etkinliği, özellikle de sözcüklerle paragraf
oluşturma, yeni metin yazma etkinlikleri; öğrenilen sözcüğün kullanılmasını sağlayan, sözcükleri edilginsözcük dağarcığından çıkarıp etkin sözcük dağarcığına
dahil eden etkinliklerdir. Bu etkinlikler aynı zamanda öğrencinin yazma becerisini geliştirir. Konu ile ilgili yaptığım iki örnek:
“ Kin, gövermek, gerinmek, yemiş”sözcükleri kullanılarak oluşturulmuş bir metin:
“ Kinsiz, sımsıcak dostlukların olduğu bir dünyada yaşamak ne güzel! Çocuklar ağaçlardan yemiş topluyor, kara kedi uykusundan uyanmış geriniyor, ağaçlardaki meyveler yavaş yavaş göveriyor.” ( Fuat YURTTAŞ , 7-A sınıfı, Atatürk İ.O )
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5) Sözcüklerle ilgili ipuçları vererek sözcükleri anlatma etkinlikleri, hem öğrencinin etkin sözcük dağarcığını hem de konuşma becerisini geliştirir.

“ Bulvar, müşterek, bariz, küstah, asap bozmak, astragan, kırat, hav” sözcüklerinden oluşturulmuş bir metin:
“Bugün bulvarda yürürken insanların birbirlerinin yüzlerine bile bakmadıklarını gördüm. Oysaki şu gelip geçici dünyada hayat müşterekti ve insanların birbirlerine ihtiyacı olduğu barizdi.Küstahların, adilerin, asapbozan insanların sayısı
gün geçtikçe artıyordu.

7) Sözcük çalışmalarında karşımıza çıkan sözcükte anlam( gerçek, mecaz, yan,
terim, yakın anlam) çalışmaları ve sözcükler arası anlam ilişkileri (eş anlam, zıt
anlam, sesteşlik) çalışmaları dil bilgisi konularını tekrar etmek ve pekiştirmek için
bir fırsattır.
8) Sözcükleri, sözcük gruplarını, deyim ve atasözlerini resimle anlatma etkinlikleri farklı zekâ gruplarına da hitap eden etkinliklerdir. Sözcükleri görsel olarak
da anlatmayı sağlar.
9) Kısaca sözcük çalışmaları sadece öğrencinin sözcük dağarcığını geliştirmekle kalmaz. Aynı zamanda öğrencinin konuşma, yazma becerilerini geliştirmesi ve
dil bilgisi konularını pekiştirmesi için bir fırsattır.
Türkçe Dersi Öğretim Programında Sözcük Çalışmaları
2006 yılında yayınlanan Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın “Genel Amaçlar”
kapsamında ele alınan 6. maddesi doğrudan, 2. maddesi ise dolaylı olarak sözcük
çalışmaları ile ilgilidir.
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Bu düşüncelerimden sıyrılarak 3000 franklık banknotumla 100 kıratlık bir yüzük alarak astragan çantama koydum ve bulvardan ayrıldım. Caddede yürürken
bir de baktım ki çantamın havı dökülmüş.” ( Ebru Kalfa, 7-A sınıfı, Atatürk İ.O )
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Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın 6. maddesi şu şekildedir: “Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine
ulaşmaları; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmeleri amaçlanır.”(Türkçe
Dersi Öğretim Programı, 2006:4). Maddeden anlaşılacağı üzere Türkçe dersinin
bir amacı da söz varlığını yani öğrencinin sözcük dağarcığını zenginleştirmektir.
Ancak söz varlığı gelişen öğrenci, Türkçenin zevkine ve bilincine ulaşıp, duygu,
düşünce ve hayal dünyasını geliştirecektir.
Programın “Genel Amaçlar” başlığı adı altında ele alınan 2. maddesi ise şu şekildedir: “Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır
biçimde ifade etmeleri amaçlanır.” (Türkçe Dersi Öğretim Programı, 2006:4). Bu
amacın da dolaylı da olsa “sözcük çalışmaları” ile ilgisi vardır. Çünkü kişinin duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ya da yazılı olarak etkili ve anlaşılır bir biçimde
ifade etmesi için yaşına ve seviyesine uygun bir sözcük dağarcığına sahip olması
gerekir. Çünkü kişi, dağarcığındaki sözcüklerle düşünür, konuşur ve yazar.
Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda “dinleme/izleme-konuşma-yazma-okuma” temel dil becerilerinin kazanımlarında 6,7 ve 8. sınıf seviyesinde bir ortaklık
söz konusudur. Sadece dil bilgisi kazanımları sınıf seviyesine göre farklılık gösterir.
Dinleme/izleme öğrenme alanında “sözcük çalışmaları” ile ilgili verilen kazanımlar şunlardır:
1) “Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının
anlamlarını çıkarır.
2) Dinlediklerindeki/izlediklerindeki anahtar kelimeleri fark eder.” (Türkçe
Dersi Öğretim Programı, 2006:14).

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Dinleme/İzleme temel dil becerisinin “Söz Varlığını Zenginleştirme” başlığı
adı altında geçen kazanımlar da sözcük çalışmaları ile ilgilidir:
“Söz varlığını zenginleştirme
1) Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili
kelimelere örnek verir.
2) Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak
kullanır.
3) Tekerleme, sayışmaca, bilmece ve yanıltmacaları ezberler/kullanır.
4) Şiir, türkü, şarkı türlerinde metinler ezberler.
5) Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle
içinde kullanır.
6) Dinlediklerinden/izlediklerinden hareketle yeni öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur.” (Türkçe Dersi Öğretim Programı, 2006:17).
Programda bu kazanımlarla ilgili ayrıntılı açıklamalar ve etkinlikler mevcuttur.
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Hatta söz varlığını zenginleştirme konusunda başvuracağımız kaynaklar -Türkçe
sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü, terimler sözlüğü, ansiklopedik sözlük- bile
programda sıralanmıştır. Aynı zamanda programda ölçme ve değerlendirme araçlarından da bahsedilmiştir: “Söz varlığını zenginleştirme ile ilgili kazanımların
değerlendirilmesinde; açık uçlu, kısa cevaplı, doldurmalı sorular; çalışma kâğıtları,
performans değerlendirme formları, kavram haritası, süreç gelişim dosyaları, eşleştirme testleri, öz değerlendirme formları, gözlem formları kullanılabilir.” (Türkçe Dersi Öğretim Programı, 2006:17).
Programın “Öğrenme Alanı: Konuşma” başlığı adı altında geçen 6. kazanım da
sözcük çalışmaları ile doğrudan ilgilidir: “Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun
durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir.” (Türkçe Dersi Öğretim Programı, 2006:21).
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Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere anlatımı zenginleştirmenin, etkili ve güzel
bir anlatım yapmanın bir yolu da anlatımlarımızda durumu örnekleyen atasözü ve
deyimlere yer vermektir. Çünkü atasözleri ve deyimler az sözle çok şey anlatmanın aracıdır. Atasözü ve deyimler de yine Türkçe derslerinde “ sözcük çalışmaları”
kapsamında öğrencinin söz varlığına katılabilir.
Programın “Öğrenme Alanı: Konuşma” başlığı kapsamında “Kendini Sözlü
Olarak İfade Etme” başlığı adı altında geçen 4. kazanım ve bu kazanımla ilgili
açıklama da sözcük çalışmaları ile doğrudan ilgilidir:
“4.Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri kullanır.” (Türkçe Dersi
Öğretim Programı, 2006:23).

Bu kazanım, yeni öğrenilen sözcüklerin sadece edilgin sözcük dağarcığımızda
değil; etkin sözcük dağarcığımızda da olması gerektiğini ifade eder. Yani öğrenilen
sözcüklerin kullanılması gerektiğini vurgular.
Programın “Öğrenme Alanı: Okuma” başlığı adı altında “Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme” amacının altında geçen 1ve 2. kazanım da sözcük çalışmaları
ile ilgilidir.
“1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını
çıkarır.
2. Metindeki anahtar kelimeleri belirler.”(Türkçe Dersi Öğretim Programı,
2006:25).
Programın “Öğrenme Alanı: Okuma” başlığı adı altında “Söz Varlığını Zenginleştirme” amacının altında geçen kazanımlar da şunlardır:
1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili
kelimelere örnek verir.
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“Öğrencilerin kendilerini zengin bir söz varlığı kullanarak ifade etmeleri üzerinde durulur.” (Türkçe Dersi Öğretim Programı, 2006:23).
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2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak
kullanır.
3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.
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4. Okuduklarından hareketle öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur.” (Türkçe Dersi Öğretim Programı, 2006:28).
Programın ısrarla üzerinde durduğu bir konu da aynı kavram alanına giren
sözcüklerdir. Sadece metinde geçen sözcük değil, sözcüğün kavram alanına giren
diğer sözcüklerin de örneklendirilmesi ve kullanılması gerekir. Programda bununla ilgili bir örnek de mevcuttur: “gemi, tekne, kotra, sandal, yelkenli”
Programın “Öğrenme Alanı: Yazma” başlığı “Planlı Yazma” amacının altında
geçen 6. kazanım da öğrencinin söz sanatlarını, atasözü ve deyimleri kullanmasını
önerir.
“Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını
zenginleştirir.” (Türkçe Dersi Öğretim Programı, 2006:31).
Programın “Öğrenme Alanı: Yazma” başlığı “Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
Alışkanlığı Kazanma” amacının altında geçen 2. kazanım da etkin söz varlığını
zenginleştirmeye yöneliktir: “Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri
kullanır.” (Türkçe Dersi Öğretim Programı, 2006:35).
Programın “Yöntem ve Teknikler” kısmında ele alınan “Kelime ve Kavram
Havuzundan Seçerek Konuşma ve Yazma Etkinlikleri” Türkçe derslerinde yapılan
sözcük çalışmalarının anlamlı bir sonucudur. Öğrenciye öğrendiği sözcükleri kullanma fırsatı vermesi açısından oldukça önemlidir.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Türkçe Ders Kitaplarının Sözcük Çalışmaları Açısından İncelenmesi
6, 7 ve 8.sınıf seviyesinde dokuz ders kitabı incelenmiş ve incelemeler sonucunda elde edilen bulgular şunlardır:				
Evren Yayınları 6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nın Sözcük Çalışmaları incelendiğinde şu sonuçlara varılmıştır:
1) “Sözcük Çalışmaları” kapsamında hazırlanan etkinlikler programdaki kazanımlarla birkaç istisna dışında örtüşmektedir.
2) Programda “ Metni Anlama ve Çözümleme” başlığı adı altında geçen “Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.” kazanımı kitapta yanlış bir başlık “Söz Varlığını Zenginleştirme” başlığı adı altında
verilmiştir.
3) Kitapta “Kelimelerin anlamlarını tahmin edip sözlükten doğrulama” etkinliğine çok yer verilmiş. Yirmi dört metnin yaklaşık yirmisinde aynı uygulama yer
almaktadır. Bu da sözcük çalışmalarında bir tekdüzelik yaratmış. Öğrencilerin
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4) Öğrenilen sözcüklerin kullanım sahasına çıkmasını sağlayan ve son derece faydalı olan “öğrenilen sözcüklerden metin oluşturma, paragraf yazma, boşluk
doldurma” gibi etkinliklere hiç yer verilmemiştir.
5) Farklı zekâ tiplerine hitap eden, öğrenilen sözcükleri -meselâ bir deyimi- resmetme gibi etkinliklere hiç yer verilmemiştir.
6)Tema Sonu Değerlendirme Çalışmaları’nda genel tekrar olması mahiyetinde
sözcük çalışmaları kapsamında ele alınan sözcüklere rastlanmamaktadır.
7) Genel itibariyle öğrenciler sözlük kullanmaya teşvik edilmiştir.
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daha çok hoşlandığı bulmaca ( çengel bulmaca, kare bulmaca) çeşitlerine çok az
yer verilmiş. Çengel bulmacaya üç metinde rastlanıyor. Öğrencilerin zevk alarak
yaptığı eşleştirme, karışık olarak verilmiş kelimelerden deyim, atasözü ve özdeyiş
oluşturma etkinliklerine ise çok az yer verilmiştir.

8) Bazı metinlerde kilit vazife gören önemli sözcüklere sözcük çalışmalarında
yer verilmemiştir.
9) “Okuduklarından/dinlediklerinden hareketle yeni öğrendiği kelimelerden
sözlük oluşturur.” kazanımına sıklıkla yer verilmiştir.
Doku Yayınları 6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nın “Sözcük Çalışmaları” etkinlikleri
incelendiğinde şu sonuçlara varılmıştır:
1) Kitaba alınan metinler deyim yönünden oldukça zengin metinlerdir. Deyimlerin kavratılması ve deyim dağarcığının geliştirilmesi adına oldukça kapsamlı etkinlikler hazırlanmıştır.

3) Kitabın “Sözcük Çalışmaları” kısmı oldukça detaylı hazırlanmış. “Sözcük
Çalışmaları” kapsamında çok fazla etkinliğe ve sözcüğe yer verilmiştir.
4) Sözcük Çalışmaları” kapsamında çok sayıda bulmaca çeşidine yer verilmesi
sözcük çalışmalarını tekdüzelikten çıkarmış, sözcük çalışmalarının zevkli ve eğlenceli bir uğraş olmasını sağlamıştır.
5) Kitaptaki sözcük çalışmaları etkinlikleri programdaki kazanımlarla genel
anlamda uyuşmaktadır. Yalnız birkaç metinde hazırlanan etkinliğe yönelik kazanım, kitabın yıllık planına alınmamış ya da kazanıma yönelik etkinlik hazırlanmamış.
6) Kitapta yer yer “anahtar kelime bulma” etkinliklerine yer verilmiştir.
7) “Sözcükte Anlam” ve “Sözcükler Arası Anlam İlişkileri”ni kavratan etkinliklerde bazı örnekler metin dışından seçilmiş. Oysaki bu tür etkinliklerde kelimelerin metinden seçilmesi anlamayı, öğrenmeyi ve hatırlamayı daha kalıcı kılar.
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2) Kitapta, Sözcükte Anlam(gerçek, mecaz, yan ve terim anlam) ve Sözcükler
Arası Anlam İlişkileri( eş ve zıt anlam, yakın anlamlılık, eş seslilik) konuları fırsat
buldukça tekrar edilmiş ve pekiştirilmiştir.
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8) Bazı etkinliklerin resimlendirilmiş olması öğrencilerin dikkatlerini çekmesi
açısından oldukça önemlidir.
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9) “Tema Sonu Değerlendirme” çalışmalarında genel tekrar olması bakımından
yeni öğrenilen sözcüklere yer verilmemiştir.
10) Tekerleme, sayışmaca, mani, şiir, şarkı, türkü ezberleme etkinliklerine yeteri kadar yer verilmiştir.
11) Sözcük çalışmaları etkinliklerinde öğrenci sözlük kullanmaya teşvik edilmiştir.
Pasifik Yayınları 6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nın “Sözcük Çalışmaları” etkinlikleri incelendiğinde şu sonuçlara varılmıştır:
1) Yıllık plana alınmış bazı kazanımlar ile etkinlikler tam örtüşmemektedir.
Özellikle de “Anahtar kelimeleri belirler.” kazanımına yönelik ne bir etkinlik ne de
bir yönlendirme vardır.
2) Yeni öğrenilen sözcüklerle metin oluşturma etkinliklerine fazlaca yer verilmiş. Bu etkinlikler, öğrenilen sözcüklerinedilgin sözcük dağarcığından çıkıp etkin
sözcük dağarcığına geçmesini sağlamaktadır.
3) Kitapta sözcük çalışmalarını uygulama konusunda bir tekdüzelik vardır.
Hep aynı yöntem ve teknikle sözcükler ele alınmıştır. Bulmaca çeşitlerine pek rastlanmamaktadır.
4) Sözcük çalışmalarının zaman zaman grupla yapılması tavsiye edilmiştir.
(Öğrenilen kelimelerle ilgili oyun yazma ve canlandırma gibi)

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

5) Kitabın “Tema Sonu Değerlendirme” kısmına öğrenilen sözcüklerin alınması, yeni öğrenilen sözcüklerin tekrar edilmesini sağlamaktadır.
6) Kitabın “Atatürk” teması kapsamına alınan metinlerin dili oldukça ağırdır.
Öğrenilecek sözcükler de 6.sınıf seviyesine uygun değildir.
7) Kitap, öğrenciyi sözlük kullanmaya teşvik etmektedir.
8) Öğrenilen kelimelerin sözlüğe eklenmesi kazanımına çoğu metinde yer verilmiştir.
9) “Söz Varlığını zenginleştirme” başlığı altında geçen “mani, şiir, tekerleme,
sayışmaca, şarkı ezberleme” kazanımına yönelik etkinliklere yer verilmemiştir.
Gizem Yayınları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nın “Sözcük Çalışmaları” etkinlikleri incelendiğinde şu sonuçlara varılmıştır:
1) Kitabın yılık planına alınan kazanımlar ile hazırlanan etkinlikler birkaç istisna dışında bire bir ötüşüyor.
2) Kitaba alınan metinler deyimler yönünden oldukça zengindir. Bu zenginlik
sözcük çalışmalarına da yansımıştır.
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4) Sözcük Çalışmaları” kapsamında çok sayıda bulmaca çeşidine yer verilmesi,
sözcük çalışmalarını tekdüzelikten çıkarmış, çalışmaların zevkli ve eğlenceli bir
uğraş olmasını sağlamıştır.
5) “Anahtar kelime” kavramı çok sayıda etkinlikle pekiştirilmiştir.
6) Yeni öğrenilen sözcüklerin kullanım sahasına çıkmasını sağlayan, etkin sözcük dağarcığını geliştiren “sözcüklerden metin oluşturma” etkinliklerine yeteri
kadar yer verilmiştir.
7) Kitabın “sözcük çalışmaları” bölümünde öğrenci zaman zaman sözlük kullanmaya teşvik edilmiştir. Ancak kelimeleri anlamları ile eşleştirme etkinliklerinin fazla olması sözlük kullanma ihtiyacını da azaltmıştır.
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3) Kitapta, Sözcükte Anlam(gerçek, mecaz, yan ve terim anlam) ve Sözcükler
Arası Anlam İlişkileri( eş ve zıt anlam, yakın anlamlılık, eş seslilik) konuları fırsat
buldukça tekrar edilmiş ve pekiştirilmiştir.

8) Bazı etkinliklerin resimlendirilmiş olması öğrencilerin dikkatlerini çekmesi
açısından oldukça önemlidir.
9) “Tema Sonu Değerlendirme” çalışmalarında “sözcük çalışmaları” bölümüne
yer verilmiş. Ancak yeni öğrenilen kelimelere bu çalışmalarda yer verilmemiştir.
10) Tekerleme, sayışmaca, mani, şiir, şarkı, türkü ezberleme etkinliklerine yeteri kadar yer verilmiştir.
MEB Yayınları 7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nın “Sözcük Çalışmaları” etkinlikleri
incelendiğinde şu sonuçlara varılmıştır:

2) Eğitim-öğretim yılının başında “Türkçe Sözlüğüm” adı altında bireysel bir
sözlük hazırlanması tavsiye edilmiş. Öğrencinin kendine ait bireysel bir sözlük
hazırlaması,öğrendiği tüm sözcükleri toplu biçimde görme ve sözcük dağarcığını
geliştirme adına oldukça faydalı bir uygulamadır.
3) Kitapta, Sözcükte Anlam(gerçek, mecaz, yan ve terim anlam) ve Sözcükler
Arası Anlam İlişkileri( eş ve zıt anlam, yakın anlamlılık, eş seslilik) konuları fırsat
buldukça tekrar edilmiş ve pekiştirilmiştir.
4) Sözcük Çalışmaları” kapsamında çok sayıda bulmaca çeşidine yer verilmesi
sözcük çalışmalarını tekdüzelikten çıkarmış, çalışmaların zevkli ve eğlenceli bir
uğraş olmasını sağlamıştır.
5) “Anahtar kelime” kavramı çok sayıda etkinlikle pekiştirilmiştir.
6) Yeni öğrenilen sözcüklerin kullanım sahasına çıkmasını sağlayan, etkin sözcük dağarcığını geliştiren “boşluk doldurma” etkinliklerine yeteri kadar yer verilmiştir.
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1) Kitabın yılık planına alınan kazanımlar ile hazırlanan etkinlikler birkaç istisna dışında bire bir örtüşmektedir.
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7) Kitabın “sözcük çalışmaları” bölümünde zaman zaman öğrenci sözlük kullanmaya teşvik edilmiştir.
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8) Bu kitapta anlamı bilinmeyen sözcüklerin tespit edilmesi çoğunlukla öğrenciye bırakılmıştır.
9) “Tema Sonu Değerlendirme” çalışmalarında “sözcük çalışmaları” bölümüne
yer verilmiş. Ancak yeni öğrenilen sözcüklerin anlamları genel tekrar olması bakımından sorulmamıştır.
10) Tekerleme, sayışmaca, mani, şiir, şarkı, türkü ezberleme etkinliklerine yeteri kadar yer verilmiştir.
Pasifik Yayınları 7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nın “Sözcük Çalışmaları” etkinlikleri
incelendiğinde şu sonuçlara varılmıştır:
1) Kitabın yıllık planında yer alan “Metindeki anahtar kelimeleri belirler.” kazanımını karşılayan etkinlik ve yönlendirmeler birçok metinde bulunmamaktadır.
Bazen de hazırlanan etkinlikler ve yapılan yönlendirmeler kazanımı tam karşılamamaktadır.
2) “Anahtar kelimeleri bulma” kazanımı dışında etkinlikler ile kazanımlar örtüşmektedir.
3) “Okuduklarından/ dinlediklerinden hareketle öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur.” kazanımına hemen hemen her metinde yer verilmiş ve bireysel sözlük oluşturulmasına önem verilmiştir.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

3) Kitapta, Sözcükte Anlam(gerçek, mecaz, yan ve terim anlam) ve Sözcükler
Arası Anlam İlişkileri( eş ve zıt anlam, yakın anlamlılık, eş seslilik) konuları fırsat
buldukça tekrar edilmiş ve pekiştirilmiştir.
4) Sözcük Çalışmaları” kapsamında kavratılmak istenen sözcüklerle ilgili bulmaca çeşitleri hazırlanmamış, sözcük çalışmaları geleneksel bir yöntemle hazırlanmıştır.
5) Yeni öğrenilen sözcüklerin kullanım sahasına çıkmasını sağlayan, etkin sözcük dağarcığını geliştiren “boşluk doldurma” ve “öğrenilen kelimeleri kullanarak
paragraf yazma” etkinliklerine yeteri kadar yer verilmiştir.
7) Kitabın “sözcük çalışmaları” bölümünde zaman zaman öğrenci sözlük kullanmaya teşvik edilmiştir.
8) “Tema Sonu Değerlendirme” çalışmalarında “sözcük çalışmaları” bölümüne
yer verilmiş. Yeni öğrenilen kelimeler tema sonunda sorularla tekrar edilmiş ve
öğrenilen kelimeler pekiştirilmiştir.
10) Tekerleme, sayışmaca, mani, şiir, şarkı, türkü ezberleme etkinliklerine yeteri kadar yer verilmiştir.
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Bisiklet Yayınları 8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nın “Sözcük Çalışmaları” etkinlikleri incelendiğinde şu sonuçlara varılmıştır:

2) Kitapta, Sözcükte Anlam(gerçek, mecaz, yan ve terim anlam) ve Sözcükler
Arası Anlam İlişkileri( eş ve zıt anlam, yakın anlamlılık, eş seslilik) konuları fırsat
buldukça tekrar edilmiş ve pekiştirilmiştir.
3) “Sözcük Çalışmaları” kapsamında bulmaca çeşitlerine pek yer verilmemesi
sözcük çalışmalarının sıkıcı hale gelmesine neden olmuştur.
4) “Anahtar kelime” kavramı çok sayıda etkinlikle pekiştirilmiştir.
5) Yeni öğrenilen sözcüklerin kullanım sahasına çıkmasını sağlayan, etkinsözcük dağarcığını geliştiren “sözcüklerden metin oluşturma” etkinliklerine yer
verilmemiştir.
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1) Kitabın yılık planına alınan kazanımlar ile hazırlanan etkinlikler birkaç istisna dışında bire bir ötüşmektedir.

6) Kitabın “sözcük çalışmaları” bölümünde zaman zaman öğrenci sözlük kullanmaya teşvik edilmiştir.
7) Konuşma ve yazma bölümlerinde yeteri kadar sözcük çalışmaları kazanımlarına yer verilmemiştir.
8) “Tema Sonu Değerlendirme” çalışmalarında “sözcük çalışmaları” bölümüne
yer verilmiş. Ancak yeni öğrenilen sözcüklerin anlamları genel tekrar olması bakımından sorulmamıştır.
9) Tekerleme, sayışmaca, mani, şiir, şarkı, türkü ezberleme etkinliklerine yeteri
kadar yer verilmiştir.

Pasifik Yayınları 8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nın “Sözcük Çalışmaları” etkinlikleri incelendiğinde şu sonuçlara varılmıştır:
1) Kitabın yılık planına alınan kazanımlar ile hazırlanan etkinlikler birkaç istisna dışında bire bir ötüşmektedir.
2) Sözcük çalışmaları etkinlikleri, açık ve net bir şekilde anlaşılmaktadır.
3) Etkinliklerde çeşitlilik var. Öğrencilerin zevkle yapacağı etkinliklere -eşleştirme, boşluk doldurma, bulmaca vs.- yer verilmiştir.
4) “Anahtar sözcük” kavramı çok sayıda etkinlikle pekiştirilmiştir.
5) Yeni öğrenilen sözcüklerin kullanım sahasına çıkmasını sağlayan, etkinsözcük dağarcığını geliştiren “sözcüklerden metin oluşturma” etkinliklerine pek fazla
yer verilmemiştir.
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10) Kitabın yıllık planında “Okuduklarından hareketle öğrendiği kelimelerden
sözlük oluşturur.” kazanımına pek yer verilmemiştir.
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6) Kitabın “sözcük çalışmaları” bölümünde zaman zaman öğrenci sözlük kullanmaya teşvik edilmiştir.
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7) Konuşma ve yazma bölümlerinde yeteri kadar sözcük çalışmaları kazanımlarına yer verilmemiştir.
8) “Tema Sonu Değerlendirme” çalışmalarında “sözcük çalışmaları” bölümüne
yer verilmiştir.
9) Tekerleme, sayışmaca, mani, şiir, şarkı, türkü ezberleme etkinliklerine yeteri
kadar yer verilmiştir.
10) “Aynı kavram alanına giren kelimeleri bulma” ve “kavramlar arasındaki
ilişkileri kavrama” kazanımlarını örnekleyen çok sayıda etkinlik hazırlanmıştır.
11)Kitapta, öğrencinin bireysel sözlük oluşturması sürekli tavsiye edilmiş ve
yeni öğrenilen sözcüklerin sözlüğe eklenmesi gerektiği sürekli hatırlatılmıştır.
Tav Yayınları 8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nın “Sözcük Çalışmaları” etkinlikleri
incelendiğinde şu sonuçlara varılmıştır:
1) Kitabın yılık planına alınan kazanımlar ile hazırlanan etkinlikler bire bir
ötüşmektedir.
2) Sözcük çalışmaları etkinlikleri, açık ve net bir şekilde anlaşılmaktadır.
3) Etkinliklerde çeşitlilik var. Öğrencilerin zevkle yapacağı etkinliklere -eşleştirme, boşluk doldurma, bulmaca vs.- yer verilmiştir.
4) “Anahtar kelime” kavramı çok sayıda etkinlikle pekiştirilmiştir.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

5) Yeni öğrenilen sözcüklerin kullanım sahasına çıkmasını sağlayan, etkin
sözcük dağarcığını geliştiren “sözcüklerden metin oluşturma” etkinliklerine yer
verilmemiştir.
6) Kitabın “sözcük çalışmaları” bölümünde öğrencizaman zaman sözlük kullanmaya teşvik edilmiştir.
7) Konuşma ve yazma bölümlerinde yeteri kadar sözcük çalışmaları kazanımlarına yer verilmemiştir.
8) “Tema Sonu Değerlendirme” çalışmalarında “sözcük çalışmaları” bölümüne
yer verilmiş. Ancak seçilen kelimeler, daha önce öğrenilen kelimeler ile ilgili değil;
“Tema Sonu Değerlendirme Çalışmaları” için hazırlanmış paragraflarla ilgilidir.
9) Tekerleme, sayışmaca, mani, şiir, şarkı, türkü ezberleme etkinliklerine yeteri
kadar yer verilmiştir.
10) “Aynı kavram alanına giren kelimeleri bulma” ve “kavramlar arasındaki
ilişkileri kavrama” kazanımlarını örnekleyen çok sayıda etkinlik hazırlanmıştır.
11) Tav yayınlarının hazırlamış olduğu kitapta öğretim yılının başında “cep
sözlüğü” oluşturma tavsiye edilmiş. Yeni öğrenilen sözcüklerin bu cep sözlüğe ek34

İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarındaki Sözcük Çalışmalarının Yöntem-Teknik ve
Türkçe Öğretimi Kazanımları Açısından İncelenmesi

lenmesi istenilerek bireysel sözlük oluşturmanın önemine değinilmiştir.

Sonuç ve Öneriler
Literatür çalışmaları, edinilen deneyimler ve araştırmanın ortaya koyduğu bulgular ve sonuçlar ışığında şu öneriler sunulabilir:
1. Ders kitaplarının yıllık planındaki kazanımlar ile etkinlikler birbirini tam
karşılamalıdır.
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12) Diğer yayınevlerinin hazırlamış olduğu kitaplarda bir tema altında en fazla dört metne rastlanırken, “Tav” yayınlarının hazırlamış olduğu kitapta bir tema
altında beş-altı metne rastlanıyor. Bu da metinlerin hepsinin eğitim-öğretim yılı
boyunca yetiştirilemeyeceği gerçeğini ortaya koyuyor.

2. Hazırlanan etkinlikler hem öğretmen hem öğrenci tarafından net bir şekilde
anlaşılır olmalı ve iyi tasnif edilmelidir.
3. Hazırlanan kitaplarda öğrencilerin zevkle, keyif alarak yapacağı etkinliklere
yer verilmeli, eğlenirken öğrenme sağlanmalıdır. Etkinlikler tekdüze ve sıkıcı olmamalıdır.
4. Öğrenilen kavramları ve deyimleri resmetme, canlandırma gibi farklı zekâ
gruplarına da hitap eden etkinlikler düzenlenmelidir.
5. Hazırlanan etkinliklerin bir kısmı öğrenciyi sözlük kullanmaya teşvik edici
nitelikte olmalıdır.

7. Hazırlanan etkinliklerde mutlaka metinden hareket edilmeli, metin araç olarak kullanılmalı, seçilen kelimeler metinden seçilmeli ve öğrenme daha kalıcı hale
getirilmelidir.
8. Yeni öğrenilen sözcüklerle paragraf yazma ve boşluk doldurma etkinliklerine mutlaka yer verilmelidir. Öğrencinin zihninde edilgin halde bulunan sözcükler
konuşma ve yazma etkinlikleriyle etkin hale getirilmeli ve öğrenci yeri geldiğinde
öğrendiği sözcükleri kullanabilmelidir.
9. Yeni öğrenilen sözcükler, önceden öğrenilen dil bilgisi konularını da pekiştirme adına fırsat olarak kullanılabilmelidir.
10. Öğrenilen sözcüklerin unutulmaması ve pekiştirilmesi için tema sonu değerlendirme çalışmalarında ve öğretmenin yapacağı sınavlarda mutlaka yeni öğrenilen sözcüklere yer verilmelidir.(Öğrenilen sözcüklerden yirmi tanesini kullanarak bir hikâye yazmak, öğrenilen bir deyimi resmetme ve deyimle ilgili bir öykü
yazma gibi.)
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6. Sözcük çalışmalarında ele alınan sözcükler metni anlama ve yorumlama açısından yeterli olmalı, öğrencinin karşılaşmayacağı sözcüklere pek yer verilmemeli,
bu sözcükler kazandırılmaya çalışılmamalıdır.
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11. Hazırlanan ders kitabı ve derse rehberlik eden öğretmen, eğitim-öğretim
yılının başında mutlaka öğrencilere bireysel bir cep sözlüğü oluşturmayı tavsiye
etmeli ve öğrenci okul içinde ya da dışında her öğrendiği yeni sözcüğü sözlüğüne
not etmelidir.
12. Derse rehberlik eden öğretmen,eğitim-öğretim yılının başındasözlüğün nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak öğrencilere anlatmalıdır.
13. Her sınıf seviyesine uygun sözlükler hazırlanmalı. Mümkünse bu sözlüklerin seçilmiş bir komisyon tarafından ya da TDK tarafından hazırlanması gerekir.
Hatta bu sözlüklerin senenin başında diğer ders kitaplarıyla birlikte öğrenciye ücretsiz ulaştırılması gerekir. Öğrenci, piyasada bulunan kapsamı dar, dili anlaşılmayan, yanlış yönlendirmelerde bulunan sözlükler edinmemelidir.
Öğretmen, mutlaka sınıf kitaplıklarında hemen ulaşılabilecek nitelikte TDK’ye
ait Türkçe Sözlüklere, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğüne yer vermelidir. Gerektiği
zaman da internetten sanal sözlükleri kullanabilmelidir.
14. Öğretmen, öğrenciye kazandırmayı düşündüğü kelimeleri zaman zaman
sınıf içerisinde kendisi de kullanmalıdır.
15. Derse rehberlik eden öğretmen, ders kitabının haricinde öğrencinin sözcük
dağarcığını geliştiren farklı etkinliklere de yer vermelidir: Sınıf kitaplığı oluşturmak, kitap okuma saatleri düzenlemek, gezi ve piknikler düzenlemek, bir tiyatro
oyunu hazırlamak vb gibi.
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16. Öğrenilen sözcükler sınıf içerisindeki bir kutuya atılarak kelime ve kavram
havuzu oluşturulmalı; yeri geldikçe dil bilgisi uygulamalarında, konuşma ve yazma etkinliklerinde, oyun ve yarışmalarda bu kutu kullanılmalıdır. Öğrenci, öğrenilen kelimelerle fırsat buldukça karşılaştırılmalı ve öğrenciye bu kelimeleri unutma fırsatı verilmemelidir.
17. Derse rehberlik eden öğretmen, sözcük dağarcığını geliştirmenin önemini
bilmeli, bu konuyu önemsemeli, sözcük çalışmalarını itina ile yaptırmalıdır. Ders
kitabının eksikliklerini kapatabilmeli, gerekirse kendisi de etkinlik düzenleyebilmelidir.
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Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği (ÇBEDÖ) ergenlik/gençlik döneminde bireysel ve sosyal sorunların şiddetini değerlendirmek için bir ölçme aracıdır. Bu ölçek bireylerin yaşamlarının işlevselliğini ortaya koyan depresyon; anne,
baba ve aile ile ilgili problemler, stres, arkadaşlar ve okul ile ilgili problemler, saldırganlık, intihar düşüncesi, suçluluk duygusu, karmaşık düşünme, rahatsız edici düşünceler, hafıza kaybı, alkol ve madde kullanımı olmak üzere 16 faktörden
oluşmaktadır. Ölçek farklı bilim alanlarından uygulayıcıların kapsamlı bir dizi
değerlendirme yapabilmelerini, tanı ve hedefli müdahale süreçlerini planlayabilmelerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu çalışmada ÇBEDÖ’nin Türkiye için
geçerliği ve güvenirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini
kontrol etmek için Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulanmış, 16 alt boyut birbirinden bağımsız ölçme yapacak şekilde yapılandırılmıştır. Faktör yükü 0,30’dan az
olan maddeler ölçeğe dahil edilmemiştir. Araştırmada ÇBEDÖ’nin tüm alt boyutlarından elde edilen “Cronbach Alpha” kat sayılarının 0,75 ile 0,95 arasında değiştiği bulunmuştur. Bu çalışma sonucunda ölçeğin Türkiye’de uygulanabilir olduğu
görülmüş; Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği’nin Türk toplumu için geçerli
ve güvenilir olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ergenlik, Gençlik, Çok boyutlu ergen değerlendirme ölçeği (ÇBEDÖ), Çok boyutlu ölçme araçları
*Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
**Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü
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Abstract
Multidimensional Adolescent Assessment Scale (MAAS) is a measurement tool
for evaluation of the intensity of individual and social problems in adolescence
and youth period. This scale include 16 sub-factor which demonstrate to the functionality of indivual life such as depression, self-esteem, mother problems, father
problems, stress, friend problems, school problems, agression, family problems,
suicide, guilt, confused thinking, disturbing thoughts, memory loss, alchol abuse,
drug abuse. Scale is designed to make a comprehensive assessment of a number of
practitioners from different fields of science and simplify the process of diagnosis and be able to plan targeted interventions. This study aimed to determine the
validity and reliability of MAAS for Turkey. To check the structure validity of the
scale was applied Confirmatory Factor Analysis, 16 subscales is configured to make
independent measurement.Items with factor loadings less than 0,30 was not included in scale. It is found in the research that Cronbach Alpha Values have changed
betweeen 0,75 and 0,95 obtain from all sub-factors of MAAS. This study showed
that the scale was found to be applicable in Turkey; it is determined to be valid and
reliable of MAAS for Turkish Society
Key Words: Adolescence, Youth, Multidimensional adolescent assessment scale
(MAAS), Multidimensional assessment tools
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GİRİŞ
İnsanlarla yüz yüze çalışan mesleklerde araştırmacılar ve uygulama alanındaki
profesyoneller çok boyutlu ve karmaşık olan yaşamsal sorunlar ile sıklıkla
karşılaşmaktadırlar (Mathiesen, Cash, Hudson, 2002). Yaşam dönemi yaklaşımına göre yaşam döngüsündeki değişimler; özellikle ergenlik ve gençlik gibi hassas
dönemler, yaşanılan sorunları etkilemektedir. Ergenlik ve gençlik döneminde pekişen sorunlar ya da davranışlar, yetişkinliği ve genel yaşama ilişkin davranışları
da biçimlendirmektedir (Amiot, Blanchard, Gaudreau, 2008). Gençlik çağı bazı
dönemlere ayrılmaktadır. Ergenlik ya da ilk gençlik dönemi; hızlı büyüme ve cinsel uyanışın olduğu 12-15 yaşlar arasındadır ve olumsuz davranışlar ile tepkiler
yoğundur. Delikanlılık dönemi; 15-17 yaşlar arasındadır, çekingenlik ve kendine
güvensizlik belirgindir. Yine delikanlılık evresinin devamı olan 17-21 yaşlar arasında gençlerde kendine güven ve gösteriş hakimdir. 21-25 yaş arası ise yükseköğretim gençliğidir. Gençlerin karşılaştıkları sorunlarla başa çıkabilmesi, topluma
katılabilmesi, yetişkinler arasında yerini alabilmesi bu gelişme döneminde belli
bilgi, beceri ve deneyimi kazanmalarına bağlıdır (Yörükoğlu, 2000). Günümüzde özellikle gelişmiş toplumlarda gençler zamanlarının çoğunu seyahat etmeye,
siyasal ya da dinsel bağlanmaları keşfetmeye ayırmaktadırlar. Böylece eğitim
süresini uzatmakta ve yetişkinliğe geçiş için gerekli sorumlulukların üstlenilmesi
de ertelenmektedir (Giddens, 2008).
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Ergenlik ve gençlik bireyin yaşamında sıklıkla çalkantıların yaşandığı bir dönemdir. Bu dönem de gencin sağlığıyla, kişiliğiyle, ailesiyle, toplum içindeki durumuyla, din ve ahlak konularıyla, okulla ve meslek seçimiyle ilgili yoğun kaygıları
vardır. Gençler, fiziksel, duygusal ve sosyal alanlarda büyük değişiklikler yaşadıklarından, öz-saygının gelişmesi açısından kritik bir dönemdedirler. Gençlerde kaza
ile ölümler, intihar, ruh sağlığı ile ilgili kaygılar, madde kullanımı, cinsel deneyime
ilgi yüksek orandadır (Bradford ve Rickwood, 2012). Gençlik sosyal, duygusal ve
psikolojik gelişme açısından bütüncül olarak değerlendirilmesi gereken önemli bir
yaşam dönemidir. Bu süreçte genç birey engelleri aşmak, yeni roller ve sorumluluklar almak ister. Aileye ve ebeveynlere olan ilgi ve güven azalarak, akranlara olan
güven artar. Birçok genç zorluklar ile mücadeleyi başarılı bir şekilde yönlendirirken, birçoğu da psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyar. Davranışsal risklerin ve duygusal sorunların erken belirlenmesi, gençlerle çalışan profesyonel meslek elemanları
tarafından uygun desteğin planlanması ve stratejilerin uygulanması için olanak
sağlar. Bu nedenle gençlerin riskli davranışlarının ve sorunlarının bütüncül bir
yaklaşımla değerlendirilmesi oldukça önemlidir (Bradford ve Rickwood, 2012).
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Gençlik döneminde bireyin anne-baba ve diğer yetişkinlerden bağımsızlık
geliştirmesi beklenmektedir. Ailesi dışında toplumsal ilişkilere girebilmesi, yaşıtları ile arkadaşlık kurup sürdürebilmesi önemlidir. Zihinsel yeteneklerini ve becerilerini geliştirmiş, toplum yaşamı için gerekli bilgi, görgü ve ruhsal olgunluğa
erişmiş, kendine özgü değerler ve dünya görüşü oluşturmuş genç bireylerin amaçlarına doğru yönelmesi temel hedeftir. Bu dönemde önem kazanan arkadaş ilişkileri, duygusal ve sosyal destek alınan, sosyal becerilerin geliştirildiği, değerlerin
güçlendirildiği ve benlik değerinin oluşturulduğu bir ortam sağlar. Ancak madde
kullanımı, bazı yasa dışı davranışlar ebeveynler ve gençlerle çalışan meslek grupları tarafından üzerinde durulması gereken önemli konulardır (Duyan, Galipoğlu,
Artan, 2014).
Ergenlik ve gençlik risk almayı ve denemeleri içeren dönemlerdir. Kontrollü bir
çevrede sağlıklı riskler almak ve deneyimler kazanmak, bireyin gelişmesine katkı
sağlar. Bu deneyimler genç bireyin sınırlarını test etmesine, direncini ve güçlü yanlarını geliştirmesine, bağımsız hareket etmesine yardımcı olur. Ancak gençler her
zaman sağlıklı deneyimler ve riskler edinmezler. Bazen alkol ve madde kullanımı,
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Gençlik, çocuklukta başlayan kişilik gelişiminin tamamlayıcısı ve yetişkinlik
döneminin hazırlayıcısı olarak nitelenen bir yaşam dönemidir. Bireyin toplumda
var olma süreci yaşamdaki bu üç dönemin ayrılmaz bütünlüğüyle gerçekleşmektedir. Sağlıklı toplumun yapılanması; bireylerin kendilerini tanımaları, kabul etmeleri ve kararlarını verebilmeleri ile mümkün olmaktadır. Bu süreçte özellikle
ergenlik ve gençlik döneminde bireylerin sosyalizasyonunda etkisi artan eğitim
ortamlarındaki yöneticiler, öğretmen, psikolojik danışman ve rehber, psikolog,
sosyal hizmet uzmanı gibi profesyonel meslek grubundaki çalışanların, öğrencilerin hangi davranışlar ve sorunlar açısından risk altında olduğunu belirlemedeki
sorumlulukları da artmaktadır (Sundel ve Sundel, 2005).
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saldırgan davranışlar gibi olumsuz ve sağlıklı olmayan deneyimler de kazanırlar.
Bu davranışların kısa ve uzun dönemli sonuçlarını tespit etmek için potansiyel olarak bu riskli davranışların belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır (Liddle, 2009).
Özellikle ergen ve gençlik refahı alanında sosyal refah politikalarının belirlenmesi
için aşağıda belirtilen kaynaklardan veri oluşturulmasının önemi üzerinde durulmaktadır:
1.

Gözlemlenebilir özelliklere bağlı olarak normal gelişimsel ve işlevsel süreçlere ilişkin bilgi kayıtları oluşturmak, okul kayıtları gibi diğer bilgi kaynaklarından yararlanmak,

2. Hizmet planı oluşturmak için gençlerin güçlü yanlarını belirlemek, azaltılabilecek riskleri tanımlamak, hizmet sürecini izlemek ve çıktıları değerlendirmek,
3.

Bireye özel bir hizmet ya da destek programı oluşturabilmek için genç bireyin “anlık” olarak kapsamlı bir şekilde değerlendirmesini yapmak,

4.

Ulusal düzeyde bir değerlendirme yapabilmek için genel nüfus araştırmalarını dikkate alarak kanıta dayalı şekilde politikalar ve programlar geliştirmek (Lou, Anthony, Stone, Vu, Austin, 2008).

Türkiye’de genç bireylerin durumu değerlendirildiğinde; Türkiye İstatistik
Kurumu’nun en son (2013) yayınlamış olduğu verilere göre; Türkiye nüfusu 2013
yılında 76 667 864 kişi iken, bu nüfusun 12 691 746 kişisini “15-24” yaş grubundaki genç nüfus oluşturmuştur. Böylece genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı
%16,6 olmuştur. Genç nüfusun %51,2‘sini erkekler, %48,8’ini kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye nüfusunun 2023 yılında 84 milyon 247 bin kişi olacağı; 2023 yılında
genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %15,1 olarak tahmin edilmektedir. Bu
oranın 2050 yılında %11,7‘ye, 2075 yılında ise %10,1’e düşeceği öngörülmektedir.
Yükseköğretimde net okullaşma oranı 2011/’12 öğrenim döneminde %35,5 iken,
2012/’13 öğrenim döneminde %38,5’e yükselmiştir. 2013 yılında lise ve dengi okul
mezunu gençlerin oranı %31,1 iken yüksekokul ve üzeri okuldan mezun olan gençlerin oranı ise %7,5 olmuştur. Gençlerin %14,3’ünün 2012 yılında her gün tütün
mamulü kullandığı belirlenmiştir. Genç erkeklerde bu oran %24,1 iken genç kadınlarda %4,6 olarak saptanmıştır. Hiç tütün mamulü kullanmamış olan genç erkeklerin oranı %65,1 iken, genç kadınların %88,9’u hiç tütün mamulü kullanmadığını
belirtmiştir. Hayatı boyunca hiç alkollü içecek kullanmamış olan gençlerin oranı
2012 yılında %87,3 iken; genç erkeklerde bu oran %81,6, genç kadınlarda ise yaklaşık %93 olmuştur. Alkollü içecek kullanan gençlerin %16,1’i ilk kez 14 yaşından
küçükken alkollü içecek denediğini belirtmiştir. Türkiye genelinde 2013 yılında
gelecekten umutlu olduğunu belirtenlerin oranı %77 iken; bu oranın genç erkeklerde %83,4, genç kadınlarda ise %84,4 olduğu görülmüştür. Türkiye genelinde 2013
yılında mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı %59 iken; genç nüfusta bu
oran %65,1 olmuştur. Genç erkeklerin %60,9’u, genç kadınların ise %69,2’si mutlu
olduğunu belirtmiştir (TÜİK, 2014).
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Kristin Margaret Whitehill ve ekibi tarafından Teksas Üniversitesi’nde 2010 yılında yürütülen “Genç Suçlular için Alternatif Yönlendirme/Youth Offender Diversion Alternative-YODA-” programında gençlerin davranışlarını bütüncül olarak
değerlendirmek için Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği’ni kullanılmıştır.
Yaşları 17-25 arasında değişen, %65,20’sini erkeklerin, % 34,80 kızların oluşturduğu 46 kişiden oluşan bu gruba uygulanan yönlendirme programı sonrasında
pre-test sonuçları ile post-test sonuçları arasında önemli farklılıklar çıkmıştır. Suça
karışmış olan bu gençlerin en çok ailede ve okulda sorun yaşadıkları belirlenmiştir.
Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği’nde yer alan alt faktörlerden sırası ile aile
ile ilgili problemler, okul ile ilgili problemler, öfke, alkol kullanımı ve madde kullanımı puanları; 42.89, 33.85, 19.19, 11.69, 8 iken yönlendirme programı sonucunda
iyileşme görülmüş ve suça karışmış olan gençlerde bu konularda aldıkları puanlar
sırasıyla; 23.68, 14. 34, 8.46, 3.3, 3.45 olarak düşmüştür (Whitehill, 2010). Gençler için yaşamlarının farklı boyutları ile değerlendirilmesi; hem vakalarda hem
de gruplarda önemli veriler elde edilmesi için Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme
Ölçeğinin akıl ve ruh sağlığı ile psiko-sosyal işlevselliğe ilişkin bütüncül bir değerlendirme yapılmasını sağlayan önemli bir araç olduğu belirtilmektedir (Glisson ve
Hemmelgarn, 2002).
Günümüze değin yapılan araştırmalar çoğu zaman yetişkinliğe ya da çocukluğa odaklanmaktadır. Ergenlik ve gençlik dönemi ile ilgili yapılan çalışmaların sayısı sınırlıdır. Oysa çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreci olarak ifade edilen ergenlik
ve gençlik dönemine odaklanmanın önemi gün geçtikçe farkedilmektedir. İnsanların yüz yüze kaldığı birçok döngüsel sorun gençlik döneminde kimlik tanımından ve üniversite yaşamını düzenlemeye kadar geniş bir boyutta ve karmaşık bir
şekilde ortaya çıkar. Gençlik çocukluğun güvenli ve korunan dünyasından ayrılarak, yetişkinlerin dünyasının taleplerini karşılamaya hazır olma zamanıdır (Batican, 2011). Bu nedenle gençlerin eğitime devam ettikleri kurumlarda, eğitimciler
ve araştırmacıların ihtiyaç duydukları verileri sunacak ve gençlerin yaşamlarını
tüm boyutları ve bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirebilecek, buna bağlı olarak
da psiko-sosyal destek çalışmalarına rehberlik edecek ölçme araçlarının geliştirilmesi ve etkin olarak kullanması büyük önem kazanmaktadır. Ayrıca, gençlerin
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IPSOS Gençleri Anlama Klavuzu Araştırması (2014) Türkiye genelinde 17 – 24
yaş aralığında 2,259 bekar genç ile görüşülerek yürütülmüştür. Gençleri Anlama
Kılavuzu’na göre gençlerin en çok aileye (%94), ikinci sırada saygınlığa ( %92) ve
üçüncü sırada eğitime (%89) önem vermektedirler. Gençlere hayallerini çoğunlukla ( %71) meslek ve kariyer ile tarif etmektedirler. Bunu %62 ile iyi bir aile kurma hayali izlemektedir.Diğer bir deyişle gençler iyi bir meslek ve kariyer sahibi
olmayı hayal etmekte; bunun ön şartlarından birisi olan eğitim konusunu da çok
önemli bulmaktadırlar ( http://www.ipsos.com.tr/node/1009). Avcı’da (2007) 183’ü
kız, 200’ü erkek olmak üzere 383 üniversitesi öğrencisi ile yürüttüğü araştırmada
ekonomik bağımsızlığın neredeyse genç bireyin bütün yaşam amacını ve alanını
belirleyici etkide olduğunu belirlemiştir. Böylece gençler arasında gelecek kaygısı
en önemli sorun olarak belirtilmiştir (Avcı, 2007).
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ruh sağlığı ile psiko-sosyal işlevselliğe ilişkin durumlarını ölçmeye yönelik kendi
kültürel özelliklerimizi yansıtan ölçme araçlarının geliştirilmesi, ülkemizdeki akademik çalışmalar ve eğitim sistemine getireceği katkılar açısından çok önemlidir.
Bu gereksinimden yola çıkarak, bu araştırmada Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme
Ölçeği’nin (ÇBEDÖ) Türkçe’ye uyarlanması ile ilgili çalışmalara yer verilmiştir.
Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği (ÇBEDÖ)
Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği orjinal olarak kişinin kendi kendine
doldurabileceği 177 madde içeren ve ortalama 15-20 dakika arasında tamamlanan bir ölçektir. Katılımcılar her soruyu 7 puan üzerinden ayrı kategoriler altında
yanıtlamaktadırlar. Ölçek 16 farklı alt ölçeğe ayrılmış olup; her alt kategori 10-15
arasında madde içermektedir. Böylece her alt ölçek kendi puanlamasına sahiptir.
Bu alt ölçek puanları ÇBEDÖ’nin temel çıktılarıdır. Çok boyutlu bir envanter olarak ÇBEDÖ, tek ve bütün bir puan ortaya koymamaktadır. Bunun yerine alt ölçek
puanları, profesyoneller tarafından değerlendirme ve müdahale planlamasında
yararlanılması amacıyla bireylerin problemleri ile ilgili grafikleri ve profilleri geliştirmek için kullanılmaktadır. Her alt ölçeğin konusu kısaca alt ölçeğin isminde
belirtilmektedir.
ÇBEDÖ’nin ilkesel hedefi, gençlerin çeşitli problemlerini, ilk tanışmada ya
da müdahalenin ilk aşamalarında, değerlendirmek için bir araç olarak hizmet
etmektir. Ayrıca psiko-sosyal ve gerekli diğer müdahale süreçlerinin sonlanma
aşamasına gelmiş olan gençlerin periyodik olarak tekrar değerlendirilmelerinde de
kullanılabilmektedir. Bu tarz kullanımda ölçek, müdahaleler arasında gerçekleşen
değişimin (süreç, istikrar veya bozulma) tanımlanmasını sağlamaktadır. Geçiş dönemlerini değerlendirmek için kullanılıp kullanılmadığına göre, ölçek, müdahale
sonlandırılmadan hemen önce, klinik müdahalenin tamamındaki süreci ölçmek
için kullanılmaya müsaittir.
ÇBEDÖ’nin alt ölçeklerinde gençlerin yanıtlarının daha kolay yorumlanması
için, her alt ölçeğin 0-100 arası bir puan üretmesi tasarımlanmıştır. Düşük puanlar
o ölçeğin konusuyla ilgili gencin bir sorununun bulunmadığını, yüksek puanlar
ise ciddi sorunlar bulunduğunu temsil etmektedir. Her alt ölçek tek bir formülle
puanlanmakta ve 16 alt ölçek için tek bir puanlama prosedürü bulunmaktadır.
Katılımcılar, 177 maddenin her birine 7 puanlı ölçek üzerinde bir seçeneği işaretleyerek yanıt vermektedirler. Ölçek, hiçbir zaman(1), çok nadir (2), ara sıra (3),
bazen (4), çoğunlukla (5) sıklıkla (6), her zaman (7) olarak puanlanmıştır. Katılımcılar sorunun uygun olmadığını düşünürlerse X ile işaretleyebilmektedir. Bir yıldız
(*) ile işaretlenmiş reverse/problematik olmayan sorular; 1 için 7, 2 için 6, 3 için 5, 4
için 4,5 için 3, 6 için 2 ve 7 için 1 olarak puanlanmaktadır. Toplam puan şu şekilde
hesaplanmaktadır: S = (ÓY –N) (100) / (N*6). Burada Y tek bir sorunun puanını
ve N ise kullanıcı tarafından yanıtlanmış toplam soru sayısını temsil etmektedir.
Bazı katılımcılar için ölçekte yer alan sorular kendi yaşam deneyimlerine uygun
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olmamakta ve bundan dolayı X ile işaretlenmektedir. Boş bırakılan ve 1-7 arasında
puanlanmayan sorular göz ardı edilmelidir. Bu puanlama formülünün bir faydası,
kaç sorunun yanıtlandığı farketmeksizin 100 üzerinden bir değerlendirme imkanı sağlamasıdır. Düşük puanlar o sorun alanının katılımcıda bulunmadığına ya
da düşük seviyede bulunduğuna, yüksek sonuçlar ise o alanda ciddi problemlerin
olduğuna işaret etmektedir. Şekil 1 ÇBEDÖ puanlama kağıdını göstermektedir ki;
bu ölçeğin sonunda yer almaktadır. Şekil ölçekteki 16 alt ölçeğin kaç soru içerdiğini
ve alt ölçek başlıklarını içermektedir. Şekil 2’de ayrıca ölçeği tamamlayan hayali kullanıcının örnek puanları da gösterilmektedir. Sonuçta, klinik olarak önemli
problemlerin çabukça ortaya konması ve sorunların diğer alanlarla ilişkisini göstermesi açısından ÇBEDÖ’nin grafik modelinin (Şekil 2)avantajı görülmektedir.
Katılımcının puanları, planlama ve değerlendirme görevlerini gerçekleştirmek
için en kavranabilir biçimde grafik modelde temsil edilmektedir. Şekil 2’de gösterildiği gibi, model, katılımcının hangi alanlarda ciddi sorunları olduğunu ortaya
koymaktadır. 0’dan 100’e puan aralığında, değerlendirmeyi yapan uzmanın hayli
katılımcı için depresyon puanı 48, öz-saygı 40, baba sorunları 47, kişisel stres 70,
arkadaş sorunları 36, saldırganlık 58 ve aile sorunları 55 olan alt ölçeklere dikkat
göstermelidir. Diğer bir değişle, puanlar tek başına hızlı bir değerlendirme yapmak
için öneri niteliğinde olabilir. Ancak katılımcı ile yapılacak görüşmeler vasıtasıyla
esas destek ve müdahale planı belirginleşecektir.
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Alt Ölçekler

A
Toplam
madde
sayısı

B
Kullanılan
madde
sayısı

C
Maddeler
toplam
puanı

D (C-B)
Kullanılan
puan

E
D*100/
(B*6)
Puan

Depresyon

12

12

47

35

48.61

Özgüven

12

12

41

29

40.28

Anne ile problemler

12

12

28

16

22.22

Baba ile problemler
Stres
Arkadaşlar ile
problemler
Okul ile problemler
Öfke
Aile ile problemler
İntihar
Suçluluk
Karışık düşünme
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Rahatsız edici
düşünceler
Hafıza kaybı
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Alkol kullanımı
Madde kullanımı

Şekil 2. ÇBEDÖ Puan Grafik Modeli
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YÖNTEM
Bu çalışmada Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği’nin (Multidimesional
Adolescent Assessment Scale-MAAS) Türkçeye uyarlamasının yapılması amaçlanmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırma evrenini üniversite öğrenimine devam eden gençler oluşturmaktadır. Ölçeğin uyarlama çalışmasını gerçekleştirmek amacıyla; araştırma örneklemi,
üniversitede farklı alanlarda öğrenim gören 683’den öğrenciden oluşturulmuştur.
Öğrencilere ait demografik bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Özellikler
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Yaş

Cinsiyet

Öğrenim Alanı

Kategori

f

%

17

4

0,6

18

96

14,1

19

147

21,5

20

146

21,4

21

150

22,0

22

79

11,6

23

39

5,7

24

16

2,3

25

5

0,7

Erkek

232

34,0

Kadın

451

66,0

Sağlık

346

50,7

Sosyal

293

42,9

Fen

13

1,9

Mühendislik

12

1,8

Dil

19

2,8

683

100,0

Toplam
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Değişken

Veri Toplama Aracı
Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği (ÇBEDÖ)
Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılacak olan Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği (ÇOBEDÖ) Hudson (1996) tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçeği geliştiren araştırmacı, Yetişkin Değerlendirme Ölçeği – Kısa Formunu da geliştirmiştir
(Hudson, 1995). Yetişkin Değerlendirme Ölçeğine ait güvenirlik ve standart hata
değerlerini .80 ve üzeri olarak raporlaştırmıştır. Ayrıca kapsam, ölçüt ve yapı geçerliği çalışmalarını da yapmıştır. Daha sonra yetişkin bireyleri değerlendirmek
amacıyla geliştirilen bu ölçek maddelerini ergen bireylere uyarlayarak Çok Boyutlu
Ergen Değerlendirme Ölçeğini geliştirmiştir. Bu nedenle Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeğine ait geçerlik ve güvenirlik çalışmasını gerçekleştirmemiştir.
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Tablo 1 incelendiğinde; araştırmaya katılan öğrencilerin yaşlarının 17-25 arasında değiştiği ağırlıklı olarak 19 (%21,5), 20 (%21,4) ve 21 (%22,0) yaşlarında
oldukları anlaşılmaktadır. Gençlerin %34,0’ü erkek, %66,0’sı ise kadındır. Ayrıca,
araştırma katılan üniversite öğrencilerinin %50,7’sinin sağlık, %42,9’unun sosyal,
%1,9’unun fen, %1,8’inin mühendislik ve %2,8’inin dil alanında eğitim aldıkları
belirlenmiştir.
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Mathiesen ve arkadaşları (2002), Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği’nin
geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmışlardır. Bu amaçla ölçeğin güvenirliğini
belirleyebilmek amacıyla Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayılarını hesaplamışlardır. Ölçekte yer alan alt faktörlerin Alfa katsayıları, ,74 ile ,97 arasında değişmektedir. Kapsam ve faktöryel geçerlik için faktör analizinden elde edilen faktör yüklerinin ne derece yüksek olduğu ve maddelerin ilgili faktörlerde yüklenme
durumları incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, %96,5 ile %100 arasında değişen
bulgular elde edilmiştir. Yapı geçerliğini belirlemek için yakınsama ve ayırtedici
geçerlik (convergent and discriminant validity) çalışması yapılmıştır. Ayırtedici
geçerlik amacıyla, cinsiyet, yaş, sınıf ve evdeki kişi sayısı gibi değişkenler ile alt boyutlar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. En yüksek korelasyon katsayısı -,289 olarak bulunmuştur. Bu bulgu, alt boyutların bağımsız değişkenlere göre ayırtedicilik
geçerliğinin olduğunu göstermektedir. Yakınsama geçerliği amacıyla ise alt boyut
puanları arasındaki ilişkiler belirlenmiştir. Alt boyutlar arasındaki korelasyon katsayıları ,022 ile ,635 arasında değişmektedir. Korelasyon katsayılarının bir kısmı
beklenen değerlerden yüksek olmakla birlikte, ölçeğin yakınsama geçerliğinin de
olduğu ortaya konulmuştur.
Çok boyutlu ergen değerlendirme ölçeği, 177 madde ve 16 alt boyuttan
oluşmaktadır. Ölçek maddeleri 7’li likert tipindedir. Ayrıca, 8 olarak kodlanan ve
ilgili maddenin katılımcıya uygun olmadığını gösteren bir kategori daha yer almaktadır. 16 alt boyut, ortalama 10 – 15 maddeden oluşmakta ve her bir alt boyuttan kendi puanı elde edilmektedir. Bu alt boyut puanları, ölçeğe ait temel bulguları oluşturmaktadır. Çok boyutlu ergen değerlendirme ölçeğinden tek bir toplam
puan elde edilememektedir. Her bir alt boyuttan elde edilen puanlar grafiklerle
betimlenebilmektedir. Her bir alt boyuttan elde edilen puanlar 0 – 100 aralığında
değişen puanlara dönüştürülerek, alt boyutlar arası karşılaştırma yapmaya uygun
hale getirilebilmektedir. Elde edilen bu puan 70’in üzerinde ise alt boyutu ilgilendiren alanla ilgili ciddi bir sorun olabileceği ifade edilmektedir. Bu ölçüt puanı, intihar ile ilgili düşünceler alt boyutu için 33 puana kadar düşebilmektedir. Ölçeğin
tamamının uygulanması ve puanlanması ortalama 25 – 30 dakika sürmektedir
(Mathiesen vd., 2002).
Çok boyutlu ergen değerlendirme ölçeği, depresyon (12 madde), benlik saygısı
(12 madde), anne ile ilgili sorunlar (12 madde), baba ile ilgili sorunlar (14 madde),
stres (12 madde), arkadaşlar ile sorunlar (13 madde), okul ile sorunlar (10 madde),
saldırganlık (10 madde), aile ile sorunlar (13 madde), intihar ile ilgili düşünceler
(11 madde), suçluluk duygusu (8 madde), karmaşık düşünceler (6 madde), rahatsız
edici düşünceler (9 madde), hafıza kaybı / unutkanlık (8 madde), alkol kullanımı
(15 madde) ve madde kullanımı (10 madde) alt boyutlarından oluşmaktadır (Mathiesen vd., 2002).
Bu araştırmada, örneklemde madde kullanan yalnızca 33 kişi olduğu için madde kullanımı alt boyutuna ait analizler gerçekleştirilememiştir. Ayrıca, alkol kullandığını belirten 175 kişi alkol kullanımı; annesi hayatta olan 678 kişi anne ile
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ilgili sorunlar ve babası hayatta olan 672 kişi baba ile ilgili sorunlar alt boyutuna
ait analizlere dahil edilmiştir.

Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği’nin orijinal formunun 12-15 yaşlarındaki bireylere uygulandığı anlaşılmaktadır. Bu araştırma kapsamında ölçeğin
Türkçe formu öncelikle deneme amaçlı olarak 12-15 yaşındaki bireylere uygulanmıştır. Uygulama sonucunda, ölçekteki madde kullanımı, alkol kullanımı bazı alt
faktörlerde soruların boş bırakıldığı; diğer alt faktörlerde sorunların analiz edildiği
bazı maddelerin tam olarak sentezlenemediği gözlenmiştir. Bu nedenle çalışmada
üniversite öğrencilerinin araştırma kapsamına alınmasına karar verilmiştir.
Verilerin Analizi
“Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği”nin uygulama formu, farklı
yaş, cinsiyet ve öğrenim gördükleri alan değişkenleri açısından farklılaşan 683
üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Ölçekte yer alan 16 alt boyut kendi içinde
değerlendirildiği ve ölçekten tek bir toplam puan alınmadığı için, en fazla madde
sayısına sahip alkol kullanımı alt boyutuna göre (15 madde) örneklem büyüklüğü
belirlenmiştir.
Ölçeğin yapı geçerliği için öncelikle doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi (DFA), pek çok gözlenebilir değişkenin oluşturduğu
faktörlerden (gizil değişkenlerden) oluşan faktöryel bir modelin gerçek verilerle
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Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği’nin, dil geçerliğini belirlemek
amacıyla aşağıdaki işlemler yapılmıştır. Ölçeğin İngilizce orijinalinde yer
alan maddeler önce araştırmacı tarafından daha sonra da üç sosyal hizmet ve
eğitim alanında çalışan akademisyen, bir ölçme ve değerlendirme ve İngilizce
öğretmenliği bölümünde çalışmakta olan beş uzman tarafından Türkçe’ye
çevrilmiştir. Daha sonra bu çeviriler bir araya getirilerek hepsinin ortak yönleri
aranmış ve farklılık gösteren ifadeler, çeviri yapan kişiler ile görüşülerek ortak bir
cümle haline getirilmiştir. Uzman görüşüne dayanarak oluşturulan Türkçe formu,
öncekinden farklı beş kişi tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Ölçeğin
orijinal hali ile tekrar İngilizceye çevrilmiş hali öncekinden farklı üç uzman ve
akademisyene incelettirilerek, ikisi arasında farklılığın olmadığı yönünde ortak
görüşe varılmıştır. Aşamalı olarak Türkçeye çevirisi tamamlanan form Türkçe
uzmanlarının görüşüne sunulup önerileri alınmıştır. Ölçeğin Türkçe formunun bu
ilk şeklinin dil ve anlaşılırlığını test etmek; maddelerin Türkiye’de gençlerin yaşam
kültürüne uygunluğunu belirlemek amacı ile denek grubundan 10 kişiye uygulanmıştır. Geri bildirimler doğrultusunda ölçeğe son şekli verilerek uygulamaya hazır
hale getirilmiştir. Ölçeğin çeviri ve uyarlama çalışmaları; Eğitimde ve Psikolojide
Ölçme Standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilmiştir (AERA vd., 1999).
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ne derece uyum gösterdiğini değerlendirmeyi amaçlar. İncelenecek model, ampirik bir çalışmanın verileri kullanılarak belirlenmiş ya da belirli bir kurama dayandırılarak kurgulanmış bir yapıyı tanımlayabilir (Sümer, 2000). DFA’da modelin geçerliliğini değerlendirmek için çok sayıda uyum indeksi kullanılmaktadır.
Bunlar içinde en sık kullanılanları (Cole, 1987; Sümer, 2000); Ki-Kare Uyum Testi
(Chi-Square Goodness, χ2), Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (Root Mean
Square Error of Approximation, RMSEA), Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (Comparative Fıt Index, CFI), Normlaştırılmamış Uyum İndeksi (Non-Normed Fit Index,
NNFI), Normlaştırılmış Uyum İndeksi (Normed Fit Index, NFI), İyilik Uyum İndeksi (Goodness of Fit Index, GFI). Ölçek modelinde gözlenen değerlerin Χ2/d<3;
0<RMSEA<0.05; 0.97≤NNFI≤1; 0.97≤CFI≤1; 0.95≤GFI≤1 ve 0.95≤NFI≤1 aralıklarında olması mükemmel uyumu; 4<Χ2/d<5; 0,05<RMSEA<0.08; 0.95≤NNFI≤0.97;
0.95≤CFI≤0.97; 0.90≤GFI≤0.95 ve 0.90≤NFI≤0.95 ise kabul edilebilir uyumu göstermektedir (Sümer, 2000; Kline, 2005). Ayrıca, orijinal ölçeğe ait geçerlik ve güvenirlik çalışmasında (Mathiesen vd., 2002) olduğu gibi yakınsama ve ayırtedici
geçerlik çalışması yapılmıştır. Bu amaçla yakınsama geçerliği için boyutlar arası
korelasyon katsayıları belirlenmiştir. Ayırtedici geçerlik için ise yaş ve cinsiyet değişkenleri ile ölçeğe ait alt boyutlar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bir geçerlik
kanıtı olarak madde toplam korelasyon katsayıları da hesaplanmış ve raporlaştırılmıştır.
Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla her bir alt boyut için Cronbach alfa iç
tutarlılık anlamında güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır.
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BULGULAR
Bu bölümde Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlamak
üzere üniversite öğrenimine devam eden öğrencilerin araştırma kapsamına alındığı çalışmanın geçerlik ve güvenirlik analizlerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir.
Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği’nin Yapı Geçerliği
Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği’ne ait yapı geçerliği kanıtı elde etmek
amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA), yakınsama geçerliği için boyutlar arası
korelasyon katsayıları, ayırtedici geçerlik için ise yaş ve cinsiyet değişkenleri ile
ölçeğe ait alt boyutlar arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
1. Doğrulayıcı Faktör Analizi’ne (DFA) ait Bulgular
Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği’ne ait 16 alt boyut birbirinden
bağımsız ölçme yapacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu nedenle her bir alt boyut
için birinci düzey DFA yapılarak analizler gerçekleştirilmiştir. 15 alt boyut (madde
kullanımı hariç) için gerçekleştirilen DFA analizlerine ait regresyon katsayıları ve
t değerleri Tablo 2’de yer almaktadır.
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Tablo 2. Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği’nin 15 Alt Boyutuna Ait
Maddelerin Regresyon Katsayıları ve t-testi Değerleri
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Tablo 2 incelendiğinde, depresyon alt boyutuna gerçekleştirilen DFA analizi
bulgularına göre 11. ve 12. maddeler, regresyon değerlerine ait t değerlerinin ,05
düzeyinde anlamlı olmaması nedeniyle alt boyuttan çıkartılmıştır. Geriye kalan
10 madde için analizler tekrar edilmiş ve t değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, stres alt boyutunda 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. maddeler,
regresyon değerlerine ait t değerlerinin ,05 düzeyinde anlamlı olmaması nedeniyle
alt boyuttan çıkartılmıştır. Geriye kalan 6 madde için analizler tekrar edilmiş ve t
değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Bu iki alt boyut dışındaki tüm alt boyutlarda, tüm maddelere ait t değerleri ,05 düzeyinde anlamlıdır
ve ilgili alt boyutlardaki yerlerini korumuşlardır.
15 alt boyut (madde kullanımı hariç) için gerçekleştirilen DFA analizlerine ait
uyum indeksleri Tablo 3’te yer almaktadır.
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Tablo 3. Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği’nin 15 Alt Boyutuna Ait
Uyum İndeksleri
Χ2 / sd

RMSEA CFI

NFI

NNFI

Depresyon

4,78

0,059

0,90

0,91

0,91

Benlik saygısı

3,77

0,048

0,92

0,93

0,92

Anne ile ilgili sorunlar

4,12

0,052

0,91

0,91

0,92

Baba ile ilgili sorunlar

4,23

0,054

0,90

0,93

0,91

Stres

4,89

0,068

0,89

0,90

0,89

Arkadaş ile sorunlar

4,78

0,066

0,90

0,90

0,89

Okul ile sorunlar

4,72

0,062

0,90

0,90

0,91

Saldırganlık

5,13

0,073

0,88

0,89

0,88

Aile ile sorunlar

3,79

0,059

0,91

0,90

0,90

İntihar ile ilgili düşünceler

3,85

0,060

0,91

0,91

0,91

Suçluluk duygusu

4,12

0,062

0,91

0,90

0,90

Karmaşık düşünceler

4,38

0,064

0,90

0,90

0,90

Rahatsız edici düşünceler

4,39

0,064

0,89

0,88

0,90

Hafıza kaybı / unutkanlık

4,96

0,068

0,89

0,89

0,88

Alkol kullanımı

4,13

0,063

0,90

0,90

0,89
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Alt boyut

2. Yakınsama Geçerliğine ait Bulgular
Bir yapı geçerliği kanıtı olarak yakınsama geçerliği için boyutlar arası korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 4. Boyutlar Arası Korelasyon Katsayıları
B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B1
B2

,52

B3

,32

,32

B4

,33

,22

,42

B5

,64

,41

,28

,28

B6

,45

,53

,46

,39

,38

B7

,43

,29

,24

,15

,32

,33
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Tablo 3’e göre, Sümer (2000) ve Kline (2005)’ın belirttiği uyum indeksi ölçütleri ile bu araştırmada elde edilen ölçütlerin büyük ölçüde örtüştüğü; alt boyutlara
ait modellerin gözlenen ve beklenen değerlerinin yüksek düzeyde uyum gösterdiği
belirlenmiştir.
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B8

,18

,11

,27

,20

,22

,33

,26

B9

,35

,32

,55

,62

,28

,54

,22

,23

B10

,43

,24

,38

,40

,42

,43

,24

,42

,42

B11

,48

,39

,31

,32

,58

,42

,31

,33

,34

,50

B12

,47

,33

,31

,33

,52

,40

,35

,30

,38

,42

,61

B13

,46

,34

,34

,38

,51

,44

,31

,38

,45

,53

,66

,68

B14

,37

,22

,31

,25

,40

,35

,34

,35

,31

,44

,43

,52

,46

B15

,02

,08

,05

,06

-,01

,01

,03

,06

,05

,03

,00

,07

,03

,04

Tablo 4 incelendiğinde, elde edilen tüm korelasyon katsayılarının düşük ve
orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Elde edilen korelasyon katsayıları -,01 ile ,68
arasında değişmektedir. Orijinal ölçeğin geçerlik çalışmasından elde edilen korelasyon katsayıları ,02 ile ,64 arasında değişmektedir. Bu durum orijinal ölçekten
elde edilen geçerlik kanıtlarının, uyarlama çalışmasında da ortaya koyulduğunu
göstermektedir. Stres ve alkol kullanımı alt boyutları arasındaki ilişki hariç tüm
ilişkiler pozitif düzeydedir.
3. Ayırtedici Geçerliğe ait Bulgular
Bir yapı geçerliği kanıtı olarak ayırt edici geçerlik için her bir alt boyuttan elde
edilen toplam puanlar ile cinsiyet ve yaş bağımsız değişkenleri arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 5’te yer almaktadır.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Tablo 5. Alt boyutlar İle Bağımsız Değişkenler Arsındaki Korelasyon Katsayıları
B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

Yaş

,00

,01

,11

,05

-,06

,09

,05

,11

,12

,12

,03

,04

,06

,02

,09

Cinsiyet

,04

-,10

-,12

-,11

,14

-,22

-,06

-,20

-,20

-,14

-,13

-,04

-,13

-,01

,07

Tablo 5 incelendiğinde, elde edilen tüm korelasyon katsayılarının düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Elde edilen korelasyon katsayıları -,20 ile ,12 arasında değişmektedir. Orijinal ölçeğin geçerlik çalışmasından elde edilen en yüksek
korelasyon katsayısının mutlak değeri ,29 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada ise
en yüksek korelasyon katsayısının mutlak değeri ,20’dir. Korelasyon katsayılarının
düşük olması yüksek ayırt edici geçerliği göstereceği için uyarlama çalışmasında
da bu kanıtın ortaya koyulduğu söylenebilmektedir.
Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği’nin Madde Analizleri
Madde analizleri için her bir alt boyutta yer alan tüm maddeler için madde-toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Çok boyutlu ergen değerlendirme ölçeğine ait depresyon alt ölçeğinde ,303 ile ,618 arasında; benlik saygısı alt ölçeğinde
,313 ile ,596 arasında; anne ile ilgili sorunlar alt ölçeğinde ,313 ile ,672 arasında;
baba ile ilgili sorunlar alt ölçeğinde ,453 ile ,702 arasında; stres alt ölçeğinde ,396
ile ,783 arasında; arkadaşlar ile sorunlar alt ölçeğinde ,353 ile ,620 arasında; okul
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ile sorunlar alt ölçeğinde ,391 ile ,570 arasında; saldırganlık alt ölçeğinde ,335 ile
,629 arasında; aile ile sorunlar alt ölçeğinde ,497 ile ,738 arasında; intihar ile ilgili
düşünceler alt ölçeğinde ,753 ile ,873 arasında; suçluluk duygusu alt ölçeğinde ,533
ile ,670 arasında; karmaşık düşünceler alt ölçeğinde ,613 ile ,731 arasında; rahatsız
edici düşünceler alt ölçeğinde ,714 ile ,829 arasında; hafıza kaybı / unutkanlık alt
ölçeğinde ,482 ile ,805 arasında; alkol kullanımı alt ölçeğinde ,326 ile ,624 arasında madde-toplam korelasyonlarının elde edildiği belirlenmiştir. Madde-toplam
korelasyonlarının ,30’dan büyük olması (Büyüköztürk, 2014) gerekmektedir. Bu
bulgular ile ölçeğe ait maddelerin ölçülen özelliği temsil etmede yeterli olduğu anlaşılmaktadır.
Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği’nin Güvenirlik Bulguları
Çok boyutlu ergen değerlendirme ölçeğinin iç tutarlılık anlamında güvenirliği
her bir alt boyut için Cronbach alfa katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular
Tablo 6’da yer almaktadır.
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Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği (ÇBEDÖ): Türkçe’ye Uyarlama Çalışması

Tablo 6. Cronbach alfa katsayıları
B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

alfa ,80

,75

,85

,89

,87

,84

,82

,77

,91

,95

,85

,88

,94

,89

,87

Tablo 6’ya göre, çok boyutlu ergen değerlendirme ölçeğinin tüm alt boyutlarından elde edilen alfa katsayılarının ,75 ile ,95 arasında değiştiği belirlenmiştir.
Tezbaşaran (1997: 47), Likert tipi bir ölçekte yeterli sayılabilecek bir güvenirlik katsayısının olabildiğince 1’e yakın olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu bulgulara
göre ölçeğin iç tutarlılık anlamında güvenirliğinin yüksek olduğu belirlenmiştir.

Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeğini Türkçe’ye uyarlamak amacı ile
yürütülen bu çalışmada, orijinal ölçek için uygulanan geçerlik ve güvenirlik katsayılarına oldukça yakın değerler elde edilmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği’nin Türk kültüründe de
ergenleri/gençlerin yaşamlarını bütüncül bir şekilde değerlendirmek amacıyla
kullanılabilecek bir ölçme aracı olarak kabul edilmiştir. Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeğini oluşturan maddelerin istendik özelliklerde olması, ölçeğin
güvenirliğinin ve geçerliğinin yüksek olması, bu ölçeğin Türkiye’de gençlerin yaşadıkları sorunları belirmede kullanılabileceğini göstermektedir.
Gelecekteki çalışmalar için Türkçe’ye uyarlanmış bu ölçme aracının farklı yaş
aralığındaki gençler ve yetişkin yaş gruplarındaki bireyler için geçerlik çalışmasının yapılması önerilebilir. Ayrıca bu ölçekten elde edilen puan ortalamaları ile benzer yapıyı ölçen diğer ölçme araçlarından elde edilen puan ortalamaları arasındaki
ilişkiler incelenebilir.
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Özet
Bu çalışmamızda, İslam Sanatının muhtevasının ve beslendiği kaynakların anlaşılması bakımından bir ön bilgi vermeye çalıştık. Daha sonra Peygamberimiz
döneminde ortaya konulan daha çok günlük ihtiyaçlara cevap veren küçük el sanatlarına değindik. Bu konularda çeşitli örnekler verdik.
Neticede ilk dönem İslam sanatı ile ilgili kısa da olsa bir bilgi vererek bilim
dünyasına bir katkı sunmaya gayret ettik.
Abstract
In this study, we tried to give a brief information to understand the content of
Islamic Art and its sources. Then we tried to address the small crafts , responding
mainly to daily needs which emerged the period of the Prophet Muhammad. We
have given several examples of these subjects .
As a result, we have attempted to offer general outlook about early period of
Islamic Art to the scientific world.
Key Words: Art, Islam, Early period
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Giriş
Sanat, konusunu bu dünyadan alır. Oysa İslam’ın konusu hem dünya hem de
ahirettir. Bu dünyayı bir aldatmaca yeri, sınav yeri olarak değerlendirirken hayat
denilen uykudan uyanıldığında gerçeklerin kavranabileceğini öne sürer. Öyleyse
bu dünyadaki yaşamsal zamanın içindeki güzellik, kula değil tanrıya özgüdür. Sanatçı bu çerçevede güzelliği yaratan değil, keşfeden olmak durumundadır. Çünkü
güzellik zaten yaratılmıştır ve tekrar yaratılmasına gerek yoktur.
Sanatın konusu estetik (güzellik) tir. Güzellik duygusu fitri bir duygu olduğu
kadar içtimaidir. Çevrenin bize verdikleri arasındadır. Her iki yolu da dine çıkarmak mümkündür. Gerek fikri, gerek içtimai yol dinde birleşirler. Din müessese ve
inanç sistemi olarak, güzellik hakkında mensuplarını eğitmek ister. Aynı zamanda
Allah bize bu duyguyu zaten vermiştir.1
Bir yandan İslam, sanata kısıtlamalar getirirken öte yandan ona yararcılıkla
hizmet etmeye soyunan bir takım sanatlar ortaya çıkar. İslam’ın süsleme ihtişamı
(hat, tezhip vb.) hayvan ve insan şekillerinin ve heykellerinin yapılmasının yasak
oluşundan kaynaklanır.
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“Müslümanlar hem Allah’a duydukları his ve heyecanları dile getirmek hem de
ibadetlerinin ruhani bir atmosferde daha feyizli olmasını sağlamak için mabetlerini soyut nakışlarla tezyin etmek yoluna gitmişlerdir. Bu süslemeler duvar veya sıva
üzerine yapılan mimari tezyinat olabildiği gibi yazılar da olabilmektedir. Zamanla
bu yazılar sanat haline gelmiş ve neticede başka hiçbir din ve medeniyette görmediğimiz ihtişamda bir yazı sanatı ortaya çıkmıştır. Müslüman ustalar genellikle
figürlü resimlerden kaçınmakla kendilerine yeni faaliyet alanı yaratmasını bilmişlerdir.”2
“İslam sanatının temellendirilmesinde ana kaynaklar ön planda tutulmalıdır.
Ana kaynaklardan kastedilen ise elbette Kuran, Sünnet ve özellikle İslam Filozoflarının görüşleri olmalıdır. İslam sanatının felsefi boyutunun ortaya çıkarılması
açısından, İslam filozoflarının İslam Sanatı ve Estetiği konusundaki görüşlerinin
araştırılması da ayrı bir önem arz etmektedir”3.
“Kanaatimizce İslam sanatının şekillenmesinde en büyük etken İslam dininin
tasvir yasağı konusundaki, özellikle ilk yıllardaki kesin ve katı tutumundan kaynaklanmaktadır. Bu tutumu İslam’ın ilk yıllarında gerekli bir davranış olarak görmek gerekmektedir Çünkü insanların atalarından alıp gelenek haline getirdikleri
puta tapma anlayışlarının varlığı, bu yasağın ana nedenlerinden biri olmuştur. Bu
yasak ile Tevhid anlayışı korunmak istenmiştir”4.
Yümni Sezen, İslamın Sosyolojik Yorumu, Birleşik Yayınları, İstanbul 2000, s.232.
B.Ayten Akın, “İslamiyetin Yarattığı Dünyada Sanatın Yeri”,Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı 22
Erzurum 2009, s.6
3
Osman Mutluel, “İslam Sanatının Oluşumundaki Etkenler” AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergis 11, Bolu 2011,
s.23.
4
Osman Mutluel, a.g.m., s.23.
1
2
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Hıristiyan dünyasında resim ve heykel sanatının gelişmesinde en önemli katkıyı kiliselere yerleştirilen çeşitli resim ve heykeller sağlamıştır. Özellikle “Meryem”, “İsa”, “Son Akşam Yemeği” gibi tablo ve heykellerin kiliselerde inananlar
tarafından görülmesi ve hatta bu heykel ve resimlerin önlerinde eğilerek veya mum
yakarak ibadet ve dua etmeleri, heykel ve resim sanatının gelişme kaydetmesinde
olumlu etkiye sahiptir. Çünkü insanların kiliselerde gördüğü heykel ve resimleri
satın alır olmaları ve resimlerin evlere girmesi sonucu oluşan pazar neticesinde,
sanatın gelişmesine ve sanatçıların sayısının artmasına neden olmuştur6.
“Hıristiyanlıkta resim ve heykelin kiliseye girişi sonucu oluşan sanatsal gelişme, değişik açıdan İslam coğrafyasında da mevcuttur. Özellikle canlı resmi yapmanın yasak olduğu ve heykelin ise hiçbir zaman müsaade edilmediği Müslümanlar arasında soyut resim diyebileceğimiz, Hüsnü hat, Tezhip, Ebru, Minyatür
gibi sanatların revaç bulmasına ve gelişmesine neden olduğu görülmektedir. Bu
sanat dallarından özellikle Hüsnü hat, cami süslemelerinde kullanılması, ayet ve
hadislerin güzel yazı sanatı ile yazılması sonucu pek çok ayet ve hadisler, onlarca
çeşit yazı türü ile yazılmış ve evlerde bir sanat eseri olarak duvarları süslemiştir.
Yine özellikle kitap ciltlerinin iç sayfalarında kullanılmak üzere Ebru kâğıtlarının
üretilmesi, ebru sanatının revaç bulmasına neden olmuştur. İslam Bilginlerinin
özellikle iki boyutlu ve gölgesi olmayan minyatür resimlerine karşı herhangi bir
itiraz etmemeleri sonucu, Müslüman sanatçılar bir takım olayları resmederken,
minyatür kullanmışlardır. Bu konuda başlı başına minyatür kitapları oluşmuş ve
özellikle padişahların divan, av partileri, şehzadelerin eğitimi, savaşlar ve Müslümanlar arasındaki önemli sosyal olaylar, minyatür sanatı ile anlatılmış ve zaman
zaman padişahlara sunulmak üzere müstakil minyatür kitapları da oluşturulmuştur. Tezhipte de doğada bulunan çeşitli bitki ve hayvanların figürleştirilerek motifler halinde uygulanması benimsenmiştir. Burada tıpkı minyatür sanatında olduğu
gibi, nesnenin gölge oluşturmayacak şekilde resmedilmesine özen gösterilmiştir”7.
İslam devletlerin hüküm sürdükleri bölgelerde, inanç sistemine elverişli binalar, belirli mimari anlayışlar ve yapı tipleri zaman içinde şekil kazanmış, yerli teknolojileri bilen ustalarla ekonomik gücün buluşabildiği ortamlarda denemeler yapılabilmiş, bu aşamadan sonradır ki, halife, sultan ya da emirlerin inşa ettirdikleri
daha özgün prestij yapıları ortaya çıkmıştır. İslam inancının, mimari tasarıma yön
verecek siyasal iradeye dönüşmesiyle birlikte, inanca dayalı anlayış, hem bölgele5
6
7

Osman Mutluel, a.g.m., s.24.
Osman Mutluel, a.g.m., s.24.
Osman Mutluel, a.g.m., s.24.
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“İslam dininin özellikle Mekke dönemi olarak adlandırılan ve dinin oluşum
sürecinde, insanların eski inançlarının etkisinden kurtarılmaya, putçuluğun ve
putlara tapmanın ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir dönem olmuştur. Bu yıllarda insanlara eski inançlarını çağrıştıracak her türlü aktivitenin önüne geçilmeye
çalışılması normal olarak karşılanmalıdır. Sonraki dönemlerde İslam bilginlerinin
Tasvir yasağı konusunda ilk yıllardaki gibi ittifak içinde olmadıkları görülmektedir”5.
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rin yerel mimarisinden hem de çağdaşı olan diğer komşu kültürlerden ayrılmaya
başlamıştır. 8
Kubbetü’s- sahre hariç tutulursa, dört halife ve Emevi devrinden kalan camilerin hiçbirinde kubbe, mekana hakim bir eleman olarak gözükmez. Kudüs’teki
Mescid-i Aksa, Şam Emeviyye ve Mısır’daki İbn Tolun camilerinde, mihrabın
önündeki sütunlardan birkaçı kaldırılarak sadece bu kesim bir kubbe ile vurgulanmıştır. Bu tür kubbeler, enlemesine gelişen yapı kütlelerinde kompozisyona estetik
bir katkıda bulunmazlar. Tam tersine, yatay gelişen örtü sisteminin bir kenarında
garip bir çıkıntı yaparlar. Kubbe mimarisi bakımından ilk önemli adımlardan birini Gazneliler’e at Leşker-i Bazar Ulucamii’nde (Güney Afganistan ) buluyoruz.9
“İslam dünyasında her türlü sanata karşı az çok ilgi duyulduğu bir gerçektir.
Örneğin Fatih Sultan Mehmet gibi Osmanlı padişahlarından bazıları, sanatçıları
saraya davet ederek, kendi portrelerini yaptırmışlardır. Ancak İslam dünyasında
hiç itibar edilmeyen bir sanat dalı vardır. O sanat dalı da, heykel sanatıdır. Bu konuda örnek olması açısından Osmanlı sadrazamlarından İbrahim Paşa, Mohaç
Seferi’nden dönerken, Macar Krallığı’ndan üç adet heykel getirir ve bunları sarayın
önündeki bahçeye diktirir. Bunun üzerine şair Efganî :
“Dü İbrahim amed berüyi cihan
Yeki büt şikan şüd yeki büt nişan”
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“Yeryüzüne iki İbrahim geldi; biri put kırdı, biri put dikti.”
anlamına gelen bir beyitle bu olayı hicveder. Bu ve benzeri olaylar özellikle
İslam dünyasında heykel yapımı konusunda, son derece katı bir tutum izlenmiş
olduğunu gösterir. İbadethanelerde resim veya canlı figürü resmedilmediği gibi,
evlere de hiç heykel girmemiştir. Bunun aksine evlere zaman zaman canlı resim
girmiş ve duvarları süslemiştir. Bu tutum, aslında heykelin daha katı bir şekilde
reddedilmesi anlamını içermektedir. Çünkü Kuran’da, tapınmak için insanların
kendi elleriyle yaptıkları ve kendi kendilerine herhangi bir hareket yapamayan, tapan insanlara da herhangi bir fayda veya zarar veremeyen aciz putlardan söz edilmekte ve bu putlar yerilmektedir”10.
Batı sanatının temel prensibi, benzetmedir. İslam sanatının farkıysa, eşya ve hadiseyi yansıtma metoduyla yorumlamasıdır. Fakat bu şartlar içinde dahi ne yapmış
yapmış, kendi anlayışı içindeki tabiatı mimariye de sokmuştu. Sütunları yük taşıyan insan heykelleri, hiç olmazsa başlıkları defne yaprakları, kemerleri eğik dallar,
salyangoz kabukları şeklinde yaparak, sanat anlayışını mimari ile birleştirmişti.
“İslam medeniyeti tabiatı, batı gibi bir dış görünüş olarak kabul etmiyordu. Bu sistem içinde tabiat,insan ve yaratılış muazzam araştırmaların mevzuu idi. Onun bütün cephelerinde korkunç ilerlemeler olmuş, müthiş derinlere inilmişti. Tabiat içli
8
9
10

Selçuk Mülayim, İslam Sanatı, İstanbul 2010, s. 61- 62.
Selçuk Mülayim, a.g.e., s. 71-72.
Osman Mutluel, a.g.m., s.25.
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Erken İslam sanatının bir başka özelliği de bilinçli bir biçimde simgeden kaçıştır. Bu olgu, özellikle Ortaçağ Hıristiyanlığının gelişimiyle kıyaslandığında ortaya
çıkan zıtlık gerçekten de çarpıdır. Bu özelliğin başlıca nedeni, yukarıdaki bölümlerde de tartışıldığı gibi, yeni kültürün yerini almakta olduğu geleneğin, özellikle
Akdeniz Hıristiyanlığı’nın, alışkanlıkların ve uygulamalarını bilinçli olarak yadsımasıdır. Yadsınan sanat formlarının kendileri değil, onları kullanılma biçimidir.
Çünkü, İslam yasal ve ahlaki tutarlılığından ödün vermeksizin eski ya da mevcut
bir sanat sözlüğünü, onun beraberinde getirdiği çeşitli anlamları kabul ederek devralamazdı: kabul ederse, kendi kimliğinden bir şeyler yitirmesi kaçınılmaz olurdu.12
İslam sanatının şekillenmesinde en önemli etken hiç şüphesiz, İslam’daki Allah inancında kendini bulur. Çünkü İlahi dinlerin tümünde Allah inancı, maddi
hiçbir unsur taşımaz. Bu çerçevede “Allah’ın eli”, veya “Allah’ın yüzü” gibi ifadeler
hep “Allah’ın güç ve kudreti” olarak tevil edilmiştir. Bu anlayış içinde gelişen bir
sanat anlayışı da somut değil, soyut bir sanat anlayışı olmasını normal karşılamak
gerekir. Çünkü sonsuz güç ve kudret sahibi Allah’a inanan bir sanatçının yaptığı sanat ürünleri de sonsuzluğu temsil etmelidir. Bu tür bir anlayış, sadece soyut
bir sanat anlayışı ile gerçekleştirilebilir. Çünkü Kur’an, Musa (as)ın, vahiy almak
üzere kavminden ayrıldıktan sonra, kırk gün içinde Samiri’nin yaptığı “buzağı”
heykeline tapınmalarını yererek anlatır. Bu anlayış, İslam dünyasında realist sanat
anlayışının varacağı son nokta olarak görülmüştür. Bu anlayış İlahi dinlerin gerçekleştirmek istediği tevhit inancı açısından son derece sakıncalıdır.
Eserinde soyutlama yoluyla zaman ve mekân gerçekliklerinin dayattığı zorunlulukları kısmen kıran soyut sanatçı, mutlak zaman ve mekân arayışına girmekle
bir anlamda “zamansızlık” ve “mekânsızlık” peşinde koşmaktadır. Böylelikle gelip
geçici ve karmaşık bir nitelik arz eden fenomenlerin ta iç yüzüne inmekte, tesadüf
ve kaosun söz konusu olmadığı o muhteşem kanunluluğa, mutlak sükûn ve armoniye şahit olmaktadır. Sanatçı bu temsil ile duyuları aşan bir estetik algıya gönderme yapmaktadır. Çünkü bu eserde “anlık” bir “izlenim” değil, Bakî gerçeklik ve
güzellik ortaya konmaya çalışılmaktadır. Her güzel, Bakî bir Güzel’den almaktadır
11
12

Mahmut Çetin, İslam Sanatının Yeniden Teşekkülü, İstanbul, s. 36-37-38.
Oleg Grabar, İslam Sanatının Oluşumu, Çev.: Nuran Yavuz, İstanbul 1988, s. 160-161.
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dışlı maddeli ve ruhlu alabidiğine etütlerle çevrilmiş, bu ilim çalışması bir vecd ve
heyecan içinde yaşanmıştı.Tabiat İslam için,, dış olduğundan çok daha fazla iç idi.
Derinlik idi, ruh idi.. Yansıtma kısaca tabiata benzemeyen, onun dışında şekillenen
sanat hadiseleri demektir. Doğu sanatında ise figüratif bir sanat olan resim minyatürle nonfigüratif, benzetme-dışı, yansıtmacı bir sanat haline gelmiştir.“Doğu
sanatında çok dikkat çekici ve kendine özgü bir evrimle görülür. Burada simge ile
figür arasındaki ikronografik ilişki, batı sanatında oluğu gibi önceden belirlenmiş
ve konvansiyonel bir ilişki değildir“. “Doğu sanatında simgenin, batıda oldu gibi
belirli bir tarihsel dönemde işlevini yerine getirdikten sonra ortadan kaybolmaması, geleneğin yapısının temellendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.11
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güzelliğini ve kainattaki her cemâl, Mutlak Cemâl’in an be an tazelenen bir görüntüsü, bir tecellisi olmaktadır.
Müslüman sanatçının metafizik tecessüsü bizi, görünenin ardındaki görünmeze ulaştıracaktır. Böylelikle sanatın aşkın bir gerçeklik arayışı olduğu sonucuna
ulaşmış oluyoruz. Bu aşkın gerçekliğin ancak üstdüzeyli soyutlamalarla ifadelendirilebildiği düşünülürse sanat, “Mutlak Hakikat”e erme yolunda yapılan üstdüzeyli estetik soyutlamalardır denebilir.
Kâmil bir tefekkürün ancak üstdüzeyli soyutlamalarla gerçekleştirilebildiği düşünülürse, kâinat ufkunda Sâni’i müşahede etme adına neden tefekkür’ün merkezde yer aldığını sanırım daha iyi kavrayabiliriz. Bu bağlam çerçevesinde “sanat, bir
tefekkürdür” veya “sanat, tefekkürün bir uzantısıdır” gibi sonuçlara da ulaşabiliriz
İslam dünyasında özellikle cami ve şehir mimarisinin şekillenmesinde etkili
olan “Cuma namazı” ibadetinin şeklidir. Çünkü özellikle Hz. Peygamber ve sonraki halifeler devrinde, Cuma namazı şehrin en büyük camisinde kılınmıştır. Bu
anlayış Dört Halife devrinden sonra iktidarı ele geçiren Emevi devleti ile başlayan
ve sonraki dönemlerde kurulan tüm İslam devletlerinde de varlığını sürdürmesi
sonucu, hem şehirlerin mimarisine ve hem de camilerin mimarisine yön veren ana
etkenlerden biri olmuştur. Çünkü o şehirde yaşayan tüm insanlara hitap edecek
büyüklükte, günümüzde “ulu cami” olarak adlandırılan, büyük camiler ortaya çıkmıştır. Bu, ‘bir şehirde ancak tek bir camide Cuma namazı kılınabilir’ anlayışının
sonucudur13.
Ayrıca idarî ve içtimaî yapılar da hakim olunulan topraklar sathında coğrafyanın sunmuş olduğu malzeme ile birlikte inşa ediliyordu. Bu imar faaliyeti içerisinde saraylar, külliyeler, eğitim kurumları, sivil mimari, su mimarisi ve hatta bahçe
mimarisine varıncaya kadar insanlığa hizmet sunacak yapılar öne çıkmıştır. Diğer
taraftan hem işlevselliği olan hem de estetiği olan güzel sanatların her dalında olduğu gibi dokuma türlerinde de yoğun bir şekilde süregelen geleneksel sanatlarımız da varlığını sürdürmüştür.
Hz. Peygamber Döneminde Varlığı Bilinen Sanat Ve Zanaat Örnekleri
1. Demircilik (Haddadlık):
Dökümcülük M.S.1. asırdan beri Yemen’de vardı ve gelişmişti. San’a şehrindeki Cumdan kal’esinin dört bir cephesinde pirinçten mamul arslan heykellerinin
bulunduğu ve rüzgar esişinde kükreme sesi çıkardıkları rivayet edilmiştir. Zaten
demircilik, çömlekçilik ve dokumacılık Yemen’de eskiden vardı.14

Osman Mutluel, a.g.m., s.26.
Philip K.Hitti, Siyasi ve Kültürel İslâm Tarih, I, 91; Türk Ansiklopedisi, III, 204 (Mustafa Küçük
Osmanoğlu, Hz. Muhammed Zamanında Zanaatlar, Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Konya 1989.)
13
14
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Enes b.Malik’den gelen bir rivayette, Rasulullah (s.a.s.) ile birlikte İbrahim’in
vefatından sonra çarşıya çıkmıştık. Yolda demirci Eba Seyf’e tesadüf ettik, körük
çalışmakta olduğundan evin içinin dumanla dolmuş olduğunu gördüm. Rasulullah (s.a.s.) den önce içeri girerek Eba Seyf’e : Rasulullah’ın gelmekte olduğunu,bu
yüzden körüğünü durdurmasını haber verdim.15 Demiştir.
Asr-ı Saadette kazma-kürek gibi kazı aletleriyle, balyoz ve kesici aletlerin istimal edildiği biliniyor.16
Bütün bu aletlerin tamamen dışarıdan ithali mümkün değildir. Çünkü biz
Hz. Peygamberin Benu Kurayza Yahudilerinden ödünç olarak bazı kazı alet ve
edavatı aldığını biliyoruz.17 Arabistandaki Yahudilerin tarımdaki maharetleriyle
Yesrib’dekilerin ise demircilik, kuyumculuk ve silah imalatıyla tanınmış olmaları,
bu tür tarım alet ve edevatıyla kesici aletler ve harp silâhlarının Hicazda yapıldığı
fikrini desteklemektedir.18
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Dökümcülük, kaynak işleri ve demircilik Arap Yarımadasında eskiden beri bilinmekteydi.

Hicaz ve Necd bölgesinde dağınık olarak yaşayan Hutaym’lıların mahir avcı
oldukları ve içlerinde demircilerin çok olduğu bildirilmiştir, bu durumda Necd ve
havalisi ile Arabistan’ın muhtelif bölgelerinde demircilik iştigal eden kimselerin
bulunduğunu göstermektedir.24
Abdü’l Muttalip gördüğü bir rüya üzerine oğlu Haris ile birlikte zemzem kuyusunun yerini keşfetmiş ve orayı kazmıştır. Kuyudan Cürhümilerin Mekke’den
çıkarken gömdükleri 2 altın geyik (heykel) ile 7 zırh ve 7 kalei kılıç çıkardı.Bu kılıçları Kâbe kapısına tezyinat yaptı.Bu Kâbe’nin ilk tezyinatı idi.25
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Kettani, Teratib, II, 74
İbn Kesir, el-Bidaye ve’n-nihaye, IV, 347; Taberi, Tarih, III, 217; Tecrid-i Sarih, X, 213, 264
Hamidullah, Hz. Peygamberin Savaşları, s: 142, 143
A. Emin, Feru’l-İslâm, s: 55
Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, 644
Kettani, Teratib, II, 75
a.g.e., II, 74
a.g.e., II, 74, 164; İbn Sa’d, III, 164
Hatipoğlu, İbn Mace, Tercüme ve Şerhi, II, 257
M.J.de Goeje, “Arabistan” , İslâm Anbk, I, 483
Mes’udi, Mürucu’z-Zehep, II, 127; Taberi, Tarih, II, 251; İbnu’l-Esir, el-Kâmil Fi’t-Tarih, II, 14
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Medine ile Hayber arasında bulunan Fedek bölgesi Yahudileri “At dizgini ile At
gemi” imalinde meşhur idiler.19 Hayber Yahudileri arasında demircilikle uğraşan
çok kimse vardı. Nitekim Hz. Peygamber Hayber’i fethettiğinde esirler içinde bulunan 30 demirci, simsar ve sanatkârın sanatlarıyla kuvvet bulmaları, geçimlerini
sağlamaları gibi düşüncelerle Müslümanların arasına terk edilmelerini emretmiştir.20 Bunların teknk bilgilerinen Müslümanların istifade ettikleri ise muhakkaktır.
Erzak b.Ukbe es-Sakafi’nin taif muhasarasında Müslüman olduğu, daha sonra da
demircilik yaptığı nakledilmektedir.21 Habbab b.Eret’in Cahiliye Döneminde demircilikle uğraştığı 22 ve sahibesinin başını dağladığı rivayet edilmiştir.23

Doç. Dr. Mustafa YILDIRIM

Cilt 4 Sayı 10 Bahar 2015

Araplarda demiri ilk işleyen kimse ise el-Halik İbn-i Amr b.Esed b.Huzeyme’dir. Bu yüzden Beni Esed’e “Kaynun”dendi. Her haddad (demirci) içinde “Haliki” dendi.26
İslam Öncesi Arabistan’da demiri işleyen kimsenin oğulları manasına “Balkayn” veya “Benu’l-Kayn” adını taşıyan kabilenin pek meşhur olduğu kaynaklarda
belirtilmiştir. 27 Ayrıca, savaş aletleri diyebileceğimiz kılıç, zırh, miğfer, kalkan,
ok, yay, mızrak, ok çantası ve mızrak gibi aletler Hz. Peygamber döneminde gayet
yaygın olarak kullanılmakta idi28.
Bütün bu bilgiler Asr-ı Saadette ve ondan önce Arap Yarımadasında demircilikle iştigal eden pek çok insanın mevcudiyetini göstermektedir. Zira bu kadar
demirden mamul olan ev eşyası,tarım aletleri,inşaat malzemeleri ve silahlarla,demirden mamul diğer malzemenin tamamen ithali imkansız derecesinde uzak
bir ihtimaldir.Bu bakımdan diyebiliriz ki gerek Asr-ı Saadette gerekse ondan önce
Arabistan bölgesinde demircilikle uğraşan pek çok zanaatkar mevcuttu.
2. Dokumacılık
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Dokumacılık insanlık tarihi kadar eskidir. Rivayete göre Adem (a.s.) Allah’ın
emrini yerine getirip koçu kesti ve yününü aldı. Havva bu yünü eğirdi, Adem (a.s.)
onu dokudu. Kendisine bir cübbe Havva’ya da bir takım elbise yaptı.29 Hz. Havva
yaşadığı sürece iplik örmüş, kumaş dokumuş, hamur yoğurmuş, ekmek pişirmiş
ve kadınların yapacağı bütün işleri yapmıştır.30 İbrahim (a.s.)’ın da ilk şalvar giyen
kişi olduğu belirtiliyor.31
Arap zanaatkârlarının üç geleneksel ustalığı vardı; Bunlar; dokumacılık, kuyumculuk ve deri işlemeciliğidir.32 Cahiliye Döneminde ve Asr-ı Saadette dokumacılıkla uğraşan zanaat erbabı bir hayli çoktu. Peygamberimiz sütannesinde iken33
Beni Sa’d kabilesinin kadınları iplik eğirirlerdi.34 Mutarraf ( r.a ) dan gelen bir Hadis-i Şerifte Hz. Aişe (r.a ) şöyle dedi: “Ben Nebi (a.s. ) e siyah yünden bir bürde
dokudum. Rasulullah ( s.a.s. ) onu giydi.35

Âlûsi, Bülûğu’l-Ereb, II, 62
Hamidullah, İslâm Peygamberi, II, 992, 997
28
Mustafa Küçük Osmanoğlu, Hz. Muhammed Zamanında Zanaatlar, Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Konya 1989, s.20-28.
29
İbnü’l-Esir, el-Kamil
30
a.g.e. I, 52
31
a.ge. I, 124
32
Meydan Larousse, “Arabistan”, I, 610
33
Mustafa Küçük Osmanoğlu, a.g.t., s.30.
34
Hamidullah, İ. Peygamberi, I, 43
35
İbn Hanbel, VI, 219
26
27
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3. Dericilik

4. Kuyumculuk
Kuyumculuğun temel taşı olan altın ve gümüş madenleri Arap Yarımadasının
muhtelif yerlerinde mevuttu.38 Hz. Ali (r.a.) Rasulullah’a (s.a.s.) Yemenden dıbağatlanmış deri içinde bir miktar altın göndermişti. 39 Kaynaklarımızda Benu Süleym
kabilesinin topraklarındaki altın madeni istihsali ile Yemen bölgesinden çıkarılan
madenler üzerinde vergi tahsil edildiğine dair bilgiler vardır.40 Hatta Rasulullah
(s.a.s.) Benu Süleymlilerin işlettiği bu altın madenlerinden alınan zekat vergisinden Selman-ı Farisi’nin azad edilebilmesi için antlaşma yaptığı efendisine bir miktar altın göndermişti.41
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Hz. Peygamber dibağatı teşvik etmiştir36. O Meymunenin ölmüş koyununu
görünce ”Derisinden faydalansanız ya” buyurmuştur. Kendisine “O meytedir (ölüdür) “ dediklerinde” derinin dibağatlanması, temizlenmesi demektir” demiştir.37

5.Yazı Malzemeleri

6. İnşaat
Arabistan’da her ne kadar kültürün inkişafı bir çok zorluklarla karşılaşmışsa
da çeşitli hisarlar, bir çok sulama bentleri ve çok katlı evler inşa edilebilmişti.46
Hadis ve tarih ile ilgili kaynaklarda Mekke ve Medine’deki sanat ve sanatkarlardan
bahsedilmektedir. Bunlardan birisinin de tuğla imalâtı olduğu görülüyor.47 Cahili36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Mustafa Küçük Osmanoğlu, a.g.t., s.40.
İbn Hanbel, I, 372; Müslim, Hayz 100; Tirmizi, Libas, 7; Muvatta, Seyd, 18
Mustafa Küçük Osmanoğlu, a.g.t., s.43.
İbn Kesir, el- Bidaye, V, 106
Hamdullah, İ. Peygamberi, II, 1025; Çağatay, İslâm Öncesi Arap Tarihi s: 157
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Adem oğulları içinde ilk yazı yazanın İdris Aleyhisselâm olduğu bilinmektedir.42 Hz. Peygamber vahiy kâtiplerinden Muaviyye kalemini kulaklarının üzerine
koymasını emretti43. Zira o zamanlar okur yazar olanlar böyle yapardı. Asr-ı Nebevi’de çok yazı yazması sebebiyle Kab’a “Kabul- Hiber demiştir.44 Asr-ı Saadette ki
yazı malzemelerinin ağaçtan, deriden, taştan, kemikten, hurma yaprağından yazı
yazmaya elverişli bir şekilde imal ve tesviye edilmiş maddeler olduğu anlaşılmaktadır.45
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ye döneminde bile Medine’de, Yemen’de, San’ada, Guraft’ta vs. çeşitli yerlerde görülmekte olan çok katlı binalar saraylar, köşkler ve kulelerin inşaatında malzeme
olarak kerpiç, taş, tuğla ve kireç gibi yapı malzemeleri kullanıldığı görülmektedir.48
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SONUÇ
Hz. Adem’den bu güne temel insanî ihtiyaçlar değişmediği gibi insanî faaliyetler de süregelmiştir. Peygamberler, Allah’tan gelen mesajları uygulayıp toplumuna
ya da insanlığa örnek olurken sahip oldukları yetenekleri ile de bazı zanaat ve sanat
faaliyetleri ortaya koymuşlardır. Ayrıca dinlerin itikadî hassasiyetleri ve sosyal hayatı kurgulama amaçları doğrultusunda sanatsal faaliyetler öngörülmüştür. İslam
Sanatının oluşumu da putperestlikle olan mücadelesi sebebiyle öncelikle itikadî
kaygılarla temellendirilmiştir. Toplu ibadet yapma mekanı olarak Mescid-i Nebevî
inşa edilirken mevcut şartlar dâhilinde sadece ihtiyacı karşılamak üzere yapılmıştır. Sonraki dönemlerde işlevsellikle birlikte estetik kaygı da güdülmeye başlamıştır. Bu konuda Hz. Peygamberin de müdahale ettiği birçok konu olmuştur. Hz.
Peygamberin yaşadığı çağda varlığını bildiğimiz sanat ve zanaat çeşitleri İslam’ın
ana prensiplerine ters düşmediği sürece devam etmiş, kendi döneminden itibaren
oluşan İslam’a özgü sanat anlayışı da bu hassasiyet çerçevesinde devam etmiştir.
Hulefa-i Raşidun döneminde, Emeviler ve Abbasiler döneminde de sahip olunan şartlar muvacehesinde sanatsal faaliyetlere devam edilmiş ve İslam Sanatının
önemli eserleri teşekkül etmeye başlanmıştır. Dönemsel farklılıklar ve etkileşimler
olmakla beraber özellikle ibadet mekanlarında itikadî hassasiyet hep korunmuştur.
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Türk ve dünya tarihinin önemli dönüm noktalarından birisi olarak kabul edilen Çanakkale Muhârebeleri sırasında Türk askerî, destansı bir kahramanlık örneği vererek müttefik donanmasını büyük bir mağlubiyete uğratmıştır. Bu sonuç,
başta İngiltere olmak üzere, müttefik devletlerin kamuoyunda harekâtla ilgili birçok tartışmaya sebep olmuştur. Müttefik ordularının Çanakkale’deki başarısızlığı,
İngiliz siyasetçileri tarafından örtbas edilmek istenmesine rağmen, harekâtın sevk
ve idaresi ciddi eleştirilere muhatap olmuştur. Bu bağlamda Çanakkale harekâtını savaş muhabiri olarak izleyen Ellis Ashmead Bartlett’in muhârebeler hakkında
yazdıkları, cephedeki İngiliz yetkilileri tarafından engellenmeye çalışılmış, sansüre tabi tutulmuştur. Ancak bu engellemeler, Bartlett’in Çanakkale Savaşları hakkında verdiği bilgilerin başta İngiltere olmak üzere bir çok ülkede büyük yankı
bulmasını ve Bartlett’in eserlerinin, Çanakkale Savaşı hakkında yapılan araştırmalarda temel literatür kitapları arasına girmesini engelleyememiştir. Savaşı bizzat
gözlemleyen Bartlett’in Gelibolu’dan gönderdiği haberlere resmî kısıtlamaların
getirilmesi, kendisinin sansürle mücadelesine sebep olmuştur. Bu açıdan çalışma,
Gelibolu Harekâtı hakkında, gerçeklerin ortaya konmasını güçleştiren faktörlerin
algılanmasına ve bilimsel açıdan gözler önüne serilmesine katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ellis Ashmead Bartlett, Çanakkale Muhârebeleri, Gelibolu
Çıkartması, İngiltere Başbakanı Herbert Asquith, Gelibolu ve Basın
* Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, (iturkmentug@gmail.com)
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Abstract
During The Canakkale Battles, the Turkish military, giving an example of an
epic hero was defeated the Allied navy, which is considered one of the important
turning points of Turk and world history. These results, particularly in Britain has
caused some controversy about an ally of public action in the states. Despite, the
failure of the Allied armies in Canakkale covered up by British politicians, the operation of management and administration have been addressed severe criticism.
This criticism and reactions in the formation, following the Dardanelles invasion
as a war correspondent Ellis Ashmead Bartlett and his writings about the Gallipoli Campaign was also effective. This situation caused censorship struggle and
restrictions for formal news he sent from Gallipoli as well as the disturbance experienced with General Ian Hamilton, the Commander of Mediterranean Forces
and his equip. Bartlett said that in this letter, from London to the Australian war
correspondent Keith Murdock’a deliver the letter by hand delivery of the prime
minister. The letter and other reports which mentioned the war that he personally
observes the restrictions on official reports sent to Gallipoli, Bartlett led the struggle for censorship. In this respect, work, Gallipoli Operations, about the perception
of the factors that complicate the identification of the facts and will contribute to
illustrate scientifically demonstrated.
Key Words: Ellis Ashmead Bartlett, Canakkale Battles, British Gallipoli Landing, Prime Minister Herbert Asquith, Gallipoli and Press.
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Giriş
Kamuoyunun fikir edinmesinde basın organları, yönetilenler ile yönetenler
arasında daima bir iletişim ve denetleme organı olarak değerlendirilmiştir. Kitle iletişim araçları içerisinde yer alan gazeteler ve bu bağlamda savaş muhabirleri
halkı, kendi görüşleri doğrultusunda fikir üretmeye yönlendirmektedir1. Basın,
kitle iletişim araçlarının en eskisi olmasına karşın en geçerli ve en etkili olanıdır.
Olayları ve haberleri kısa sürede geniş kitlelere ulaştırması sebebiyle önemlidir.
Kişilerin, kurumların ve partilerin iyi veya kötü eylemleri basın aracılığı ile kısa
sürede geniş kitlelere ulaşabilir. Özellikle devletlerin savaş yaptıkları dönemlerde,
basının hükümeti ve komuta heyetlerini eleştirisi yasaklanmış, yasağı çiğneyen
yazılı unsurlar da kapatmaya varan cezalara çarptırılmışlardır2. Ayrıca dönemin
koşulları gereği basın organları iktidarın hizmetinde bir araç olarak kabul edilmiş,
kamuoyunu iktidarın siyaset çizgisi çerçevesinde yönlendirmiştir3. Tarihi süreçte,
kitle iletişim araçlarını kendi kontrolleri altına alan iktidar ve güç sahibi unsurlar,
kendi düşünce ve uygulamalarına karşı gelen yazılı ve görsel basına karşı da etkili
Duygu Sezer, Kamuoyu ve Dış Politika, Ankara, 1972, s. 31.
Carl F. Brand, British Labor and the War-Time Coalitions, , The American Historical Review, Vol. 35, No.
3 (Apr., 1930), p. 522.
3
Kayıhan İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, İstanbul, 1998, s. 23.
1
2
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Bu sansür teşebbüslerinin doğmasında muhârebeler neticesinde alınan mağlubiyetler temel sebebi teşkil etmekteydi. Muharebeler neticesinde müttefik donanması büyük bir mağlubiyete uğramış ve bu sonuç, başta İngiltere olmak üzere, müttefik devletlerin kamuoylarında harekâtla ilgili birçok tartışmaya sebep olmuştur.
Müttefik ordularının Çanakkale’deki başarısızlığı6, İngiliz siyasetçilerin konuyu
örtbas etme yolunda gösterdikleri gayrete rağmen, harekâtın sevk ve idaresi konusunda ciddi eleştirilere ve kamuoyu tepkisine sebep olmuştur7. Ellis Ashmead
Barlett’in “18 Mart’ta mağlup olduk. Bu konuda tevile hacet yoktur.”ifadeleri tüm
açıklığı ile ortaya koymuştur8.
Başarısızlığın bu şekilde ortaya konulması neticesinde kamuoyunda eleştiri
ve tepkilerin ortaya çıkması gecikmemiştir. Bu eleştiri ve tepkilerin oluşmasında,
1915 Nisan’ın da savaş muhabiri olarak Gelibolu’ya gelerek Çanakkale harekâtını savaş muhabiri olarak izleyen Bartlett ve onun Çanakkale Savaşları hakkında
yazdıkları oldukça etkili olmuştur. Bartlett, Çanakkale seferindeki başarısızlığın
nedenlerini kendi görüş ve yorumlarıyla ele almasının yanı sıra, Gelibolu’da şahsi
çıkışları ile dikkati çekmiş ve burada verdiği sıra dışı mücadeleyle Çanakkale olayına fikrî ve fiilî yeni bir boyut kazandırmıştır. Savaşı bizzat takip eden, hatta batan Majestic gemisinde ölüm tehlikesi atlatan Bartlett, cepheden gönderdiği raporlarda İngiliz politikasını, savaşın sevk ve idaresini pervasızca ve büyük bir cesaretle
eleştirmiştir. Bartlett’in Çanakkale harekâtı hakkında yazdıkları, cephedeki İngiliz yetkilileri tarafından engellenmeye çalışılmış, sansüre tabi tutulmuştur. Ancak
bu engellemeler, Bartlett’in Çanakkale Savaşları hakkında verdiği bilgilerin başta
İngiltere olmak üzere bir çok ülkede büyük yankı bulmasını ve Bartlett’in eserleFarrar Marjorie M., Politics versus Patriotism: Alexandre Millerand as French Minister of War, French
Historical Studies, Vol. 11, No. 4 (Autumn, 1980), p. 591.
5
Bernadotte E. Schmitt, The First World War, 1914-1918, Proceedings of the American Philosophical
Society, Vol. 103, No. 3 (Jun. 15, 1959), p.321.; Margaret Levi, The Institution of Conscription, Social Science
History, Vol. 20, No. 1 (Spring, 1996), p. 142.
6
Bu hüsranın sebepleri arasında harekâtın iyi hesaplanarak hazırlanmamış olması, Türk arazisinin
yeteri kadar tanınmaması, bölge hakkında bilgi verecek haritaların eskiliği, kara ve deniz kuvvetlerinin
talep ettiği kadar cephane bulamaması, kumanda heyetinin çoğunun tecrübesizliği, taarruzların baskın
mahiyetini kaybetmiş olması vb. nedenler yer alırken, kendileri adına Türkler hakkında ön yargılı olarak
yaptıkları yanlış ve tehlikeli hesaplarla, başlangıçta küçümsedikleri Türk askerî gücünün kuşkusuz
müdafaadaki emsalsiz kabiliyeti, Çanakkale başarısızlığının temelini oluşturacaktı. Bkz. Sürmeli, Serpil,
İngiliz Savaş Muhabiri Ellis Ashmead Bartlett’in Gözüyle Çanakkale Seferi Başarısızlığı ve Gelibolu’da Sıra
dışı Mücadelesi, Atatürk Dergisi, V. Cilt, 1. Sayı, Ocak 2006, s. 82-83.
7
Çanakkale zaferi üzerine Rusya’ya giden yolu açamadıkları gibi, Balkan devletlerini de yanlarına
çekememişlerdir. Henüz tarafsız durumda bulunan Bulgaristan, Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa
katılmıştır. Gelibolu muhârebeleri başladığında, Yunanistan ve Romanya, müttefikler tarafına
meyletmişlerse de, muhârebelerin müttefikler lehine gelişmediğini görünce tarafsız kalmışlardır. Bkz.
Armaoğlu, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi 1914-1995, 17. Baskı, İstanbul 2010, s. 19.
8
Turan, Mustafa, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Türk İstiklâl Harbi, Türk Tarihçiliği ve Prof. Dr. Aydın
Taneri Armağanı, Ankara 1998, s. 78.; Bu hususta Churchill, “Türkler öyle bir savunmaya girişmişlerdi ki,
canlarını veriyorlar, ama vatan topraklarından bir karış yer bile vermiyorlardı.” demiştir Aydemir, Şevket
Süreyya: Tek Adam, Mustafa Kemal, I. Cilt, 1881-1919, İstanbul 1976, s. 271.
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bir silah olarak sansürü geliştirmişlerdir4. İngiliz basını da dönem dönem sansürün baskısını yoğun bir şekilde üzerinde hissetmiştir5.
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rinin, Çanakkale Savaşı hakkında yapılan araştırmalarda temel literatür kitapları
arasına girmesini engelleyememiştir.
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1- Ellis Ashmead Bartlett’in Özgeçmişi ve Eserleri
1881 yılında İngiltere’de doğan gazeteci ve savaş muhabiri Ellis Ashmead Bartlett, 1885-1892 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda sivil hâkimlik
yapan ve kendisiyle aynı adı paylaşan Sir Ellis Ashmead Bartlett’in en büyük oğluydu. Öğrenimini Marlborough Collège’de gören ve henüz 17 yaşında iken babasıyla beraber II. Abdülhamit’in misafiri olarak Türkiye’ye gelen Bartlett 1897 yılında Yunanlılara karşı yapılan savaşta Türk ordusunu takip etmiştir. Bu sırada
Yunanlar tarafından casusluk ithamıyla tutuklanmıştır. Bartlett, Güney Afrika’da
yapılan Boer Savaşı sırasında Bedfordihire Alayında yüzbaşı olarak yer almıştır.
Ancak Şubat 1900’de birliğinden ayrılarak avukat olmak için öğrenimine devam
etmiştir. Mayıs ayı sonunda hastalığı nedeniyle evine dönmüş ve yedi ay hastanede
yatmak zorunda kalmıştır. 1901 yılının başlarında da Marsilya ve Monte Carlo’da
tedavi gören Bartlett, Mayıs 1901’de Londra’ya dönmüş ve çalışmalarına devam
etmiştir. 1904’te Japonların, Rus Limanı Port Arthur’u kuşattıklarını haber yaparak, savaş muhabirliğine başlamıştır9. Onun hikâyesi olan Port Arthur: the siege
and capitulation (Port Arthur: kuşatma ve ele geçirme) adlı kitap, 1906’da Londra’da yayınlanmış ve büyük ilgi görmüştür. Birkaç yıl içinde Londra, Paris gibi
şehirlerde savaş muhabiri ve yazar olarak ün yapmıştır. Reuters’in savaş muhabiri
olarak Fas’ta Fransız (1907-08) ve İspanyol (1909) ordusuna, Tripoli’de İtalyanlara
(1911) eşlik etmiştir. 1912’deki Balkan Savaşı boyunca Daily Telgraph’ın Balkanlardaki muhabiri olarak Türk karargâhında bulunmuştur10 Bu deneyimlerinin yanı
sıra ülkesinde ise politika ile ilgilenmeye başlayan Barlett, Ocak 1910’da Yorkshire
Normantorfda İşçi Partisi, Aralık 1910’da da Poplar’da Muhafazakârlar için siyasî
mücadele vermiştir.
1914 yılı ortalarında Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine Bartlett, eski
alayına gönüllü olarak yazılmak için Bükreş’ten dönmüş, fakat sağlık problemleri
nedeniyle orduya alınmamıştır. Çanakkale harekâtı gündeme geldiğinde Bartlett,
savaş muhabiri olarak Çanakkale’ye gitmeye karar vermiş ve bu amaçla İngiliz
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bir mektup yazarak izin talep etmiştir. Bir süre
sonra talebinin kabul edildiğine dair bir mektup almıştır. Bu mektupta İngiltere
savaş ofisinin bölgedeki basın mensuplarına kılavuz olarak hazırladığı bir yazı da
gönderilmişti. Bu yazıda yapacağı seyahatin şartları belirtilmiş ve konulan kurallara uymasının ümit edildiği bildirilmiştir. Aynı zamanda sansür uygulamasına
dair talimatlar da bulunuyordu ve bunun için Kraliyet Deniz Bölüğü’ndeki bir binbaşıya bilgi vermesi isteniyordu11. Dünya Savaşı’nda Sırplılarla savaşan Avusturya
9
Christian, David: The Old World an the New in Nineteenth-Century Russia, (=The Historical Journal, Vol.
37, No.4), December, 1994, pp. 953.
10
Bartlett, Ellis Ashmead: Bir İngiliz Savaş Muhabirinin Kaleminden Çanakkale Gerçeği, 6. Baskı, Çeviren:
Yüzbaşı Rahmi, Yayına Hazırlayan: Muzaffer Albayrak, İstanbul 2007, s. 11.
11
Ayın, Faruk-Göksu, Erkan, İngiliz Savaş Muhabiri Bartlett’in Gözüyle Çanakkale Savaşı’nın İçyüzü,
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ordusunda ve Batı Cephesi’nde, İngiltere, Fransa ve Belçika ordularında gazetesi
Daily Telegraph’ı temsilen bulunan12 Bartlett, Mart 1915’te başlayan Çanakkale Savaşı sırasında, 1915’de Amirallik Birinci Lordu Winston Churchill’e bir mektup
yazarak, Çanakkale Seferi’ne katılmak için izin istemiştir. Daily Telgraph’ın muhabiri olmasına rağmen, National Press Association (Daily Telgraph’ın sahibi Lord
Burnham başkanı idi) tarafından Londra basını temsilcisi olarak seçilmiştir13. Bir
başka ifade ile Bartlett’in Gelibolu’dan vereceği haberlerden sadece Londra basını
değil, aynı zamanda birçok İngiliz, Avrupa ve Amerikan gazeteleri de yararlanacaktır. Bu sayede İngiliz, Avrupa ve Amerikan basını için hazırlanmış raporlara da
ulaşabildi. 24 Mart 1915’de Çanakkale seferine katılmasının kabul edildiğine dair
Churchill’e gönderdiği mektubun cevabı14 üzerine Avustralya imparatorluk kuvvetlerine eşlik edecek olan Bartlett, 1915 Nisanında bu kuvvetler içinde yer alacak
üç muhabirden birisidir. 25 Nisan’da Gelibolu’ya çıkartına yapan Avustralya ve
Yeni Zelanda (ANZAK) kuvvetlerindeki askerlerini ilk tasvir eden gazeteci olarak
tarihe geçecek, bundan dolayı kendisine ANZAK efsanesinin kurucusu olma şerefi
bahşedilmiştir15.
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Bartlett, 25 Nisan’da ANZAK koyunda karaya adımını atar atmaz tutuklanmıştır. Bunun sebebi Avustralya ve Yeni Zelanda kolordusunun İngiliz Komutanı
Korgeneral William Birdwood’un Gelibolu çıkartmasından önce yayımlamış olBilge Yay., Ankara 2003, s. 59-60.
12
Sürmeli: “İngiliz Savaş Muhabiri Ellis Ashmead Bartlett’in Gözüyle …”, s. 84.
13
Bartlett: Bir İngiliz Savaş Muhabirinin Kaleminden Çanakkale Gerçeği, s. 11-12.
14
Macleod, Jenny: Gelibolu’nun Öteki Yüzü, Çeviren: Sinem Hocaoğlu, Güncel Yayıncılık, İstanbul 2005,
s.137.
15
Macleod: Gelibolu’nun Öteki Yüzü, s. 136.
16
Gelibolu’da görev yapan ve buradan gazetelere haber gönderen tüm gazetecilerin yazıları askerî
denetlemeye tabii tutulmuştur. Silahlı kuvvetlerin o anki savaş durumuyla ilgili haberlerin ancak halkın
bilmesini istediği kadarına izin verilmekteydi. Başlangıçta hem donanmanın hem ordunun katıldığı
hareketler olduğu için, yapılan haberler iki kurumun da sansür kurullarında incelenirken, Gelibolu
çıkartmasını müteakip sansür kontrolü, Genel komuta merkezine devredilmiş ve yine çıkartmayı takiben
genel karargâhın bulunduğu İmroz Adası’nda bir basın kampı oluşturuldu. Bkz. Sürmeli: “İngiliz Savaş
Muhabiri Ellis Ashmead Bartlett’in Gözüyle …”, s. 85.
17
Sürmeli: “İngiliz Savaş Muhabiri Ellis Ashmead Bartlett’in Gözüyle …”, s. 85-86.
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Bartlett öncelikle Queen Elizabeth gemisinde yürütmüş olduğu görevine
Avustralya imparatorluk kuvvetleriyle çıktığı Gelibolu’da sürdürmek üzere İmroz’a
gelmiş ve bu basın kampına yerleştirilmiştir. Barttlet, Gelibolu’ya geldiği günden
itibaren harekâtın planından işleyişine, kumanda heyetinden askerîn durumuna
kadar kadar gördüğü hata ve rahatsızlıkları söz ve yazılarıyla Müttefik Kuvvetleri
Komutanı Sir Ian Hamilton kumandasında yürütülen savaşın tarzını eleştirmeye
başlamıştır16. Ancak bu durum onu Akdeniz Orduları Başkumandanı General Ian
Hamilton ve ekibiyle anlaşmazlığa düşürürken, Gelibolu’dan gönderdiği haberlere
resmî kısıtlamalar getirilmesi sansürle mücadelesine sebep olmuştur17. Gelibolu’da
karşılaştığı zorluklar ve anlaşmazlıklar ruh haline ve davranışlarına menfî yönde
yansırken, hiçbir değişiklik göstermeyen görüş ve kararlarında yılmaz ve inatçı bir
direniş örneği sergilemiştir.
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duğu bir emirdir. Bu emirde, subay ve askerlerin basın muhabirlerine her türden
askerî bilgi vermelerinin yasak olduğu ve izin belgeleri olsun olmasın hareketleri
şüpheli görülenlerin tutuklanmaları belirtilmekteydi. İşte bu emrin dikkate alınmasıyla tutuklanan ve “hemen orada kurşuna dizileceğimi zannettim” diye bu olayı
daha sonra anlatan Bartlett, kendisini tanıyan bir gemici tarafından rastlantı sonucu görülerek kurtarılmıştır18.
Haziran 1915’te, 26 Mayıs’ta batan Majestic gemisinden sağ kurtularak Londra’ya dönmüş ve üst düzey bakanlar ve politikacılar (Asquith, Balfour, Carson, Bonar Law, Churchill, Kitchener) ile Çanakkale Savaşı’nı tartışmış ve kabineye konuyla alakalı bir nota sunmuştur19.
Bartlett, Haziran ayı sonunda, Çanakkale Savaşı’nın filmlerini çeken tek film
kamerası ile birlikte, Çanakkale’ye dönmüştür. Savaşın yanlış sevk edildiği kanaatini hükümete bildirmek üzere, Ağustos ayında yapılan ve felaketle neticelenen
çıkarma ve saldırılar hakkında, Avustralyalı muhabir Keith Murdoch ile Başbakana bir mektup daha göndermiştir. Ancak bu mektubun askerî yetkililer tarafından
ele geçirilmesi üzerine Murdoch, mektubu aklında kaldığı şekliyle yeniden yazmış
ve Asquit’e iletilmek üzere, Avustralya Başbakanı Fisher’e göndermiştir. Mektupta
Avusturalya askerlerini metheden Bartlett, buna karşılık İngiliz ordusunun bütün
kademelerini karalıyordu20. Bunun üzerine Bartlett 30 Eylül 1915’de Çanakkale’deki savaş muhabirliği görevinden alınmıştır. Bunun üzerine Liverpool’a dönüşünün
ardından uzun bir sorgulamaya tabi tutulan Bartlett’ten yazılarını teslim etmesi
istenmiştir. Bartlett’e göre Londra’ya gidişinin sebebi, kendisini savaş bürosundan
ayırmak ve İngiliz basınında onlara karşı yeni bir mücadeleye girişmektir21. Görevine iade edilmesi için NPA’ya (National Press Association) başvurusundan bir netice elde alamamıştır. Bir süre sonra Marshall Johre’nin merkez bürosunda Fransız
ordusuna bağlı British Press grubundan Daily Telgraph için çalışmıştır. Daha sonra
1918’de ise Fransa’daki Amerikan ordusunda muhabir olarak çalışmak istemiş, ancak bu isteği de muhtemelen İngiliz Savaş Bakanlığı’nın itirazları neticesinde kabul
edilmemiştir.
Orta Avrupa’daki olayları haber yapmak üzere 1919’da tekrar Daily Telgraph’da
çalışmaya başlayan Bartlett; Avusturya, Polonya, Romanya ve Macaristan’da bulunmuş ve bölgedeki Bolşevik tehdidini endişe ile izleyen ve Budapeşte’de bulunduğu sırada meydana gelen Macaristan Devriminde Bolşevik karşıtı bir grupla
çalışmıştır. Bu esnada, İngiliz bakanların bölgedeki lobi faaliyetlerini de Bartlett
yürütmüştür.
Moorehead, Alan: Çanakkale Geçilmez, Çeviren: Günay Salman, Milliyet Yayınları, İstanbul 1972, s.
204-205.
19
Peter Fraser, British War Policy and the Crisis of Liberalism in May 1915, The Journal of Modern History,
Vol. 54, No. 1 (Mar., 1982), p. 14-17.
20
Mektup birtakım tarihi hadiselerin aktarımında yanlışlıklar içermesine rağmen, Londra’daki Çanakkale
seferi karşıtlarına geniş malzeme sunmaktadır. Mektubun Türkçe çevirisi için bkz. Göksu: “İngiliz Savaş
Muhabirinin Çanakkale Savaşı İtirafları”, BİDDER Sosyal Bilimler Dergisi, I. Cilt, 3. Sayı, s. 65-68.
21
Bartlett: Bir İngiliz Savaş Muhabirinin Kaleminden Çanakkale Gerçeği, s. 13.
18
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Paris’te yaşamasına rağmen İngiliz siyasetine girmeyi başaran Bartlett, 1923’te
Kuzey Hammersmit’te İşçi Partisi adayı karşısında seçimi az farkla kaybetmiş,
fakat bir yıl sonra yapılan seçimlerde milletvekilli olmayı başarmıştır. Bir parlamento mensubu olarak ilgisini dış politika üzerine yoğunlaştıran Bartlett, 1926’da
iflas etmesi üzerine milletvekilliğinden de istifa etmek zorunda kalmıştır. Tekrar
eski mesleğine dönen Bartlett, 1927’de Daily Telgraph özel muhabiri olarak Çin İç
Savaşında, 1928’de Sovyet Rusya’da, 1929’da Filistin’de ve 1930’da da Hindistan’da
bulunmuş, bu arada gazete yazılarından oluşan bazı kitaplar yayınlamıştır. 1931’de
İspanyol Devrimi’ni izlediği sırada hastalanan Bartlett, 4 Mayıs 1931’de Lizbon’da
hayata gözlerini yummuştur22.
2- Bartlett’in Eserlerinin Çanakkale Muhârebeleri Araştırmaları Açısından
Önemi
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Bartlett’in 25 Nisan’daki ANZAK çıkarması ile ilgili raporu, Çanakkale’de
Müttefik ordusuyla birlikte geçirdiği günlerde İngiliz kamuoyunu bilgilendirmek
amacıyla gazetesine gönderdiği harekâtla ilgili haberler ve şahsî yorumlarını içeren raporlardan oluşmaktadır24. Bu raporlar, Ocak 1916 yılında Ashmead Bartlett’s
Despatches adıyla Londra’da yayınlanmıştır. Ayrıca, Bartlett’in raporları; Ashmead
Bartlett’in Çanakkale Raporları (İstanbul 1916) adıyla Başkumandanlık Genel Karargâhı İstihbarat Şubesi’nde görevli Bahriye Kıdemli Kurmay Yüzbaşı tarafından
tercüme edilmiştir. Raporlar, 8 Mayıs 1915 tarihinde de Avustralya’da yayınlanmıştır. Yayınlanan raporlar, Gelibolu Muhârebesi sırasında Osmanlı Erkân-ı HarBkz. Ellis Ashmead Bartlet’in eserleri listesi için bkz. Langer, William L.: The Recent Books on the History
of the Near East, (=The Journal of Modern History, Vol. 1, No. 3), Sep., 1929, pp. 433.; Ayın- Göksu 2003 s.
15-16.; Low, Alfred D.: The Soviet Hungarian Rebuclic and the Paris Peace Conference, (=Transactions of the
American Philosophical Society, New Series, Vol. 53, No. 10) (1963), pp.1-91.; The Geopraphical Journal,
Vol. 36, No.2 (Aug., 1910), pp. 211.; Margoliouth, D. S.: Quatre Siécles d’Histoire Marocaine au Sahara de
1504-1902, (=The English Historical Review, Vol.39, No.153) (Jan. 1924), pp. 122-124.
23
Göksu: “İngiliz Savaş Muhabirinin Çanakkale Savaşı İtirafları”, s. 62.
24
Ellis Ashmead Bartlett hakkında yazılmış eserler ise şunlardır:
Sir
Ashmead Bartlett’, Sir Sidney Lee (ed) The Dictionary of National Biography (Millî Biyografi Sözlüğü), Vol
1, Supplement Jan. 1901-1911, Oxford, 1966, pp.105-106.
Ellis
Ashmead Bartlett, diary (günlük), Mitchell Library, State Library of New South Wales.
Ellis
Ashmead Bartlett, Papers on Gallipoli (Gelibolu Hakkında Evraklar). Microfilm M2581-6, National
Library of Australia.Sir Keith Murdoch’, B Nairn and G Serle (eds), Australian Dictionary of Biography, Vol
10, Melbourne, 1986. pp.622-627.
22
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Bartlett’in eleştirilerinin, İngiliz politikası üzerinde ne derece etkili olduğu açık
değildir. Ancak İngiliz donanmasının 1915’de Gelibolu’dan geri çekilmesinde ve
Churchill’in istifasında kısmî etkisi olduğu iddia edilebilir. Bartlett’in, savaş muhabirliği görevinden azledildikten sonra, bir daha asla İngiliz veya sömürge ordularının seferlerine katılmasına izin verilmemiştir. Savaş Bakanlığı’nın baskılarına da
maruz kalan Bartlett’in, 1916’da İngiltere, Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’da
Çanakkale savaşı hakkında yaptığı konuşmalar engellenmek istenmiş veya katı bir
sansüre tabi tutulmuştur.23
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biyesi İstihbarat Şubesi tarafından İngilizceden Türkçeye aktarılmış olması yayın
tarihi üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen tercüme edilmesi ve buna benzer pek çok eserin de tercüme edilerek harbin tüm şiddetiyle devam ettiği sırada
yayınlanmış olması Osmanlı Genelkurmayı’nın ciddi ve faal olduğunun önemini
ortaya koyarken, Bartlett’in eserlerinin de bu kategoride değerlendirilmesi önem
arz etmektedir25.
Avustralyalı tarihçi A. W. Bazley, savaştan yıllarca sonra (1927) Bartlett’in bu
raporu hakkında şunları söylemektedir: “Bartlett’in raporu, bir takım yanlışlıklara
rağmen, pırlanta parçası gibiydi. O’nun Avustralya’da yayınlanması, sanırım gönüllü sayısında ani bir artışa sebep olmuştur.”26 Avustralyalı bir araştırmacı olan
Marina Larsson ise Avustralya’da, Bartlett’in raporunun; “Avustralya toplumunu
ideal bünyesine kavuşturan ve dikkate değer bağımsızlık vasıflarını ve kendilerine
güvenlerini gösteren, Anzac efsanesinin doğuşunu sağladığını” ifade etmektedir27.
Çanakkale yazıları ile ünlenen ve savaş dönemi basına yönelik sansüre dikkat
çeken bir başka yazar olan Charles Bean28 de Bartlett’in raporu hakkında şunları
söylemiştir: “Onun yazdıkları çok canlı ve hayat dolu, isabetli ve gerçek hakkında
çok ciddî fikir vermektedir. Vurgu yapmak için biraz mübalağa yapmaktadır... Ancak gerçek aşığı olduğundan şüphe edilmemelidir. .”29
Bartlett’in raporları Avusturalyalı askerî birliklerin cesaret ve kahramanlıklarına sıklıkla işaret etmektedir. Bartlett bahsi geçen raporunda; “Avustralyalı yaralı
askerlerin durumlarına dair daha önce herhangi bir savaşta hiç böyle bir durum
görmemiştim… Ama mermilerin isabet ettiği çoğu yaralının sevinç tezahüratları
gece boyunca yankılanıyordu.”30 Fakat onların liderlerini çok sıkı bir eleştiriye tabi
tutmuş ve “haddinden fazla insanın kurban edildiğine” işaret etmiştir31. 10 Mayıs’ta
Ashmead Bartlett’in raporları; Ashmead Bartlett’in Çanakkale Raporları (İstanbul 1916) adıyla
Başkumandanlık Genel Karargâhı İstihbarat Şubesi’nde görevli Bahriye Kıdemli Kurmay Yüzbaşı tarafından
tercüme edilmiştir. Raporlar, 8 Mayıs 1915 tarihinde de Avustralya’da yayınlanmıştır. Bkz. Smith, Philippa
Mein: Reconsidering Gallipoli, (=Journal of British Studies, Vol. 45, No. 2), (April 2006), pp. 458.
26
Letter, A. W.: Bazley to John Treloar, 7 February 1927, 12/3/47, Australian War Memorial 93.
27
Larsson, Marina: Restoring the Spirit: The Rehabilitation of Disabled Soldiers in Australia after the Great
War, Health and History, Vol. 6, No.2, Military Medicine (2004), pp. 50.
28
C. E. W. Bean, Avustralyalı bir gazeteci olup, I. Dünya Savaşı’na Avustralya birlikleriyle, savaş muhabiri
olarak katılmıştır. Önce Çanakkale Muhârebelerine katılan Bean, savaşın ilk gününden sonuna kadar tüm
gelişmeleri yakından izleyerek, yazı ve fotoğraflarla belgelemiştir. Bkz. Gavin Long, The Plan for an Official
History of Australia’s Part in the War, Military Affairs, Vol. 8, No. 2 (Summer, 1944), p. 95-100; Tuncoku,
Mete: Çanakkale 1915 Buzdağının Altı, Ankara 2002, s. 117-118.
29
Avustralya’nın resmî savaş muhabiri olan Charles Bean’ın Çanakkale Savaşları hakkındaki raporları,
Avustralya’da Bartlett’in raporundan sonra (13 Mayısta) yayınlanmıştır. Charles Bean de Çanakkale
Savaşları araştırmalarında ihmal edilen bir isimdir. Zira eseri bu tarihten sonra ilk defa Kewin Fewster
tarafından 1983 yılında yeniden yayınlanmıştır. Bean’ın Bartlett’i eleştiren ifadeleri de mevcuttur. C.E.W.
Bean, ‘Ashmead Bartlett and a crisis’, diary entry, 26 September 1915. 3DRL/6673 892, Australian War
Memorial 38.
30
Bartlett, Ellis Ashmead: Story of the Landing: Australians face death, Argus, 8 May 1915, p. 19.
31
Smith, Philippa Mein: Reconsidering Gallipoli, Journal of British Studies, Vol. 45, No. 2 (April 2006), pp.
459.
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Bartlett, İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanlığından aldığı izne dayanarak Çanakkale savaşlarının filmlerini de çekmiştir.32 Bartlett’in kamerası, savaş alanlarında mevcut tek film kamerasıdır. Ancak izne tabi olarak yaptığı çekimlerin negatiflerine İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından el koyulmuştur. Bunun
dışında büyük zahmetlerle topladığı not, doküman ve diğer belgelerinin büyük
kısmını, kendisinin de içinde bulunduğu Majestic gemisinin batması sonucunda
kaybetmiştir.
Belgelerinin bir kısmına el konması, bir kısmının ise Majestic ile sulara gömülmesi, Bartlett için büyük bir talihsizliktir. Bu duruma bir de sansür uygulamasının
eklenmesi Bartlett’i büyük sıkıntıya sokmuştur. 18 Haziran’da yazdığı bir yazıda
sansürden duyduğu şikâyeti şu şekilde dile getirmektedir:
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Daily Telgraph’da yayınlanan ve daha önceki resmî bilgilerden farklı olan raporu,
Türk birliklerinin gücü konusunda okuyucuların dikkatini çekmiştir.

“İnsanın ahmaklığının da sınırlı olduğu düşünüyordum, fakat şimdi olmadığını biliyorum. Sansür, şu anda bütün idraklerin üstüne çıkmıştır. Herhangi bir konuda en ılımlı düşünceleri ifade etmenize bile izin vermiyorlar. Şimdi her biri sizin
ifadelerinizi kesip parçalayan en azından dört sansür görevlisi var. Sansür işlemi
Maxwell’le başlıyor, daha sonra Ward ve General Braithwaite ile devam ediyor ve
Sir Ian Hamilton ile bitiyor. Hepsi farklı bir bakış açısını güdüyor ve fazlalıkları çıkarmanın görevleri olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden zavallı halka sadece birkaç
kuru ekmek kırıntısı kalıyor. Yazılar, tavuğun suyunun suyuna benziyor.”33

Bean’ın verdiği bilgiye göre, basından sorumlu İngiliz subayı, İmros’taki savaş
muhabirleri kampına bir casus yerleştirmiş ve bu casus Murdoch’un Bartlett’in
mektubunu götüreceğini rapor etmiştir. Mektup’un ortaya çıkmasından sonra Savaş Ofisi, Sir Ian Hamilton’a Bartlett’in Londra’ya çekilmesini isteyen bir yazı göndermiştir. 2 Ekimde Bartlett’in Gelibolu’yu terk etmesi emredilmiş ve İngiliz savaş
bölgelerine girmesi kesinlikle yasaklanmıştır.
Bartlett’in Çanakkale harekâtı hakkındaki ilk konferansı, Sidney’de yapılmıştır. Konferans sabahında Bartlett, mahalli askerî sansür memuru Binbaşı Armstrong tarafından ziyaret edilmiş ve kendisinden Melbourn’daki Savunma Bakanlığının direktifleri doğrultusunda hareket etmesi gerektiği bildirilmiştir. Buna göre
Bartlett’in bütün konferans metinleri, Binbaşı Armstrong tarafından incelenmeden
konuşması yasaklanmıştır. Kendisi için büyük bir sıkıntı yaratan bu durum karBartlett’in burada çektiği görüntüler Heroes of Gallipoli (Gelibolu Kahramanları) adlı filmde de
kullanılmıştır. Bu çekimlerin bir kısmı Canberra’daki Avustralya Savaş Müzesi’nde bulunmaktadır.
33
Bartlett, Ashmead: Diary, Mitchell Library (18 July 1915)
32
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Bartlett’e uygulanan sansür uygulamasının bir örneği de Asquith’e gönderdiği
mektuba el konulmasıdır. Avustralyalı gazeteci Keith Murdoch aracılığıyla gönderdiği bu mektup, Marsilya’da bir İngiliz subayı tarafından ele geçirilmiş, ancak
Murdoch, İngiltere’ye varmadan önce bu mektubu aklında kaldığı şekliyle tekrar
yazarak 23 Eylül’de Avustralya Başbakanı Andrew Fisher’e göndermiştir.
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şısında Bartlett, Çanakkale ile ilgili yazdığı bütün yazı ve raporlarından oluşan 50
bin kelimelik bir metnin kopyasını Armstrong’a vermiş ve ona “bu metnin hangi
kısımlarını kullanacağına henüz karar vermediğini” söylemiştir. Metnin tamamını incelemek durumunda kalan Armstrong ise, bu uzun metnin ancak bir kısmına
bakabilmiş ve Bartlett’e iade etmiştir.
16 Şubat 1916 tarihli Sidney Mail Gazetesindeki bir habere göre, konferansın
yapıldığı 12 Şubatta salon tıka basa dolmuş ve halk Bartlett’i büyük bir ilgi ile dinlemiştir. Ancak bu ilgi, Avustralya’daki askerî otoriteleri rahatsız etmiş ve Bartlett’e karşı yeni baskılar uygulanmaya başlanmıştır. Benzer baskıda Bartlett’in
Yeni Zelanda’da bulunduğu sırada da devam etmiştir. Bartlett’in, Çanakkale savaşı ile ilgili rolü savaştan sonra da devam etmiştir. Hatta Mayıs 1917 yılında oluşturulan Çanakkale Komisyonunda Bartlett’in de bilgisine başvurulmuştur. Onun
1916’da yayınlanan Ashmead Bartlett’s Despatches From The Dardanelles (1916)
(Ashmead Bartlett’in Çanakkale’den Raporları) ve ölümünden üç yıl önce 50 yaşında iken (1928) yayınlanan The Uncensored Dardanelles (Sansürsüz Çanakkale)
isimli kitapları, Sir Ian Hamilton ve diğerleri hakkında yazdıkları, ateşli makale ve mektupların yayınlanmasına sebep olmuştur. Ölümünden sonra bile, ailesi,
Hamilton’un iddiaları üzerine Daily Telegraph’ta onu savunmak durumunda kalmıştır.34 1927’de Charles Bean ve Canberra’daki Avustralya Savaş Müzesi Müdürü
John Treloar, müze koleksiyonu için Bartlatt’in raporlarını elde etmeye çalışmıştır.
Uzun bir yazışmadan sonra, Sydney’den Angus ve Robertson’ın bu evrakları satın
almak için 1916 başlarında Bartlett ile müzakere ettiğini anlamışlardır35.
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3- Bartlett’in Değerlendirmelerine Yönelik Sansür Teşebbüsleri
Bartlett, Çanakkale Seferine katıldığı günden itibaren yaşanan bütün zorlukları üç ana hata üzerinde görmekte idi. Ona göre; “…Bu hatalardan ilki, daha savaşın
başlangıcından beri Savunma Bakanlığı’nda (War Office) bir genelkurmay heyetinin
asla oluşturulmamış olması, ikincisi bu hususa dair hiçbir çaba ve önemin gösterilmemesi, üstelik hükümetin de Lord Kitchener’in bakanlığına ait görevleri doğrudan yürütmesine tam bir onay vermesiydi. Oysa, bu, oldukça ağır ve sorumluluk
gerektiren bir işti. Üçüncü hataya gelince Bartlett, bunu da Ulusal Savaş Konseyi’nin
genişletilmiş bir şekli olan Savaş Meclisi’nin, savaşın stratejik aşamalarını genel bir
biçimde yönetme görevinin üstlenilmesi olarak görmekteydi. Buna göre Çanakkale
Savaşı iktidar ve askerî özelliğe sahip kişilerden oluşan bir kurmay heyeti tarafından
sevk ve idare edilecek yerde, pek az Lord Kitchener’in çalışma ve iktidarıyla çoğu kez
de siyasilerin her türlü aşama ve manevralarında usta olup, ancak savaş sanatının
Bartlett’in Çanakkale Seferi ile ilgisi ve bu sefere etkisi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.; B.M.J.
Publishing Group, Operations In The Dardanelles: The Difficulties Of The Medical Service, (=The British
Medical Journal, Vol. 2, No. 2856), (25 Sep. 1915), pp. 482-483; Fewster, K.: Ellis Ashmead Bartlett and the
Making of the Anzac Legend, (=Journal of Australion Studies, No.10), Haziran, 1982, s.17-30.
35
Şu anda bu evraklar Sydney’de Mitchell Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.
34
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kuram ve uygulamalarından tamamen habersiz mülkiye memurlarından oluşan bir
grup tarafından sevk ve idare edilmiş olması idi.” 36

Türkler, savaşın ortaya akışından beri Alınanların gözetiminde ne kadar istihkâm meydana getirmişlerdi ve ne kadar yeni top tabya etmişlerdi?
Torpil arama işinde kullanılan muhripler38 ve balıkçı gemilerine karşı kullanılmak üzere Türklerin ne kadar hareket özelliğine sahip topları vardı?
Türk istihkâmlarında ne kadar Alman topçusu bulunmakta idi?
Çanakkale geçidinin torpil ve karadan ateş edebilir torpil kovanlarıyla ne
dereceye kadar savunması hazırlanmıştı?
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Bartlett, Çanakkale’de, karaya asker çıkarılmadan önce yapılan deniz harekâtı
ile ilgili cevap aranan soruları şöyle sıralamaktadır37:

Mayın tarlalarının asıl yerleri nerelerdi?

Çanakkale Boğazı’nı aşmaya yönelik 18 Mart 1915 yenilgisi karşısında tek başına
bir deniz harekâtından vazgeçilmesi üzerine ise Bartlett görüşünü, daha uygun
şartlar altında mayın tarlalarının kaldırılarak önceki harekâtı tekrarlamaktan
ibaret olarak ortaya koyarken, bunu “yapabileceğimiz işlerin en iyisi” şeklinde ifade etmekteydi40. En acemi olanların bile anlayabileceği basitlikte bulduğu, deniz
hücumundaki başarısızlığın altında yatan gerçekleri Bartlett özetle şöyle ifade
etmekteydi: “Biz zorlu bir harekâta giriştik. Esas noktalara ilişkin sağlıklı bilgi elde
etmeden, alışkanlığımız olduğu üzere düşmanı küçük görerek böyle bir işe kalkıştık.
Sonuçta herkesin itiraf ve kabul edeceği bir hezimete, yenilgiye uğradık ki, bunun için
hiç de şikâyete hakkımız yoktur”.41
Bartlett, Çanakkale Savaşı’nın ilk devresine ait görüşlerini yukarıda belirtildiği
üzere açıkça ortaya koyarken, Gelibolu’ya kara çıkartmasının yapıldığı 25 Nisan
Ayın- Göksu: İngiliz Savaş Muhabiri Bartlett’in Gözüyle Çanakkale Savaşı’nın İçyüzü, s. 29-30.
“Ma‘lûmâtın telhîs edildiği esâs noktalar şunlardan ibâret olmak lâzım gelirdi. 1. Harbin zuhûrundan
beri Türkler, Almanların nezâreti tahtında olarak, ne kadar yeni istihkâmlar vücûda getirmişler ve ne kadar
yeni toplar tabya etmişlerdir? 2. Torpil tararrî hidemâtında kullanılan muhribler ile balıkçı gemilerine
karşı kullanılmak üzere Türklerin ne kadar kâbil-i sevk ve tahrîk topları vardır? 3.Türk istihkâmlarına
ne mikdar Alman topçusu konmuştur? 4. Çanakkale geçidinin, torpil (lağım) ve karadan endaht olunur
torpido kovanlarıyla ne dereceye kadar müdâfaası ihzâr edilmiştir? 5. Lağım tarlalarının mevki‘-i aslîleri
nereleridir?” Bkz. Ayın, -Göksu: İngiliz Savaş Muhabiri Bartlett’in Gözüyle Çanakkale Savaşı’nın İçyüzü,
s. 34-35.
38
Torpido ve denizaltılara karşı kullanılan savaş gemisi.
39
Ayın-Göksu: İngiliz Savaş Muhabiri Bartlett’in Gözüyle Çanakkale Savaşı’nın İçyüzü, s. 35.
40
Ayın-Göksu: İngiliz Savaş Muhabiri Bartlett’in Gözüyle Çanakkale Savaşı’nın İçyüzü, s. 41.
41
Ayın-Göksu: İngiliz Savaş Muhabiri Bartlett’in Gözüyle Çanakkale Savaşı’nın İçyüzü, s. 35.
36
37
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Bartlett, yukarıdaki soruların cevapları hususunda hiçbir güvenilir bilgiye sahip olunmadığını belirterek, donanmalarının Narrows’dan geçip, Marmara’ya girme ve Türklerin de kendi hesap ve beklentilerinin aksine barış istememeleri halinde ne yapılacağı konusunun dahi söz konusu edilmemiş ve tartışılmamış olduğuna
dikkat çekmekte idi39.
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Doç. Dr. İsmet TÜRKMEN

1915 gününden itibaren de aynı açık tavrını sürdürmeye devam etmiştir. Savaşın
bu devresinde kara ordusunun çıkartmanın yapıldığı yerle ilgili, ağır eleştirilerde
de bulunmaktaydı. Bartlett’in dilinden düşürmediği şey, ordunun Bolayır’a çıkarılmasıydı42. Hamilton ise bu fikirde olmamakla birlikte Bartlett’in bu görüşünü
hiç kimseye söylemekten de çekinmemesi, başta Başkomutan ve genel karargâhtaki üst düzey subaylarla arasında büyük bir gerginliğe sebep olurken, bu gerginlik
6-8 Mayıs 1915 II. Kirte Savaşı ve Alçıtepe başarısızlığından sonra iyice su yüzüne
çıkmıştır. Çünkü Başkomutan Ian Hamilton’un savaşla ilgili üstlerine arz ettiği
raporla43, Bartlett’in yaptığı haberlerin çelişmesi, yazılarının sansüre uğramasına
neden olmuştur. Bartlett bu konuda günlüğünde şu nota yer vermekte idi. “Eminim ki buradaki askerî yetkililer gerçeği anavatandaki yetkililerden saklıyorlar ve
onlara şu anki durum hakkında gerçeği söylemeyecekler; çünkü görevden tamamen
alınacaklarından ve akıllarındaki bütün lanet mevkii ve unvanlara ve asilzadeliklere
elveda demekten korkuyorlar.”44
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Mayıs ayı başında, Bartlett’in ülkesine izinli gitmesi üzerine onun yerine Gelibolu’da kurmay subay olarak görev yapan Roman Yazarı Compton Mackenzie,
Hamilton tarafından davet edilmiştir. Mackenzie, Bartlett ile ilk tanışmalarını ve
Bartlettin ruh halini, bir araştırmacı şu şekilde nakletmektedir: “Sinirli bir tedirginlik ifadesi … Varoluşunun herkesi kızdırdığına inanmış… Ve hepimizin biraz idmana ihtiyacı olduğunu ima eder bir tavırla güvertede dolaşıyordu. Biraz önce Ian
Hamilton’la görüşmüştü…Bana bütün seferin başarısızlığa mahkûm olduğunu, bir
süre sonra da bineceği Majestic’in torpilleneceğini umduğunu söyledikten sonra gemiden ayrıldı.”45
Majestic savaş gemisi bu konuşmanın yapıldığı ertesi günün gecesi (27 Mayıs
1915) Teke Koyu’nun bir mil açığında torpinellerek batırılmıştır. Bartlett de geceyi
güvertesinde geçirdiği bu gemiden yüzerek kurtulmuştur. Daha sonra batan gemiyi bir sandalyeden izleyecek ancak not aldığı her şey Majestic’le birlikte boğaza
gömülmüştür. Alan Moorehead, Bartlett’in muhârebe hakkındaki görüş ve eleştirilerine ilişkin şu yoruma yer vermiştir:
“Ashmead Bartlett’ta, insanı en çok kızdıran özellik de çok defa haklı çıkmasıydı…Gerçekten de, bu kadar sık felaketlerle sonuçlandıklarına göre, generallerin planMoorehead: Çanakkale Geçilmez, s. 409.
Söz konusu rapor için bkz. Çanakkale İngiliz Orduları Başkomutanı Ian Hamilton’un Çanakkale
Savaşları Raporu, Yayına Hazırlayan: Ahmet Altıntaş, Çanakkale 1999, s. 21-83.; General Aspinall, Ian
Hamilton’un bu başarısızlık neticesinde muhârebede bir tesiri kalmadığına işaret ederken şu hususa işaret
etmiştir: “Elinde kalmış en son ihtiyat kuvvetinin de, emrinde bulunan sahildeki komutana devir ve teslim
edilmesi ile Başkomutanlık şeklinde olan o yüksek vazifeden, kendisine, ancak bu vazifedeki sorumluluk
yükü kalmıştı.” Bkz. Oglander, C. F. Aspinall: Büyük Harbin Tarihi Çanakkale Gelibolu Askerî Harekâtı
(Seferin Başlangıcından 1915 Mayısına Kadar), I. Cilt, Yayına Hazırlayan: Metin Martı, 2. Baskı, İstanbul
2005, s. 403.
44
Smith, Philippa Mein: Reconsidering Gallipoli, (=Journal of British Studies, Vol. 45, No. 2), (April 2006),
pp. 458.; Genaral Aspinall, Ian Hamilton’ın düşman savunma tertibatı hakkındaki izleniminin gerçeğe
uymadığına önemle işaret etmektedir. Bkz. Bkz. Oglander: Büyük Harbin Tarihi Çanakkale Gelibolu
Askerî Harekâtı (Seferin Başlangıcından 1915 Mayısına Kadar), I. Cilt, s. 422.
45
Moorehead: Çanakkale Geçilmez, s. 409-410.
42
43
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Bu arada Ian Hamilton, Bartlett’in Londra’ya gidişinin ardından hemen harekete geçerek Compton Mackenzie’den resmî görgü tanığı olarak çalışmasını istemiştir. Böylece Bartlett’in geri dönmesini engellemiş olacaktır49. Bu esnada bir
adım daha atarak 20 Haziran’da Savaş Bakanı Lord Kitchener’e bir yazı yazmış ve
cephedeki gazeteci sayısının iki veya üç kişiye çıkarılmasını istemiştir. Hamilton
bunun nedenini, Ashrnead Bartlett’i ima ederek kişisel bir yorumla şöyle değerlendirmektedir. “Cephede bir tek savaş muhabiri oluşuyla, o muhabir bütün Londra basınını arkasında görür, gazeteciler haber almak için onun ağzına bakarlar, o
yüzden sebepsiz yere pek önemli bir şahıs haline gelir: Tek başına olduğundan, onu
Moorehead, Çanakkale Geçilmez, s. 410.
Bartlett cephede komuta heyeti arasında yaşanılan olumsuzluğu şu ifadeleri ile dikkat çekmiştir;“Orada
hemen hemen bir isyan havası vardır ve tuğgenerallerin büyük bir bölümü cephede yaşanılan karışıklıklardan
sorumlu tutulan General Weston’dan daha fazla emir almayı açıkça reddettiler…Weston’un sıcaktan aşırı
derecede etkilendiğini ve emir vermekten yoksun olduğunu her zaman ifade ettiler.” Bkz. Travers, T. H. E.:
Command and Leadership Styles in the British Army: The 1915 Gallipoli Model”, (=Journal of Contemporary
History, Vol. 29, No. 3) (Jul., 1994), pp. 415-416.
48
Operation In The Dardanelles. The Difficulties of the Medical Service, (=The British Medical Journal, Vol.
2, No. 2856), (Sep. 25, 1915), pp. 482-483.; Hamilton raporunda 6-7 Ağustos’ta gerçekleşen çarpışmalar
sırasında, askerlerin yorgun ve güçsüz düştüklerini, susuzluktan, askerlerin sıkıntı çektiklerine, kumsalda
yapılan su dağıtımının ise yolunda gitmediğine işaret etmiştir. Bkz. Çanakkale İngiliz Orduları Başkomutanı
Ian Hamilton’un Çanakkale Savaşları Raporu: 1999 s. 66-67.
49
Mac1eod: Gelibolu’nun Öteki Yüzü, s. 155.
46
47
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Majestic’in batmasıyla aldığı tüm notlarını ve eşyalarını kaybeden Bartlett,
eksiklerini tamamlamak için Londra’ya dönmek istedi. Ancak Başkomutan Ian
Hamilton harekâtın ortasında onun Londra’ya dönmek istemesine karşı çıktı. Bu
engellemenin kendisinin kurmay subayların tüm gerçeğin bilinmesini istemediği yönündeki fikrini kanıtladığını, bildiklerini anlatma endişesi taşıdıklarını bu
yüzden İngiltere’ye dönmesinden korktukları yorumunu yapan Bartlett, bütün
bunlara rağmen, Haziran ayında Londra’ya gitmeyi başarmış ve başta başkomutan
olmak üzere genel karargâhtaki subayların endişelerini haklı çıkararak, Londra’da
da yoğun görüşmeler yapmıştır. Bartlett, burada Başbakan Herbert Asquit, Çanakkale Komitesi üyeleri, Savaş Bakanlığı ve Amiralliğin daimi iki sekreteri, askerî
harekâttan sorumlu general, mensubu olduğu Daily Telegraph gazetesinin sahibi ve
aynı zamanda Gazete Sahipleri Birliği Başkanı Harry Lawson ve Winston Churchill’le görüşerek Gelibolu’daki durumu anlatmıştır47. 20 Eylül 1915 tarihinde Daily
Telegraph gazetesinde yayınlanan haberinde Bartlett; “Sağlık hizmetleri için gerekli
yeterli derecede dahi suyun sağlanamadığına işaret ederken, gerekli suyun temini
için Türk birliklerinin ateş hattına girilmesi gerektiğine bunun ise son derece riskli
olduğuna…” işaret etmiştir48.
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larında eleştirilecek çok şeyler olmalıydı!...Üstelik kendisi pek de yabana atılacak biri
değildi. Londra’da kabinedeki bir sürü önemli kişinin kulağı, gözü gibiydi. İmroz’da
kendisinden hoşlanılmıyor idiyse de, cephedeki asker onu görmekten memnun oluyordu. O da sık sık cepheye gidiyordu. Bir savaş muhabiri olarak Ashmead Bartlett
çok yetenekli biriydi. Ağustos savaşları sonunda Murdoch geldiği zaman hala seferde
bulunuyordu ve her zamankinden asık yüzlü bir haldeydi…”46

kontrol edecek bir başka muhabir de bulunmadığından haberleri dilediği gibi uydurur, yazar. Ama cephede ikinci bir savaş muhabiri varsa, pek art fikirlerle ortaya
çıkıp atıp tutamaz.”50
Başkomutan Ian Hamilton, Bartlett’in Gelibolu’ya dönmesine engel olmuş ama
14 Temmuz 1915’den itibaren Gelibolu’ya üç gazeteci daha gelmiştir. Bartlett, 25
Haziran’da Gelibolu’ya vardığında Ian Hamilton tarafından kabul edilmiş ve Bartlett görüşme sırasında başkomutanın kendisine hakaret ettiğini bir savaş muhabiri
olarak kendisine verilen görüşler dışındakileri yansıtmaya hakkının olmadığını,
savaşın yönetilişinin eleştirilmesinin ağır bir hakaret olduğunu, çünkü ordunun
moralini bozduğunu söylediğini ifade ederek, bunu halk önünde yapmadığını
ancak özel sohbetlerde bu tür bir şey söylemiş olabileceğini kendisine söylediğini belirtmiştir51. Başkomutan ise bu görüşmeyle ilgili, Lord Kitchener’in kısa bir
süre önce kendisine Bartlett hakkında birkaç telsiz gönderdiğinden haberdar olarak onun huzursuz bir tavır sergilediği kanısını uyandırdığını, cephedeki durum
hakkında görüşünü dinlediğini ve kendisinden özür dilediğini belirterek esaslı değişiklikler yapılması konusundaki görüşlerine katıldığını ifade etmiştir. Hamilton,
Bartlett’in kendisine, Bolayır hattının çok önemli olduğunu, o bölgeye yeni tümenler çıkarması hususunda kendisini teşvik ettiğini, kendine göre yeni buluşlar yaptığını sandığından bahsederek, “onun teklifi daha”, vardı sözlerini eklemekteydi.
Bartlett’in Hamilton’un günlüğünde belirttiği teklifi ise şuydu:
“Türk askerlerine adam başına 10 şilin bahşiş verileceği söylenir ve kendilerine
dokunulmayıp, affedilecekleri ilan edilirse, her asker silahı ve sahra aletleriyle gelip
teslim olur ve ateş hattında dövüşecek kimse kalmaz!” diyordu. “Sanıyordu ki, bu suretle düşman ordusundan pek çabuk kurtulabiliriz. Merakımı uyandırmıştır; karşımızda Hıristiyanlara düşman bir Müslüman olsa ve kısmen karnı aç olsa, kendisine
10 şilin verilse ve iyi bir akşam yemeği yedirilip karnı doyurulsa ne yapardı acaba?
Mamafih dünyada Osmanlı Türkünden başka, bir din uğruna canını fedaya tartışmasız hazır, bir millet ve asker yoktur. Asker başına 10 şilin yerine 50 İngiliz lirası
teklif etsek, yine de suratımıza çarparlar, biz de dünyaya rezil oluruz.”52

Çanakkale İngiliz Orduları Başkomutanı Ian Hamilton’un Çanakkale Savaşları Raporu:, s.185.
Macleod: Gelibolu’nun Öteki Yüzü, s.168-169.
52
Çanakkale İngiliz Orduları Başkomutanı Ian Hamilton’un Çanakkale Savaşları Raporu:, s.190.; Türk
askerînin muhârebeler sırasında içinde bulunduğu ruh halini Associated Press Muhabiri Amerikalı
Schreiner, tedavi görmekte olan İngiliz yaralıları ziyaret ettikten sonra hazırladığı raporunda şu ifadeleri ile
ortaya koymuştur: “Türkler gayet iyi savaşıyorlardı. Haysiyetliydiler.” Bkz. Keleşyılmaz, Vahdet: Çanakkale
Muhârebeleri Hakkında Bir Rapor ve Bir Değerlendirme, (=Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 43,
Cilt: XV), (Mart 1999), s. 102.; Çanakkale Muhârebeleri sırasında burada görev yapan ve Türk askerînin
sade yaşamından çok etkilenmiş olan Alman Albay Hans Kannengiesser bir Türk askerînin; “Her gün
yemek yediğimize göre, bu gerçek bir savaş değil!” dediğini naklederken, günlüğünde şu satırlara yer
vermiştir: “Türk karyolayı hiç bilmez ve gece dolaptan çıkardığı halı veya şilteyi yere serer…pirinç ve et onun
için bir lükstür. Yedeğindeki yiyeceği, bir dilim ekmek ve kötü görünümlü bir mendile sarılmış birkaç zeytinden
ibarettir. Sabahları biraz un çorbası içer, öğleden sonra geç vakit başka bir çorba içer ve bazen, Başlıca yiyeceği
bulgurdur… ekşimiş yağda pişirilen veya soğuk yenen kırık buğday.” Fewster, Kevin: Gelibolu 1915 Savaşla
Başlayan Dostluk, Çeviren: İbrahim Keskin, 3. Baskı, İstanbul 2005, s. 126-129.
50
51
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Bartlett, genel karargâhtakiler ve sansürle mücadelesinde yaşadığı gerginlikle,
Gelibolu’daki kendisinin belirlediği gerçekleri ülkesindekilere tam olarak anlatamamanın rahatsızlığını ve sıkıntısını duyan biri olarak, Keith Murdoch’la görüşlerinin uyum içerisinde olması, ona büyük, büyük olduğu kadar da riskli bir fikir
verdi. Bu cephedeki kuralların çiğnenerek, sansüre uğramadan gerçekleri anlatacak bir mektubun İngiltere’ye ulaştırılmasıydı. Her iki gazeteci bir süre görüştükten sonra bu işin yapılmasına karar verdiler. Bunu yapacak kişi Keith Murdoch idi.
zaten kısa süreli geldiği Gelibolu’yu Eylül’ün ikinci haftası terk edecekti. Bartlett,
meslektaşı, İngiltere’ye gitmek üzere Marsilya’ya hareket edecek gemiyi beklerken
mektuplarını yazdı. Bartlettt, bu konuda şunları belirtmekte idi. “Mordoch’a Gelibolu’daki orduyu kurtarabilecek bir kampanyayı düzenleyebilecek kimselere yazılmış mektupları verdim. Harry Lawson’u görüp beni, geri çağırtmasını bildirdim.
Kendisine bu işte başına bir güçlük geldiği, Londra’daki yöneticiler ihtarlarını dinMoorehead: Çanakkale Geçilmez, s. 409.
Smith, Philippa Mein: Reconsidering Gallipoli, (=Journal of British Studies, Vol. 45, No. 2),(April 2006),
pp. 458-459.
55
Travers: “Command and Leadership Styles in the British Army:…”, pp. 425.
56
Hamilton: Çanakkale İngiliz Orduları Başkomutanı Ian Hamilton’un Çanakkale Savaşları Raporu:,
s.255.
57
İmroz’da oluşturulan basın kampına yerleşen Murdoch, burada Bartlett’le tanıştı ve bu sırada ikisi
de hemen ortak pek çok yanlan olduğunu anlamakta gecikmedi. Keith Murdoch, Anzak köprübaşında
askerlerin karşılaştığı tehlikeler, bakımsızlık, hastalık, değişmeyen gıda ve oradaki buhranla, konuşmuş
olduğu askerlerin genel karargâhı kötü bir şekilde eleştirmeleri ve yaklaşan kıştan korktuklarına dair
söylediklerinden etkilendiğini ve dehşete düştüğünü Bartlett’a açıkladı. Murdoch’un bütün bu duyup
gördüklerinin doğruluğunu onaylanan Bartlett, kendi görüşlerini de meslektaşına aktarırken, memleketteki
halk ve idarecilerin ne olup bittiği konusunda tam bir bilgisizlik içinde olduğu sözlerini de konuşmasına
eklemeyi unutmadı. Bkz. Moorehead: Çanakkale Geçilmez, s. 411-412.
53
54
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Bartlett’in 25 Haziran’da Londra’dan döndükten sonra, Ian Hamilton’la yaptığı yukarıdaki görüşmesinden de anlaşılacağı üzere, aralarında yaşanan önceki
gerginlik ve hoşnutsuzluğun devam edeceği ve Bartlett’in da kararlı ve eleştirel
mücadele tavrını sürdüreceği açıkça görülmekte idi. Teke Koyu’na yapılan Lancashire çıkarmasıyla ilgili yazdığı makale 18 Temmuz’da sansüre yakalandı. Bartlett’in kızgınlığını artıran ise makalesinin tek bir kelimesinin bile sansürden geçemeyerek geri gelmesidir54. Bartlett, Gelibolu’da bir yandan savaşı izlerken, diğer
yandan çalışmalarına uygulanan sansürle mücadelesini sürdürmekteydi55. Eylül
ayı başında bulundukları cephenin filmini çekmeye başladı. Hamilton, Bartlett’in
bu teşebbüsü sayesinde “Gelibolu Yarımadası’nda cereyan eden savaşlar, sinemaya
intikal ederek ebedileşecektir.” notunu 3 Eylül 1915’de günlüğüne düşmekteydi56.
Bu arada Bartlett’in Gelibolu’daki kaderinde de önemli bir rol oynayacak kişi olan
Avustralyalı Gazeteci Keith Murdoch, dört günlük bir gezi için Eylül’de Gelibolu’ya gelmiştir57.
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Bu görüşmenin ardından ise Hamilton notları arasında şu ifadelere yer vermiştir:
“İnsan merak ediyor…Acaba Hıristiyanlarla birlikteyken karnı acıkmış, eli daralmış
olsa da, Bartlett’e bir Müslüman on şilin ve bir akşam yemeği teklif etse, ne yapardı
ki?”53
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lemediği taktirde istifa ederek, mücadele için Londra’ya kendisine katılacağımı vaat
ettim.” 58.
Bartlett, 11 Ekim’de Londra’ya yeni bir kuvvet kazanmış olarak vardıktan
sonra vakit kaybetmeden The Times ve Daily Mail gazetelerinin sahipleri ile
görüşmüştür. Sunday Times gazetesinde Gelibolu meselesinin sansürsüz yayımlanmasına imkân sağlamış. Bartlett, Keith Murdoch ile bir araya gelerek birkaç
hafta için Londra’da gerek önemli gazete idarecileri ile gerekse bürokratlarla görüşmeler yapmışlardır59. Evening News, Daily Mail, Daily Mirror ve Times gazetelerinin sahibi Vikont Northcliffe tarafından da desteklendikleri anlaşılmaktadır.
Bu nedenle Northcliffe, Gelibolu harekâtının başarısızlığından dolayı, hükümete
ve Lord Kitchener’e yüklenmekte, bu harekâtın binlerce insanın kaybına ve boşa
harcanan üç yüz milyon İngiliz lirasına mal olduğunu ileri sürerek eleştirmekte ve
Gelibolu cephesinin boşaltılması gerektiğine önemle temas etmektedir60. Bartlett
ve Murdoch’un faaliyetleriyle İngiltere’nin siyasî yaşamında Gelibolu yarımadasının boşaltılması çabalarına ne kadar katkısı olduğu ayrı bir araştırma konusudur,
fakat Bartlett’in Gelibolu’dayken savaş stratejisini beğenmediği ve sürekli eleştirdiği Başkomutan Ian Hamilton, 14 Ekim 1915 gecesi toplanan savaş konseyinde
görevden alınmıştır61. Hamilton görevden alınmasını ise raporunu tamamlayan
şu ifadeleri ile nakletmektedir: “11 Ekim’de sizden almış olduğum bir telgrafta, yarımadanın tahliyesinde ne kadar kayba uğrayacağımızın tahmini soruluyordu. 12
Ekim’deki cevabi telgrafımda tahliyenin bence imkansız olduğunu ifade etmiştim. 16
Ekim’de Londra’ya çağrıldığıma dair bir telgraf aldım. Döndüğümde anladım ki, çağırılmam, derhal tahliye yapılması için, başka bir komutanın yarımadaya gönderilmesi, tüm kamuoyunun ve Kraliyet Hükûmeti’nin arzusu üzerine olmuş.”62 General
Charles Monroe’un yerine tayin edildiğini öğrenen Hamilton, 17 Ekim 1915’de de
Gelibolu’yu terk etmiştir.
Yarımadaya geldikten ve burada yaptığı incelemelerden sonra, Charles Monroe
Çanakkale’nin hemen tahliyesi gerektiği fikrini ortaya atmıştır63.
Smith: Reconsidering Gallipoli, pp. 460.; Moorehead: Çanakkale Geçilmez, s. 412-413.
Sürmeli: İngiliz Savaş Muhabiri Ellis Ashmead Bartlett’in Gözüyle, s. 95.
60
Bartlett’in bu düşüncelerini haklı çıkaran gelişmede 9 Ağustos’ta Anafartalar’da Müttefik kuvvetlerinin
yaşadıkları kayıplarında etkisi olduğu düşünülebilir. Hamilton bu cephede alınan mağlubiyetin ardından
17 Ağustos’ta Kitchener’e kat’î hükmünü bildiren raporunda özetle şu ifadelere yer vermiştir: “Çanakkale
sahne-i harbinde olup bitenlere ait hakikatleri olduğu gibi bilmenizi isterim. Biz şimdi esas Türk ordusunun
karşısında bulunuyoruz. Bu ordu çok şecîane (yürekli) harbediyor ve mükemmel surette sevk ve idare
olunmaktadır.” Bkz. Yazman, Mehmet Şevki: Bir Subayın Kaleminden Türk Çanakkale Cephaneniz Yoksa
Süngünüz Var, Yayına Hazırlayan: Tuncay Yılmazer, 1. Baskı, Yeditepe Yay., İstanbul 2008, s. 410-411.; Aynı
tarihlerde gerek müttefiklerin gerekse Osmanlı ordusunun ciddi kayıplar yaşadığına E. M. Sait de dikkat
çekmektedir. Bkz. E. M. Sait, Record of Political Events, Political Science Quarterly, Vol. 30, No. 4 (Dec.,
1915), p. 706.
61
Oglander: Büyük Harbin Tarihi, s. 15.
62
Çanakkale İngiliz Orduları Başkomutanı Ian Hamilton’un Çanakkale Savaşları Raporu 1999 s. 83.
63
Belen, Fahri: Harp Akademisi 1934-1935 Tedrisatından Çanakkale Savaşı’ndan Alınan Dersler, Yayına
Hazırlayan: Tuncay Yılmazer, 1. Baskı, Yeditepe Yay., İstanbul 2009, s. 144-145.
Oglander:
Büyük Harbin Tarihi, s. 15.
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Bartlett’in Gelibolu Harekâtına katıldığı günden itibaren, Müttefik kuvvetlerin
komuta heyetinin kararlarından kararlarından, planlarına ve savaşın stratejisine
kadar müdahaleci tavrı, muharebeler süresince ve sonrasında siyasî ve askerî çevrelerden takdire ve eleştiriye tabiî tutulurken bu durum Bartlett’i gerek çağdaşı olan
gerekse onu takip eden savaş muhabirleri arasında ayrı bir konuma taşımıştır. Diğer taraftan İngiltere yönetimi buradan çıkarılan dersler neticesinde Birinci Dünya
Savaşı’nın sonlarına doğru gelişmiş bir basına yönelik sansür teşkilatlanmasını da
harekete geçirmiştir66. Sonuç itibariyle; savaş muhabiri Bartlett’in izlenimlerinden
de hareketle ortaya koymaya çalıştığımız Çanakkale Muharebeleri, Türk askerînin
dünyanın en güçlü ordularına karşı gösterdiği azmî, Türk İstiklâl Harbi ve Kuvâ-yı
Milliye ruhu ile eş değer bir anlam taşır.

Bartlett: Bir İngiliz Savaş Muhabirinin Kaleminden Çanakkale Gerçeği, s. 5
Bartlett: Bir İngiliz Savaş Muhabirinin Kaleminden Çanakkale Gerçeği, s. 144.
66
Bar-Yosef , Eitan: The Last Crusade? British Propaganda and the Palestine Campaign, 1917-18, Journal
of Contemporary History, Vol. 36, No. 1 (Jan., 2001), p. 91-92.
64
65
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Bartlett, Çanakkale kara muhârebelerinin başladığı tarihten itibaren Gelibolu’da bulunmuştur. 25 Nisan’da bulunduğu HMS London Savaş Gemisi ile Avustralya ve Yeni Zelandalı askerî kuvvetlerinin Arıburnu’na yaptıkları çıkarmaya
tanık olmuştur. Müttefik kuvvetlerin galibiyetinden ve İstanbul’un işgal olunacağından hiç şüphesi olmayan Bartlett’in raporlarında ortaya koyduğu ruh hali, müttefik kuvvetlerin ilerleme kaydedememeleri üzerine ve yapılan hücum girişimleri
Türk askerînin kahramanca direnişleri neticesinde değişmeye başlamıştır. Uğradıkları bu başarısızlığın Türk ordusunda bulunan Alman askerî kadrosunun bir
başarısı olduğunu sıklıkla ifade ederken başarıda asıl pay sahibi olanların Türk
asker ve kurmay heyetinin olduğunu bir türlü kabul etmek istememiştir. Bartlett
bu düşüncesini ise savaşın başlangıcına dair raporunda şu şekilde ifade etmiştir:
“…Türk ordusu, yüksek askerî eğitim görmüş güzide Alman subayları tarafından
idare edildiğinden ve bu subayların askerî ve ilmî olarak iyi yetişmiş olmalarından
dolayıdır ki bugünkü Türk başka türlü bir düşmandır…”64 Savaşın ilerleyen dönemlerinde galibiyetin kendileri için bir hayalden öteye gitmediğini anlamaları üzerine
Bartlett’in, başlangıçtaki Türk askerîne dair fikrinin tamamen değişmiş olduğunu görmekteyiz. Son raporlarından birinde Türk askerînin kahramanlığına dair
şu ifadeleri ise fevkalade önemlidir: “Son derece yüksek bir askerî maharetle sevk
ve idare edilen cesur ve inatçı bir düşmanla savaşıyoruz. Türk bir köşeye sıkıştırılıp
savunma durumuna geçtiği zaman dehşetli ve korkunç bir düşman olup kalır. Askerlerimizin savaşmakta olduğu bugünkü düşman evladları, namdâr gazi ve şöhretli
kumandan Osman Paşa’nın kumandasında olarak Plevne’yi kahramanca tutan aslanların aynıdır.”65
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Meâlî’nin Yayımlanmamış Şiirleri

Özet:
16. yüzyıl divan şairlerinden olan Meâlî, döneminin önemli ailelerinden birine
mensup ve iyi öğrenim görmüş biridir. Şiirlerinde sade söyleyişe ve latifeye önem
veren bir şair olarak dikkati çekmektedir. Şiirlerinin günümüz okuyucusuyla buluşmasını sağlayan isim Edith Ambros’tur.
Bu makalede Meâlî’nin Edith Ambros tarafından yayımlanan şiirlerinin dışında Berlin Alman Millî Kütüphanesindeki bir mecmuada bulunan şiirlerinin bilim
dünyasının istifadesine sunulması amaçlanmaktadır. Makale, şiirlerin sunumunun yanında kısa bir değerlendirmeyi de içermektedir.

Abstract:
Meâlî, a divan poet lived in the 16th century, was a member of a prominent family of its time and a well-educated man. His poems are distinctive with their plain
expressions and they involve humor. The academician Edith Ambros introduced
Meâlî and his poems to the readers of our time.
It was aimed to present poems of Meâlî in this article, except the ones to be
published by Edith Ambros and were found in a journal that was kept in German
National Library in Berlin. The article involves a short evaluation about the poems
besides the texts
Key Words: Divan poetry, Divan poet, 16th century, journal
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Giriş:
Meâlî, 16.yüzyıl divan şairlerindendir. 1490 yılında dünyaya geldiği tahmin
edilen şair, dönemin önemli bilginlerinden olan ve aynı zamanda İstanbul kadılığı
da yapmış bulunan Mustafa Bin Evhadüddin Yarhisârî’nin oğludur.Asıl ismi Mehmed olan şair ,anne tarafından meşhur Molla Fenari ailesine mensuptur(İsen 2003:
201).
O, yaşadığı devirde Yarhisârî oğlu Köse Meâlî olarak tanınıp şöhret kazanmıştır(Canım 2000: 492). Meâlî, Arapça ve Farsça öğrenimini de kapsayan iyi bir eğitim görmüş, eğitiminin sonunda müderris olmak için Tâcizâde ve Zîrekzâde gibi
ünlü bilginlere mülazım olduysa da bu hususta başarılı olamamıştır(Kılıç 1994:
390). Bundan dolayı şair, devlet görevine kadılıkla başlamak zorunda kalmıştır.
Mihalıç, Kepsut, Fırt, Sofya ve Filibe kadılıkları yapan Meâlî, Kanûnî’nin tahta
çıkışından sonra günlük yüz akçe karşılığında Gelibolu kadılığıyla birlikte Bolayır
tevliyeti görevlerine getirilmiştir. Şair on yıl kadar burada rahat bir görev ifa ederek
1535-1536 yılında vefat etmiştir(İsen 2003: 201; Küçük vd.2004: 284).
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Uzun burunlu, zayıf ve köse olarak bilinen şair görenlerin gülmesine sebep
olan dış görünüşe ve güleryüzlü, tatlı sözlü, şakacı ve alıngan bir mizaca sahipti.
Şiirlerinde hezle ve müstehcenliğe yer veren Meâlî’nin bu tutumu meslek hayatında
ilerlemesini olumsuz yönde etkilemiştir(İsen 2003: 201). Meâlî, şiirlerinde külfetsiz
bir dil ve sade bir Türkçe kullanmıştır. Halk söyleyişlerini oldukça başarılı bir
şekilde kullanan Meâlî, divanında hece vezinli şiirlere de yer vermiştir(Küçük
vd.2004: 285).
Meâlî’nin tek eseri olan divanının kaybolduğu kaynaklarca ifade edilmektedir. Fakat Edith Ambros Meâlî divanının Süleymaniye kütüphanesinde bulunan
eksik bir nüshası ve çeşitli mecmualar taranarak toplanan diğer şiirlerini Candid
Penstrokes: The Lyrics of Me’ali, an Ottoman Poet of the 16th Century ismiyle
yayımlamıştır(İsen 2003: 201). Eser, bir kaside, bir Arapça kıta, beş tarih, sekiz murabba, bir destan, iki yüz yetmiş gazel, otuz altı Türkçe kıta ve altmış bir müfredden meydana gelmektedir(Ambros, 1982).
Berlin Alman Milli Kütüphanesinde bulunan bir mecmuada Meâlî’nin yukarıda adı geçen divanında olmayan şiirleri tespit edilmiş, Ambros’un bu çalışmasına katkı sağlamak amacıyla tespit ettiğimiz şiirleri bilim dünyasına tanıtmak için
bu makale kaleme alınmıştır. Bu çalışmanın öncelikli hedefi sözkonusu şiirlerin
transkribe edilmesidir. Bunun yanında sözkonusu şiirler hakkında kısa bir değerlendirme de yapılacaktır. Bahsi geçen mecmua Berlin Alman Milli Kütüphanesi
Ms. or. oct. 3058 numarada kayıtlıdır. Mecmua yetmiş varak ve yüz seksen dört
şiirden oluşmaktadır.Mecmuada yer alan şiirleri nazım şekillerine göre şu şekilde
tasnif ederiz:
Yüz kırk sekiz gazel, yirmi dört kaside, bir murabba, beş muhammes, iki müseddes, üç kıta, bir matla
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Mecmuadaki şairler arasında Meâlî’ye ait beş gazel, beş kaside, bir muhammes,
bir matla vardır. Meâlî’nin beş gazelinin biri ve metin halinde verdiğimiz birinci gazelin ilk iki beyti Ambros’un yayımladığı divanda bulunmaktır. Metin halinde verilen kasidelerden dördüncü kasidenin on sekizinci beytinden sonrası ise
Ambros tarafından yayımlanmıştır. Biz eksik kasideyi ve birinci gazeli bu neşrimizle tamamlamış olduk. Metin halinde verilen şiirler hakkında aşağıdaki tablolar
hazırlanmıştır:
Meâli’nin yayımladığımız gazellerinin şekil ve tür özellikleri
Gazel

Beyit Sayısı

Kafiye

Redif

Tür

1

5

-âl

-umu

hezl

2

5

-aş

-ı

aşk

3

8

-ek

-

müstehcen

4

7

-ân

-mışsın böyle
bilmezdim seni

hezl
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Bu şiirler Zâtî, Necâtî, Meâlî, Fakîrî, Hayâlî, Ravzî, Muhibbî, Necmî, Celîlî, Yahya Çelebi, Valihî, Bâkî, Misâlî, İlmî, Za’fî, Cem Sultan, Hasbî, Lutfî, Sabûhî, Firakî,
Kıyasî ve Hayretî’ye aittir.

Kaside

Beyit Sayısı

Kafiye

Redif

Tür

1

51

-ân

-

medhiye

2

55

-âr

-

medhiye

3

52

-în

-

medhiye

4

55

-ân

-

medhiye

5

17

-em

-dür

hikemi

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Meâli’nin yayımladığımız kasidelerinin şekil ve tür özellikleri

Meâli’nin yayımladığımız muhammesinin şekil ve tür özellikleri
Muhammes

Bent Sayısı

Kafiye Şeması

Tür

1

5

aaaaa bbbba cccca …..

Tevhid

Meâli’nin yayımladığımız matlaının şekil ve tür özellikleri
Matla

Kafiye Şeması

Tür

1

aa

aşk

Meâli’nin yayımladığımız şiirlerinde kullandığı vezinler
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Vezin

Kullanım sayısı

Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿīlü Fāʿilün

3

Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün

1

Fāʿīlātün Fāʿīlātün Fāʿīlātün Fāʿīlün

4

Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün

1

Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün

1

Mefāʿilün Feʿilātün Mefāʿilün Feʿilün

1

Tüm şiirler dil ve üslup açısından genel olarak değerlendirildiğinde özellikle,
gazellerdeki kelimelerin büyük bir kısmının anlaşılır olması önemli bir özellik
olarak göze çarpmaktadır. Örneğin, ilk gazeldeki bazı kelime ve kelime gruplarına
bakıldığında şairin sade bir dili tercih ettiği görülür: Bir iki tel sakalımı, bilüm bükildi, can virirem, çekdirür, yolun sakalımı, tiryaki sanmanuz, benzim sarı görüp,
aldı mecâlümü, baş ege gibi.
Şair, şiirlerinde deyimlere de sıkça yer vermektedir. Bunların bir kısmı şu şekilde gösterilebilir: içi dışı bir olmak(G. 2/3), öpüp başına koymak(G. 3/5), can virmek(G. 1/8; K. 1/5), el arkasını yere koyup baş indirmek(K. 2/29)
Eski Anadolu Türkçesinin önemli özelliklerinden biri olan gelecek zaman –
IsAr ekinin, bu dönem Türkçesinde kullanılan kelimelerin ve eklerin de yayımladığımız şiirlerde karşımıza çıktığı görülür:
Seyr-i gülzār idiser ol server-iʿālem diyü
Muntaẓır olmış ayaġ üzre ṭurur serv-i revan
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(K. 1/19)
Şol dostuñuñ ḥürmeti-yiçün ki Ḫudāyā
Sulṭān-ı rüsül şāh-ı ʿArab şūḫ-ı ʿAcemdür
					

(K. 5/17)

Dil ve üslup özelliklerinin yanında muhtevada dikkati çeken bazı hususlara da
değinmek gerekirse: Örneğin, mecmuada yer alan Meâlî’nin kasidelerinden dördü
medhiyye türünde olup birinci ve üçüncü kasideler II.Bayezid(1447-1512) ikinci ve
dördüncü kasideler ise Yavuz Sultan Selim(1470-1520) adına yazılmıştır.
Kasidelerde şair memduhunu adalet, hüner, şecaat, merhamet, tedbir, cesaret
gibi sıfatlarla övmektedir.
Sensin ol kim ʿadlüñ-ile ʿālem olmışdur emīn
Sensin ol kim dār-ı ẓulmi eyledüñ dāru’l-emān
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(K. 1/24)
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Meâlî memduhunu İran mitolojisinin meşhur isimleriyle kıyaslayarak onu
çoğu zaman daha üstün gösterecek ifadeler kullanmaktadır:

Gelmeye bir ḳarnda sinnüñ gibi ṣāḥib-ḳırān
					

(K. 1/26)

Şiirlerde İran mitolojisinden İskender, Dârâ, Keykubad, İsfendiyar,
Cem(Cemşid), Feridun, Rüstem Behmen,Sam gibi isimler geçmektedir.
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Serverā Dārā vü İskender saña olmaz ḳarīn

Bir kimse ki maġlūbı ola Rüstem ü Dārā
Bir kimse ki maḳhūrı anuñ Behmen ü Cem’dür
					

(K. 5/7)

Ey Keyḳubād-ı ʿālem ü İsfendiyār-ı ʿahd
V’ey şāh-ı serverān-ı cihān Rüstem-i zaman
					

(K. 4/44)

Şiirlerde memduhun hükümdarlığının Hz. Süleyman’ın hükümdarlığına benzediği vurgusu yapılmaktadır.

Ḥükmüñe oldı Süleymān gibi tābiʿ ins ü cān
					

(K. 1/23)

Meâlî’nin incelediğimiz şiirleri daha çok dünyevi şiirler olmakla birlikte bir de
tevhid türünden şiiri vardır. Bu şiirde uhrevi konulara ait kelimelerin yoğun olarak
kullanıldığını görülmektedir.
Günāh ḥadden aşupdur ne çāre n’eyleyelüm
Bu nefs ẓālim elinden ya kime aġlayalum
Nedāmet ābın içüp tevbe-ḫvānını yiyelüm
Ḥabībine ṣalavāt ile dāyimā diyelüm
Meʾālī eşhedü enlā ilāhe illa’l-lāh
					

(M. 5)
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Pādşāhā sen ol sulṭān-ı ʿālem kim bugün
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Meâlî’nin şiirlerinde dönemin sosyal hayatına dair izlerle de karşılaşmaktayız.
Niçe müddet oldı çıḳmaz ḫānḳāh-ı dehrden
Pārsa-yı berf beñzer kim çıḳarur erbaʿīn
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(K. 3/6)

Bal mūmı-y-la oḳıdılar mı seni ʿaceb
Ey şemʿ ne yirüñ-idi bezm-i şeh-i cihan
					

(K.4/42)

Sonuç olarak, Meâlî’nin metin halinde verdiğimiz şiirlerinde sade söyleyişin
önemli yer tuttuğunu söyleyebiliriz. O,şiirlerinde dünyevi konuların yanında uhrevi konulara da değinmiştir. Latife, nükte ve müstehcenlik şiirinin temel vasıflarındandır. Gazellerinde hezl, kasidelerinde ise medhiyye türü dikkat çekmekte,
şiirinin muhteva kaynakları arasında mitolojik unsurların varlığı söz konusudur.
Bunun yanında şair sosyal hayata bigâne kalmamış, şiirlerinde sosyal hayata dair
unsurları da kullanmıştır.
Kısaca değerlendirmeye çalıştığımız Meâlî’nin şiirleri aşağıda transkribe
edilerek verilmiştir. Transkribeli metinde ayrıca şiirlerin altlarında alıntı yapılan
mecmuadaki varak numaraları kaydedilmiş ve bazı müstehcen kelimeler boşluk
bırakılarak yazılmıştır.
GAZELLER
I

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿīlü Fāʿilün
Ehl-i naẓar görüp bir iki tel ṣaḳalumı
Bilür kiyāsetümi vü añlar kemālümi
Bilüm büküldi bār-ı girān zaḥmetinden āh
Enf-i kebīrümi çekeyin yā vebālümi
Ḫaṭṭı ġamıyla cān virürem didigüm benüm
Gerçek-durur yalansa yoluñ ṣaḳālumı
Tiryāki ṣanmañuz beni beñzüm ṣaru görüp
Enf-ile rīş ġuṣṣası aldı mecālümi
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Taḥsīn idüp Ḫayālī Meʿālī’ye baş ege
Görse ṭarīḳ-ı şiʿrde bunca ḫayālümi
(Mecmua, vr.27a-27b)
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II
Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün
Ḫayāl-i çeşm ü ebrū-yı nigārumdur gözi ḳaşı
Göñül taṣvīrdür gūyā ki olmış ʿaşḳ naḳḳāşı
Meger zerrin- ḳadeḥ Yeñiçeridür altun üsküflü
Ki olmışdur aġa gül aña vü zanbaḳ bölükbaşı
Degüldür kimseye ayaḳ ṭolar cām-ı şarāb-ı nāb
Ki ṣāfī ḳalbdür ġāyet anun birdür içi ṭaşı
Nice vaṣla irem bir laḥẓa andan ayrı olmazlar
Ki cevri ol şehüñ añul cefāsı ol mehüñ nāşī

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Meʾālī bī-nihāyet sīm-i eşke ḳādir-idüm ben
Velī başına ṣu ḳoydı dirīġā gözlerüm yaşı
				

(Mecmua, vr.27b)

III
Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿīlü Fāʿilün
Maḥbūb odur ki anda ola topuġ u bilek
Ehl-i mürüvvet ola ḳatında geçe dilek
Ġāyet mülāyim ola ve ibrāma döymeye
Ṣaydında kişi çekmeye tā zaḥmet ü emek
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Deprenmeyüp öñüñde ḳarār ide ṭaġ gibi
Gitmeye ilerü ilerü ḳakdıġuňca pek
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Ger kīr-i ḫar ḳadar daḫı olursa engezüñ
Aḳlamayup yiye ola lengerli vü dölek

Her ne virürseñ alup eline ḳabūl ide
Öpüp başında ḳoya demeye daḫı gerek
Dünyā deger Meʾālī anuñ gibi dilberüñ
Ḫoş giçüp arḳasında cihān ẕevḳın eylemek

Bilmege ḫūb u ḫāṣını sīmīn b.z.klerüñ
Ṣarrāf-ıʿ ālem olmışam işte s.k.m mihek
Ṣu çekmege g.ti ḳuyusından maṣūnlaruñ
Ḳoġa-durur ṭ.ş...m aġacum-durur direk
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

				

(Mecmua, vr.39a)

IV
Fāʿīlātün Fāʿīlātün Fāʿīlātün Fāʿīlün
Müfsid ü fettānmışsın böyle bilmezdüm seni
Bir ḫabīs oġlanmışsın böyle bilmezdüm seni
Her gice el ḫānesin pür-nūr u pür-şevḳ idici
Bir meh-i tābānmışsın böyle bilmezdüm seni
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Loḳma-i erkān ṣanurdum dōstum çoḳ yaşa kim
Ṭuʿme -i rindānmışsın böyle bilmezdüm seni
Sofrasu açuḳ ʿatā ehli güzeldür didiler
Cilt 4 Sayı 10 Bahar 2015

Ne saḫī cānānmışsın böyle bilmezdüm seni
Ḳuyuñı ḳazdıḳça rengāreng cevherler çıḳar
Ne ʿacāḭb kānmışsın böyle bilmezdüm seni
Ḳadrini bilmezlere vaṣlını inʿām idici
Cāhil ü nā-dānmışsın böyle bilmezdüm seni
Ey Meʾālī düşdüñ ol ḫaṭṭ-ı ġubāruñ fikrine
Ne ḳatı ḥayrānmışsın böyle bilmezdüm seni
						

(Mecmua, vr.39b)

KASİDELER
I
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Fāʿīlātün Fāʿīlātün Fāʿīlātün Fāʿīlün
Yine ʿarż itdi cemālin nev-ʿarūs-ı gülsitān
Oldı nesrīn ü semen üstine sīm ü zer-feşān
Gitdi ol günler ki rūy-ı ʿāşıḳ-ı bī-çāreveş
Zerd kılmışdı cihānuñ bergini bād-ı ḫazān
Geldi bir dem vaṣla irmiş ʿaşḳ-ı bīmārı gibi
Şevḳ-ile ḫandān olup açıldı rūy-ı gülsitān
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Şīve-i gül nāle-i murġ-i çemen būy-ı semen
Tāb-ı ḫūrşīd ü hevā-yı rūḥ-baḫş āb-ı revān
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Nice cān virmeye ḫaṭṭından bu dem dermānde dil
Nice ārām ide bir yerde bugün bī-çāre cān
Germ olup girmiş semāʿa serv aya ḳarsar çenār
Şevḳ-ile ırlar ṣabā bülbüller oḳur dāstān
ʿIyş ider eẓhār cemʿ olmış çemende bunlara
Serv ü şimşād u çenār olmış ser-ā-ser sāyebān
Aldı nīlüfer ele zerrin-ḳadeḥ nūş itmege
Kāsesini lāle ḳıldı pür şarāb-ı erġūvān
Yañaġın gögerdir-ise tañ degül bād-ı seḥer
Geydügi çün sūsenüñ bir sāde terlikdür hemān
Bir gelincikdür şakāyıḳ kim hayādan gizlenüp
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Āl vālādan ṭuvaġ-ıla ider yüzin nihān
Erdi çün ʿiyd-ı bahārda geydi gülnār allar
Yüzine gülgūne sürindi ṭonandı erguvān
Söyle ḫavf itmiş görüp yanında tīġın sūsenüñ
Ẕerre deñlü ḳalmamışdur nergisüñ beñzinde ḳan
Dizilür yanında altun telleri her birinüñ
Çārsūy-ı bāġda zer-kūba beñzer zaʿferān
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Bu ḳamu ezhārdan ʿālī urup gül taḫtını
Oturur ḫandān olup rūz-ı bahāra şādmān
Yer yerin ṣaf baġlamış cümle reyāḥīn-i pür-sürūr
Cilt 4 Sayı 10 Bahar 2015

Görse bu bezmi ḳuṣūrın añlaya bāġ-ı cinān
Zülfi sünbül gözi nergisdür lebi gül ġoncesi
Bāddur naḳḳāşı bir taṣvīrdür bu gülsitān
Bāġbān-ı āsmān ḳavs-i ḳuzaḥ dolābını
Ḳurdı gülzār-ı cihānda kim ṣuvāra bōstān
El ṣalup her dem çenār aydur beri gel gülşene
ʿIyş u nūş it bulmaġ isterseñ ḥayāt-ı cāvidān
Seyr-i gülzār idiser ol server-iʿālem diyü
Muntaẓır olmış ayaġ üzre ṭurur serv-i revān
Nice server kim mūtīʿidür ḳamu fermānınuñ

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Şarḳ u ġarb u berr u baḥr u ins ü cin ḫalḳ-ı cihān
Bir emīr-i heft-kişver şehriyār-ı muʿteber
Ḫusrev-i ʿālī-cenāb u pādşāh-ı kāmrān
Sāye-i Ḥaḳ āfitāb-ı salṭanat şeh Bāyezīd
Server-i rūy-ı zemīn u muʿciz-i devr-i zamān
Pādşāhā sensin ol sulṭān-ı ʿālem kim bugün
Ḥükmüñe oldı Süleymān gibi tābiʿ ins ü cān
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Sensin ol kim ʿadlüñ-ile ʿālem olmışdur emīn
Sensin ol kim dār-ı ẓulmi eyledüñ dāru’l-emān
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Şevketüñ görse olur vehme düşüp düşmen zebūn
Heybetüñ görse uzatmaz müddeʿī saña zebān
Tīġ-ı ḫışmuñ bir belādur düşmene açsañ kemīn
Tīr-i ḳahruñ ḳażādur ḫaṣmuña ḳursañ kemān
Serverā Dārā vü İskender saña olmaz ḳarīn
Gelmeye bir ḳarnda senüñ gibi ṣāḥib-ḳırān
Görmedi müfsidden artuḳ kimse ʿahdüñde żarar
Bulmadı düşmenden artuḳ kimse devrüñde ziyān
Devletüñde kimse sūzān- dil degül illā ki şemʿ
Aġlamaz kimse zamānuñda meger āb-ı revān
Buldı reng-i lāle gibi cūd u inʿāmuñ ẓuhūr
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Oldı nūr-ı mihrveş luṭfuñla ihsānuñ ʿayān
Bir kebūterdür k’anuñ ḫalḫalıdur ḳavs-i ḳuzaḥ
Dergehüñde ey şeh-i ḫūrşīd-i ṭalʿat-ı āsmān
Ḫüsrevā bezmüñde ṭutar mihr-ile meh dāire
Çarḫ gūyā çengdür evtārı anuñ keh-keşān
Pīr-i fertūt itdi çarḫı āstānuñ ġuṣṣası
Ol sebebden başı ditrer dem-be-dem ey nev-civān
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Bir siyeh perçemlü yaluñ yüzlü cānbāzuñ-durur
Meh k’aña mīzān terāzū keh-keşāndur rīsmān
Murġ-ı zerīn-per durur ḳadrüñ sarāyında güneş
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Ey ḳamer gūyā aña māh-ı nev olmış āşyān
Ṭayanup yürür ʿaṣā-yı keh-keşāna pīr-i çarḫ
Ġuṣṣa-i reşk-i serāyuñ ḳıldı eyle nā-tüvān
ʿAzm-i gülzār eyledüm şevḳ-i ruḫuñla bu seḥer
Ey yüzi gülşen ḫayālüñdi baña hem-dem hemān
Kūyuña ḳarşu zebān-ı ḥālle bu maṭlaʿı
Oḳur-ıdı ʿandelīb-i mest ṣu gibi revān
Ey dehānuñ ġonce-i nevreste-i gülzār-ı cān
V’ey yañaġuñ lālesi reşk-i gülistān-ı cinān
Güller üstine düşer bād-ı ṣabā her dem şehā

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Ḳadd-i bālāña şebīh oldugı-çün serv-i revān
Ḫaṭṭ u ḫaddüñe çemenle lāle öykündügi-çün
Anlara yaşıl ḳızıl görindi mīr-i ʿāşıḳān
Lāle-yile gül arasına çe düşdi bu seḥer
Gül yüzüñe sürdügi-çün yüzin ey ġonce-dehān
Ḫışm idüp her dem karış virür çenār ey sīm-ten
Ḳāmet-i bālāña öykündükçe serv-i bōstān
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Nerd-i ḥüsn oynama ol mihr ile ey māh-ı münīr
Kim ḳamer ider seni olmışdur üstād-ı zamān

Cilt 4 Sayı 10 Bahar 2015

Zülfüñi görsem didüm defʿī elüñle gizledüñ
Gūyiyā kim penbe içre eyledüñ miski nihān
Ḳıl naẓar aḥvāline luṭf it Meʾālī bendeñüñ
Anı ṭopraḳdan götür bi’l-lāh ey şāh-ı cihān
Himmetüñ-ile tertīb ḳıl anı k’ola ehl-i fażl
Ẕerrece himmet yeter sen mihr-i devletden hemān
Devletüñde görsün ol daḫı refāhiyyet yüzin
Yerde ḳalmasun elini al be-Ḥaḳḳ-ı müsteʿān
Nitekim nūr-ı ḳamer ola güneşden müstefād
Encüm-ile nitekim zeyn ola rūy-i asmān
Nitekim gülşen ʿarūsı ola pür-naḳş u nigār
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Nitekim ola ṣabā meşşāṭası ʿanber-feşān
Saġ esen ol gülsitān-ı dehre esdükce ṣabā
Bōstān-ı rıfʿatuña irmesün bād-ı ḫazān
				

(Mecmua, vr.56b-58a)

II
Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün
Ey göñül murġı yine cūşa gel irişdi bahār
Naġme-i bülbülle oldı müşerref gülzār
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Ḳılmaġa bāġ-ı gülistān-ı harābın taʿmīr
Ḥamduli’l-lāh ki rebiʿ oldı cihānda miʿmār
Geldügi bāġa benefşe ḳamu ezhārdan evel
Cilt 4 Sayı 10 Bahar 2015

Bildürür anı ki tīz irdi ḳatı ḫaṭṭ-ı nigār
Yeraḳan zaḥmetini derdüñ-ile çoḳ çekdi
Zaʿferān ḫıdmetine geç gelse ʿaceb mi ey yār
Gül nihāli elif ü ṣıfr-durur ġonceleri
Āh ider ḥasret-i ḥaddi-le nigāruñ gülzār
Cāmını lāle-i ḥamra mey-ile pür ḳılmış
İtmege nergis-i şehlā-yı çemen defʿ-i ḫumār
Sebz-pūş u eli tesbīḥlü bir şeyḫ-durur
El virür milket-i gülzārda eşcāra çenār
Cām-ı pür mey gibidür gülşen içinde güller

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Mest-i pür-şevḳ olur anuñ-ıla bülbül-i zār
Bülbülüñ cānına çoḳ cevr ḳılur ḫar-ıla gül
Keşf idüp rāzını olmaduġı-çün ehl-i vaḳar
Ṣanki bir cildlü mecmūʿa-durur zanbaḳ kim
Celi-le yazılıdur anuñ içinde eşʿār
Küteh olduġı çemen cümle çiçeklerden bu
Ḫattı iren dilberüñ eksükligin ider işʿār
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Bir nihāli döşedi bāġa benefşeyle semen
Geh gele otura ṣoḥbet ḳıla gülzārda yār

Cilt 4 Sayı 10 Bahar 2015

Gülşene gelse ṣabā yāsemin ü nesrīnüñ
Sīm ü zerdür yolına itdügi ʿizzetle nisār
Ḳalmadı ẕerrece ḳanı bedeninde semenüñ
Oldı reşk-i ruḫ-ı dildārla bīmār ü nizār

Bülbül olmadı-sa damādı ʿarūs-ı verdüñ
Ne-yiçün böyle dem-ālūd ola giydügi azār
Gördi çün gürzüni dil tende çenāruñ ḳaḳıyup
Ḳarşu ṭurdı aña nīze ṭutuban şāḫ-ı enār
Mülk-i gülşende ṣabādur çü ṭabīb-i ṣādıḳ
Ne-yiçün nergis ola zerd ü żaʿīf ü bīmār

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Ġazeliyyāt oḳur bülbül-i gūyā gūyā
Ġonce-i verd-i ṭarī-durur elinde ṭūmār
Ya hod evṣāf-ı ḥikāyātını ol pādşehüñ
Naḳl ḳılur ki derilüp anı diñler ezhār
Şol melikdür ki görem diyü rebīʿ-i ḥüsnin
Yılda bir kerre gelür ayaġı tozına bahar
Serv-i bōstān-ı saʿādet gül-i gülzār-ı kerem
Yaʿni sulṭān-ı zemīn pādşeh-i cümle diyār
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Ḫān-ı iḳlīm-i kerem Ḥażret-i Sulṭān Selīm
Server-i şehr-i ʿadālet melik-i mülk-i vaḳār

Cilt 4 Sayı 10 Bahar 2015

Şol hümā gibi ki aʿlādadur inmez bu yere
Āstānuñda şehā ḳıldı göñül murġı ḳarār
Ḫışmuñ odından idüp vehm āyā şemʿ-i kerem
Ḳıldı ḫākister arasında nihān kendüyi nār
Cübbe cevşen giyüben girdi delikden delige
Ḫavf idüp nīze-i ḳahr-ı şeh-i ʿālemden mār
Ḳılıca baḳıcı zen gibi ʿacūz-ı devrān
Tīġ-ı tīzüñe baḳup ḳaldı şehā ʿāciz ü zār
Kimseye kimse zamānuñda ḳatı söyleyemez
Söyleye kūh meger kem söz işitse nā-çār

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Kimse çignenmedi ʿahdüñde meger sūḳ-i bilād
Kimseye dik gelimez hiç aḥad illā ki menār
Ḳoyup el arḳasını yerde baş indürdi saña
Tīġ-i tīzüñi görüp mihr eyā māh-ı diyār
Hınk-i gerdūn-ı yedegüñ naʿli anuñ ḳavs-i ḳuzaḥ
Bir ḳader-bāz saña ḳılsañ eger ʿazm-i şikār
Ḳoyuban nūr-ı ruḫ-ı mehveşüñi pervāne
Şemʿ-i cemʿ olduġı meclislere gitse fi’n-nār
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Ṣanmañ encüm görinen aḳçe vü dīnār-durur
Pīr-i çerh itmek-içün ḫāk-i rehine īsār

Cilt 4 Sayı 10 Bahar 2015

Mihr ü mehden def alup destine raḳḳaṣ gibi
Bezm ü ḳadrüñde ider raḳṣ sipihr-i devvār
Āsyāb-ıdı felek rıfʿatüñ ābında senüñ
Ḳıldı ḫurşīdle mehden ṭaşını şöyle ki var
Bi’l-lāhi inṣāf ḳıl ey pīr-i felek geldi hiç
Bu ḳadar ehl-i şecāʿat sen olaldan devvār
Fikr ü tedbīrde yā mislin anuñ çeşm-i cihān
Gördi m’olalı bu ḫvāb-ı ʿademden bīdār
Altun olmazdı işi mihr ü mehüñ sürmese yüz
Kīmyāsına ayaġı tozınuñ leyl ü nehār
Ḫāk-i pāyuña müjem irdi gözümden evvel
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Ol sebebden ikisi arasına düşdi ġubār
Ey gül-i bāġ-ı kerem bu ġazel-i dil-keşle
Murġ-ı cān medhüñ oḳur şevḳile bir demde hezār
Leblerüñdür mey-i gül-reng ü ruḫuñ tāze bahār
Yaraşur cām u şarāb-ile bahār ey dildār

Öykine ṣanma perī sen ṣanem-i ṣuverveşe
Ki perī dāiresin gözler ayā meh-ruḫsār

108

Meâlî’nin Yayımlanmamış Şiirleri

ʿĀrıż u çeşmüñe nergisle gül öykündügi-çün
Anlaruñ ḳıldı ṣabā yüzin ü gözin evgār
Leẕẕet uġurladuġı-çün dehenüñden şekker
Cilt 4 Sayı 10 Bahar 2015

Sicn-i kāġıdda anı ḥabs ḳılupdur ʿaṭṭār
Ḳafesi pīrahenüñ ʿaksi gözümde ṣanemā
Döndi şol aġa ki deryāya ṣalar ehl-i şikār
Gözlerüm yaşına meyl itse ʿaceb mi çeşmüm
Ki ṣuya māyil olur merdüm olınca bīmār
Didüm öpmek dehenüñ müşkil ola mı didi yoḳ
Didüm āsān mı belüñ ḳuçmaġ ayıtdı ki ne var
İricek sīneme tīġuñ bu göñül rāḥat olur
Üstine ṣu sepicek sākin olur niteki nār
Ḫaṭṭ u ḫaddine benefşeyle semen öykünicek

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Aḳ mısın ḳara mısın ṭınmadı ol gül- ruḫsār
İncinür bār-ı ġamuñ çekmege dir-ise beni
Müddeʿīnüñ sözin işitme yalandur cebbār
Ey Meʾālī o gülistan-ı ʿadālet gülinüñ
Var ola sencileyin bülbül-i meddāḥı hezār
Līk şol deñlü kemālātı o cāmiʿdür kim
Vaṣf olınmaz biri biñdür ḳalınur ʿāciz ü zār
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Lāyıḳ oldur idesin imdi duʿā-yı devlet
Ki odur vird ü vaẓīfe saña her leyl ü nehār

Cilt 4 Sayı 10 Bahar 2015

Nitekim vire cinān leẕẕetini fasl-ı rebīʿ
Nitek’unutdura ālām-ı zemistānı bahār
Gülşen-i ḳadrüñ ola tāze vü ḫurrem dāyim
Baḫtuñ eşcārı bu dehr āḫirine dek vire bār
ʿÖmrüñi devletüñi ḳıla ziyāde bāḳī
ʿİzzet ü salṭanatuñ artıra Bārī her bār
				

(Mecmua, vr.58a-60a)

III
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün
Ṭoldı aʿlām-ı şitā-yile yine rūy-ı zemīn
Başladı ceyş-i bürūdet açmaġa yer yer kemīn
Münhezim olup ṭaġıldı leşker-i germā hemān
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Oldı ʿālemde revān ḥükmi zemistānuñ hemīn
Tīr-i berfi āsmān pür-tāb idüp anuñ-ile
Ceng ider destine tīġ-ı cūybār alup zemīn
Cümle ṣular geydiler cenge yaraḳlanup zırh
Ḳubbeler ṭutdı siperler ellerinde āhenīn
Aġ sancaḳlar çeküp eşcār ele nīze alup
Naʿralar urdı ṣabā vü ḳıldı ḳaṣd-ı ceng-i kīn

110

Meâlî’nin Yayımlanmamış Şiirleri

Niçe müddet oldı çıḳmaz ḫānḳāh-ı dehrden
Pārsa-yı berf beñzer kim çıḳarur erbaʿīn
Pōstīn-i ebre girdi mihr-ile meh üşüyüp
Cilt 4 Sayı 10 Bahar 2015

Ditredi heft āsmān gögerdi vü oldı ġamīn
Penbe-i berf itmege başladı ḥallāc-ı ṣabā
Tā ki idine libās anı bu demlerde zemīn
Olsa berf-ālūd ṭañ mı gird- pāy-ı esb-i şāh
Penbe içre ṣaḳlanur çün ʿanber-ile müşk-i Çīn
ʿIyş idüñ kim maʿnāda ʿālem yine gülşen-durur
Nār gül lāle duḫānı berf berg-i yāsemīn
Pertev-i şemʿ-i şebistān ṣoḥbet-i şebde bu dem
Ṣanki verd-i zerd-i raʿnādur ya berg-i nesterīn
Şiddetinden bu şitānuñ ḳıl naẓar k’olmuş-durur

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Giydügi cümle vuḥūş-ile ṭuyūruñ postın
Postīn-i ḳāḳum u sincaba girmiş ṣalınur
Ol şehüñ iḥsānı-y-ıla ḫalḳ-ı ʿālem ecmāʿīn
Ol şeh-i devlet-nişān u Ḫusrev-i ṣāḥib-ḳırān
Ol şehenşāh-ı cihān u ẓıll-ı rabbü’l-ʿālemīn
Ol emīr-i kām-yāb u server-i ʿālī-cenāb
Şehriyār-ı kāmrān u pādişāh-ı kām-bīn
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Ṣāḥib-i seyf ü ḳalemdür menbāʿ-ı luṭf u kerem
Melce-i ḫalḳ-ı cihān puşt ü penāh-ı ehl-i dīn

Cilt 4 Sayı 10 Bahar 2015

Yaʿni sulṭān Bāyezid ibn-i Meḥemmed hān k’anuñ
Devletinde dehr ẓulm u fitneden oldı emīn
Ḥamduli’l-lāh kim livā-yı ʿadlüñ-ile rūzgār
Ey şeh-i şehr-i vefā oldı çü Firdevs-i berīn
Şevket-ile müştehirsin ḥaşmet-ile muṭṭaṣıf
Devlet-ile hem-ʿinān u ʿizzet-ile hem-nişīn
Aduñuñ her ḥarfi bir vaṣf-ı ḥesendendür nişān
Cemʿ idüp virdi saña ad ehl-i ʿaḳl u ʿadl u dīn
Bā belāġatdandur ey server elif iḳdāmdan
Yümnden yā zühdden zā dāl dīndendür yaḳīn
Sensin ol şāh-ı muʿaẓẓam heybetinden ceyşüñüñ
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Münhezim olur ḳamu aʿdāna lāzım ceng ü kīn
Luṭf u ḫulḳ engüşt-i ʿadlüñde iki ḫātem-durur
Birinüñ ḫaṭṭı süḫā ve birine iḥsān nigīn
İçi yanup aġlayan ḥammām ola ‘ahdüñde bes
Var-ısa dōlābdur iden zamānuñda enīn
Ḫınk-ı gerdūndur yedek ʿazm-i ġazā itseñ saña
Ṭabl-bāzı mihr-i enverdür meh-i nev aña zīn
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Devletüñ dārı derine gelse ey Cemşīd-i vaḳt
ʿĀlemüñ Dārā’ları bende olaydı kemterīn
İşigüñde çekdi bir ʿālī kemer ḳavs-i ḳuzaḥ
Cilt 4 Sayı 10 Bahar 2015

Dergehüñde yapdı bir ḳubbe sipihr-i heftümīn
Ey melek-sīret bu ġarrā şiʿri kim sen cān-içün
Dimişem iştese taḥsīn eyleye rūḥü’l-emīn
Ey yañaġuñ berg-i verd-i gülşen-i ḫuld-ı berīn
V’ey boyuñ Ṭūbā lebüñ Kevser ṭapuñdur ḥūr-i ʿīn
Gözlerümde leblerüñle dişlerüñ ʿaksi senüñ
Ṣan ṭabaḳlar içre ḳonmuş laʿl-ile dürr-i semīn
Meskeni māruñ olur çün ḫākde ey mūr-ı ḫaṭ
Ḳalb-i ḫākīde yer itse n’ola bu zülf-i ḫamīn
Bezm-i ḳadrüñde felek raḳḳāṣ ü Zühre çengīdür

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Def ṭutar ḫurşīd u sāḳī Müşterī ey meh-i cebīn
Göñlümi geh geh ele al kim ḫayāliyle anı
Eyledi ḫoş- bū şemāme işbu ḫaṭṭ-ı ʿanberīn
Dil şeref buldı şu resme k’oldı reşk-i bāġ-ı ḫuld
Serverā anda ḫayālüñ şāhı olmaġın mekīn
Ey żiyā-yı rıfʿatüñ ḳatında bir pertev güneş
V’ey serāy-ı ḳadrüñe nisbet felek ḳaṣr-ı kemīn
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Ḫākveş ḳalduḳ ayaḳlarda esüp luṭfuñ yeli
Bizi ṭopraḳdan götürsüñ ey penāh-ı ehl-i dīn

Cilt 4 Sayı 10 Bahar 2015

Zemherīr ü berf-i ālām-ı felāketle bugün
Ey dirīġā döndi bir yaḫdāna ḳalb-i āteşīn
Ṣovuyup dil dünyeden yaḫdāna nice dönmesün
Ġayret-i aḳrān idüpdür yaʿni ġāyetde ḥazīn
Oldı emsālüm menāsıbda merātib ḳatʿ idüp
Her biri ehl-i ḥużūr illā bu ʿabd-ı kemterīn
Şol ḳadar sürinmişem kim ḥaddi vü pāyānı yoḳ
Āh derdā geçdi ẕilletde bu ʿömr-i nāzenīn
Göñlüm-ile şöyle bī-kes ḳalmışuzdur ikimüz
Derd ü ġamdur bizi görüp gözeden şimdi hemīn
Leşker-i şādī ẓafer bulmadı hergiz fetḥine
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Ḳıldı benim-çün binā ġam şāhı bir ḥıṣn-ı ḥaṣīn
Girmeden sine ölüp şāhā Meʾālī kemterüñ
Manṣıb-ile anı iḥyā ḳıl be-ḥaḳḳ-ı yā vü sīn
Pādişehüñ devletinde var-durur bu bendede
Ṭabʿ-ı pāk u ẕihn-i pür-izʿān u ʿaḳl u ḫurde-bīn
Maʿrifetde diḳḳatüm görüp meʿālī-i ʿiẓām
Her biri engüşt ü taḥsīn-ile ider āferīn

114

Meâlî’nin Yayımlanmamış Şiirleri

Cümle aḳrān üstine daʿvā-yı fażl itsem n’ola
Kim degildür biri de baña kemāliyle ḳarīn
Her ne iḥsān kim ola baña maḥallinde düşer
Cilt 4 Sayı 10 Bahar 2015

Żāyiʿ olmaz hem Ḫudā ḳatında ecrü’l-muḥsinīn
Nitekim gidüp gelüp yā Rab zemistān u bahār
ʿĀleme vire nişān-ı dÿzaḫ u ḫuld-ı berīn
Devleti ḫūrşīdine irişmesün hergiz zevāl
Olmasun gülzār ḳadar yine ḫazān yili ḳarīn
Dünyevī vü uḫrevī maḳṣūdını ḥāṣıl ḳılup
Dāyimā olsun emānuñda aña sen ol muʿīn
Evliyā vü enbiyā vü Kaʿbe-i ‘ulyā ḥaḳı
Ḥācetümi sen ḳabūl it yā ilāhe’l-ʿālemīn
Raḥmet-i Yezdān aña kim bu duʿāmı işidüp
				

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Cān u dilden eyde āmīn yā mucībü’s-sāilīn
(Mecmua, vr.60a-61b)

IV
Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿīlü Fāʿīlün
Bir dün ki encüm-ile müzeyyendi āsmān
Pür-şevḳ-idi meh-i felek-ārā-ile cihān
Zühre ṭulūʿı ḳılmış-ıdı Müşterī-ile
Bu iki saʿd ol gice itmiş-idi ḳırān
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Ceng eylemege leşker-i ẓulmāt-ıla meger
Gūyā şihāb yiterdi ḳoşaydı āsmān

Cilt 4 Sayı 10 Bahar 2015

Rind-i şeb ulamışdı mehi ḫalḳı uyudup
Dīnār u dirhem-ile degül şöyle rāyegān
Bir gice-y-idi kim aña reşk eyler-idi rūz
Bir vaḳt-idi ki virürdi ḳaderden [bize] nişān
Gelmişdi dün misāfiri getürmemişdi līk
Dīdem evine ḫvāb diyārından armaġan
Ol gelmiş-idi ḫāṭıruma kim bu ʿaṣrda
Kesb-i kemāl bir ḳurı zaḥmet-durur hemān
Yoḳ ehl-i fażla raġbeti erkān-ı devletüñ
Bil kim maʿārife dürişenler ider ziyān
Bu fikr-ile ḥazīn-idi dil ḫāṭırum melūl
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Baḥr-ı taḥayyüre ṭaluban gitmiş-idi cān
Nāgeh bu lāyiḥ oldı ki eylemişem ḫaṭā
Lāzım degül ki eyleyem ellere imtinān
Ḥālümi kendüm ideyin ol āsitāne ʿarż
Minnet kerīm Ḫālıḳ’a dāyim ki bī-gümān
Ṣāḥib-kemāle rāġıb u fażl ıssına muʿīn
Māʾildür ehl-i maʿrifete Ḫusrev-i zamān
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K’oldur ḳamu cihat-ıla maḳbūl olup olan
Mülk-i cihāna devlet-ile şāh-i kāmrān
Şāh-i civān Ḥażret-i Sulṭān Selīm şāh
Cilt 4 Sayı 10 Bahar 2015

Memdūḥ-ı ins ü cān pesendīde-i cihān
Bir ẕāt-ı nīk-nefs ü melek-sīret ü kerīm
Anuñ gibi getürmedi döneli āsmān
Her ḥarfi fikr eyleseñ ism-i şerīfinüñ
Bir ḫūb-vaṣfdan virür el-ḥaḳ bu kim nişān
Sindür iden selāmet-i ṭabʿa işāreti
Nām-ı şerīfi lāmı ider luṭfını beyān
Yādur anuñ yegāne-i dehr olduġına dāl
Hem mīmdür mürüvvetin işʿār iden ʿıyān
Şīndür şecāʿatine anuñ şāhid vü elif

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

İḳdām añladur daḫı hem emn-ile emān
Hādur hünerle himmetini bildiren tamām
Cāmiʿ yaratmış anı Ḫudāvend-i müsteʿān
Fikri ṣaḥīḥ ü re’yi pesendīde vü ṣavāb
Nefsi selīm ü ḳalbi ḳavī kendi pehlevān
Elḥamdüli’l-lāh oldı zamānuñda Ḫüsrevā
Mesrūr- dil faḳīr ü ġanī pīr-ile civān
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Sen ʿayn-ı ʿadli ḳılalı bīdār ḫvābdan
Çoḳ şükr k’olur arḳa der-i sākin-i cihān
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Tennūr ola meger ki yanup yaḳılan hemīn
Bārān ola meger ki döküp yaş iden fiġān
Devrüñde kimse ḳılca sitem idemez senüñ
Ḳıla meger miyān-ı ḥabīb ol daḫı nihān
ʿAhdüñde hiç kimesne perīşān-dil degül
Ola meger ki ṭurra-i ṭarrār-ı dilberān
Sāḳī urur ayaġıla aġzını muṭribüñ
Çeng eylese elünden anuñ iñleyüp fiġān
Şeh māyil ola diyü özin zeyn ider gice
Bir meh-liḳā ḳulıdur işiginde āsmān
Derbānıdur serāy-ı sema- ḳadrüñüñ sipihr
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Mihr altun üsküf aña ʿasā elde keh-keşān
Zerrīn-bāl murġ işiginde āftāb
Ey müşteri- cebīn meh-i nev aña āşyān
Gūyā sipihr maṭbah-ı ḳadrüñ ocaġıdur
Kim aḫker anda encüm-i raḫşān buluṭ duḫān
Alsañ elüñe heybet-ile tīr-i ḫūn-feşān
Vehminden ola düşmenümüñ ḳāmeti kemān
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Şol deñlü heybetüñle pür oldı kāyināt
Kim ḫavfuñ oldı düşi gice ellerüñ hemān
ʿUşşāḳa itmez oldı güzeller cefā vü cevr
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Semʿine pādişāhuñ ire diyü nāgehān
Ḫışm-ı şeh ire diyü ḳılur ḫavf ġalibā
Eṭfāl-ı dehr anuñ-çün ider aġlayup fiġān
Tīr-i helāki ḫaṣmuña pür-tāb ḳılmaġa
Şāhā hemān çarḫa kiriş ṭaḳdı keh-keşān
Farḳ eylemege bāṭılı ḥaḳdan budur şehā
Fārūḳ ḳılıcını saña ṣundı müsteʿān
Ey gülşen-i cemāl göñül murġı bu seḥer
Gördi yüzüñi oḳudı bu maṭlaʿı revān
Ey sidre ḳāmetüñ yañaġundur gül-i cinān

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Kevserligüne ẕerrece yoḳ aġzuñuñ gümān
Mihr öykünürse yüzüñe ḳavs-i ḳuzaḥ hemīn
Aña yeşil ḳızıl görinür ey meh-i zamān
Olsa ḫayāl-i zülf ü ḫaṭı n’ola sīnede
Mūr-ile māra ḫāk olur mesken ü mekān
Bal mūmı-y-la oḳıdılar mı seni ʿaceb
Ey şemʿ ne yirüñ-idi bezm-i şeh-i cihān
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ʿUşşāḳa ġamzeñ eyler-idi merḥamet velī
Virmez ḳadüñle aġzuñ ı ḳaşuñ ne dem emān
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Ey Keyḳubād-ı ʿālem ü İsfendiyār-ı ʿahd
V’ey şāh-ı serverān-ı cihān Rüstem-i zamān
Aʿdā-yı mülk-i dīni çü ḳahr eyledüñ bugün
Ṣāḥib-ḳırānlıġ-ıla bulup nām-ıla nişān
Serkeşleri zamānenüñ itdüñ ḳamu zebūn
Maḥkūmuñ oldı ʿālem ü ḥükmüñ senüñ revān
Olmaya bundan özge daḫı rāḥat ü sürūr
Zī-devlet ü saʿādet ü zī-baḫt-ı kāmrān
Ḥamd it Ḫudā’ya fāżıl u kāmilsiñ ey ʿāḳl
Şükr it Kerīme kim şeh-i ālemsin ü civān
Ġaddār dünyenüñ idegör ʿ ālemin şehā
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Ḳıl ʿıyş u ẕevḳini variken tāb-ıla tüvān
ʿĀlemde hūr u cennet ü ġılmān ṣafāsını
Sür çünki ḳudretüñ var ayā ḫān-ı kāmrān
Iṭnāb çünki mūcib-i ṭaṣaddīʿdür hemīn
Īcāz-ıla Meʾālī meʿānīyi ḳıl beyān
Dīvār-ı çarḫa niteki yapışa ṭıfl-ı māh
Niteki pīr-i çarḫa ʿasā ola keh-keşān
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Olduḳça bu zemīn-i cihān-dīde ber-ḳarār
Devr eyledükce çarḫ-ı köhen-sāl bī-emān
Virsün saña be-hürmet-i sulṭān-ı enbiyā
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Ḥaḳ devlet ü saʿādet-ile ʿömr-i cāvidān
Olsun ziyāde salṭanatuñ ʿizzetüñ füzūn
Ol baḫt-ı kāmrān-ıla mesrūr u şādmān
				

(Mecmua, vr.61b-63a)

V
Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün
Dil virme ṣaḳın ʿāleme kim ṣoñı elemdür
Ḳılma naġamına heves k’ʿāḫiri ġamdur
Ṣaḥrāda biten lāle-i ḥamrā degül ey dost
Yā ḫūn-ı Ferīdūn-ı cihān yā dem-i Cemdür
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Sen bezm-i cihāndan ne ṣafā bulasın ey dil
Çün Sāma ecel ṣāḳīsinüñ ṣunduġı semdür
Dimez ki bu bir ḥūr-ı perī-çehre melekdür
Dimez ki bu bir şūḫ güzel ḫūb-ṣanemdür
Yerinde ḳomaz ḫāḳ ile yeksān ider āḫir
Dünyā-yı cefā-pīşenüñ āh işi sitemdür
Ey seyr ḳılan kimesne bünyād-ı cihānı
Muḥkem diyü ṭayanma aña kim ṣoñı kemdür
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Bir kimse ki maġlūbı ola Rüstem ü Dārā
Bir kimse ki maḳhūrı anuñ Behmen ü Cem’dür
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Başa çıḳa mı ġayrlar anuñla ey yār
Maḫlūḳ-ı cihān belki aña ḫāk-i ḳademdür
Ezhārla ṣan berg-i dıraḫt oldılar evrāḳ
Hem jāle mürekkebdür ü eşcār-ı ḳalemdür
Her ṣubḥ yazar kātib-i dehr anı ki bugün
Şol deñlü nefes merdde mülk-i ʿademdür
Sebt eyler anı defterine ḥākim-i gerdūn
Encüm diyü zuʿm eyledigüñ anda raḳamdur
Ṣan leşker-i aḫras-durur ey dost meḳābir
Her seng-i mezārı siper ü gürz ü ʿalemdür
Ḥālim n’ola diriseñ ölümdür ṣoñı lābüd
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Ten ṣıḥḥatınuñ ʿāḳıbeti renc ü saḳamdur
Yigitlügüñ eyyāmını ṣan ḫākde ister
Şol pīr-i cihān-dīdelerüñ kim beli ḫamdur
Çoḳdur bu Meʾālī ḳulunuñ gerçi günāhı
İllā ki recā eyledügi luṭf u keremdür
Īmān-ıla Ḳur’ān-ıla öldürüp ilāhī
İlet şu naʿīme anı kim dār-ı niʿamdur
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Şol dostuñuñ ḥürmeti-yiçün ki Ḫudāyā
Sulṭān-ı rüsül şāh-ı ʿArab şūḫ-ı ʿAcemdür

				

(Mecmua, vr.63b-64a)
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MUHAMMES

Mefāʿilün Feʿilātün Mefāʿilün Feʿilün
Bu ʿarş u ferş ü zemīn āsmān u mihr-ile māh
Cihānı ḫalḳ idenüñ birligine oldı güvāh
Ḳo sen de ġafleti gel ol bu maʿnādan āgāh
Dilüñde olsun eyā ṭālib-i rıżā-yı ilāh
Maḳāl-ı eşhedü enlā ilāhe illa’l-lāh
Ne ḫoş ṭarīḳ olur rāh-ı zümre-i ebrār
Odur sebīl-i visāl-i Müheymin ü Ġaffār
Sülūk eyle aña nite kim ulu’l-ebṣār
Muʿāyenen ṭapuña tā ki ʿarż ola her bār
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Cemāl-i eşhedü enlā ilāhe illa’l-lāh
Gel imdi ʿāşıḳ-ısañ ḳalma ebleh gilde
Diyar-ı hūya gerek ʿazm merd-i kāmilde
Hevā-yı ḫūb irişe her maḳām u menzilde
Bitince āb muḥabbetle gülşen-i dilde
Nihāl-ı eşhedü enlā ilāhe illa’l-lāh
Naʿīm-i ḫuldde bulur ḥayāt-ı cāvidān
Olup muṣāḥibi vildān u hem-demi ġılmān
Anuñ ki çün yaḳa cismini āteş-i ʿiṣyān
Ṣafā vü ẕevḳ-ıla ol ʿāṣī nūş ḳıla revān
Zülāl-i eşhedü enlā ilāhe illa’l-lāh
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Günāh ḥadden aşupdur ne çāre n’eyleyelüm
Bu nefs ẓālim elinden ya kime aġlayalum
Nedāmet ābın içüp tevbe-ḫvānını yiyelüm
Cilt 4 Sayı 10 Bahar 2015

Ḥabībine ṣalavāt ile dāyimā diyelüm
Meʾālī eşhedü enlā ilāhe illa’l-lāh
				
				

(Mecmua, vr. 55b)
MATLA
Fāʿīlātün Fāʿīlātün Fāʿīlātün Fāʿīlün

Sevdigünün yolına kişi gerek kim ḫāk ola
ʿAşkına baş ile cān oynamada çālāk ola
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Kütahya Milletvekili Mehmet Somer’in
1936 Yılında Urfa Vilayeti ’ne Dair
Hazırladığı Rapor

The Report Prepared by Mehmet Somer, MP of Kutahya Concerning
Urfa Province in 1936
Yrd. Doç. Dr. Gülin ÖZTÜRK *

Kış konferansları için Urfa’ya gönderilen Kütahya milletvekili Mehmet Somer
Urfa’daki araştırma ve incelemeleri hakkında bir rapor kaleme almıştır. Bu raporunda Urfa’nın sosyal, kültürel, hayvancılık, sağlık, bayındırlık, kaçakçılık, Halkevi ve belediye ile ilgili ayrıntılı olarak hazırladığı raporu 10 Mart 1936 tarihinde
CHP Genel Sekreterliği’ne takdim etmiştir. Bu raporunda yukarıda ifade edilen
hususlarla ilgili olarak o dönemdeki mevcut durumu ortaya koymuş ve alınması
gereken tedbirlerin neler olması gerektiğini ifade etmiştir. Böylece o dönem Urfa
yerel yöneticilerini daha iyi bir yönetim sergilemesi konusunda uyarmıştır. Ayrıca Merkezi idare tarafından da yapılması gerekenleri raporunda maddeler halinde
ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Urfa, Mehmet Somer, Rapor, Siyaset, Ekonomi, Tarım, Yol
Abstract
It is a report as a result of the activities prepared by Mehmet Somer, M:P: of
Kutahya, sent to Urfa for the occasion of winter conferences to be made in Urfa.
In this report Mehmet Somer, the general secretary of CHP and the Member of
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Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Öğretim Üyesi, gulinozturk51@hotmail.com
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Parliament of Kutahya has prepared a general report about the soccial, culturaal,
ekonomik, municipality, public works and other matters and submitted to the secreterate of CHP on 10 March, 1936, This reports explained all details about Urfa
together with the comments of local officials.
Key Words: Urfa, Mehmet Somer, Report, Politics, Economy, Agriculture, Roads,

Giriş
Kütahya Milletvekili Mehmet Somer1 15 Şubat 1936 tarihinde Ankara’dan hareket etmiş ve 19 Şubat günü sabahı Urfa’ya varmıştır. O gün belediye sinemasında
ve bir gün sonrada halk evinde “İstiklal ve İnkılâp” konularında iki konferans vermiştir. Bu konferansları dinleme fırsatı bulamayan halk ile orta mektep son sınıf
öğrencilerinin müracaatları üzerine 21 Şubat’ta belediye sinemasında bu konferanslar tekrar edilmiştir.
Mehmet Somer, Halkevlerinin açılış yıldönümü olan 23 Şubat 1936 tarihindeki
toplantıya da katıldıktan sonra,Urfa’daki incelemelerini tamamlayarak 25 Şubat
günü buradan ayrılmıştır.
Urfa Vilayetinde yaptığı incelemelere ait tanzim ettiği raporunu da CHP Genel
Sekreterliği’ne takdim etmiştir.
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Takdim edilen bu raporda Mehmet Somer, ülkenin her tarafının kısa sürede
çağdaş ve
Avrupai bir görünüme kavuşmaya çalıştığını, ancak ülkenin diğer yörelerinde
kat edilen safhaya gelemediklerini gözlemlemiştir. Bölge ahalisinin Türk, Arap ve
Kürt üç unsurdan meydana geldiğini belirtmiştir. Mehmet Somer raporunda Urfa
Vilayetindeki mevcut durumlarla ilgili tespitlerini ise aşağıda belirtildiği gibi başlıklar halinde ortaya koymuştur2.
Sosyal Durum
1

2

Mehmet Somer 1882 yılında Selanik’te doğmuştur. Baba adı İbrahim, anne adı Sıdıka’dır. İyi
bir eğitim gören Mehmet Bey, çeşitli memurluklarda görev almıştır. Bunlar Ulumu Umumiye
Selanik Merkezinde memur, İstanbul ve yöresi Başmüdürü, Kasımpaşa Tuz Ambarı ve Merkez
Mühime Müdürü, Foça Müdürü, Ankara Ulum Umumiye Başmüdürü ve Baş Müfettişi,
Varidat-ı Mahsusa Genel Müdür Vekili, Tuz İnhisarı Müdürü ile İskan Genel Müdürlüğü’dür.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin IV. Dönem ara seçimlerinde Kütahya’dan milletvekili
seçilmiş bu görevini V. Dönem de de devam ettirmiştir. Evli ve 5 çocuk babası olan Mehmet
Somer 4 Nisan 1950 yılında vefat etmiştir. (TBMM Albümü, 1920-2010, 1. Cilt 1920-1950,
Ankara 2010, s.275).
BCA, 490.1013.909.2.
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Urfa vilayetinde özellikle köylerde yaşam tarzının çok iptidai olduğunu; köylerde, sanat namına hiçbir şeyin bulunmadığını, ahalinin toprak evlerde yaşadığını
ve bu nedenle sağlık durumlarının hiç iyi olmadığını ifade etmektedir.
Vilayet genelindeki nüfus yoğunluğunun araziye nispetle çok az olmasından
dolayı, Urfa Vilayetine Bulgaristan ve Romanya’dan göçmen getirilerek yerleştirilmesini, getirilecek olanlar arasından da, yerel köylüler için faydalı olabilecek
arabacı, semerci, duvarcı, kiremitçi gibi sanatkâr kesiminden kişilerin özellikle seçilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Urfa’ya gelecek olan bu sanatkar göçmenler
vasıtasıyla taşıma arabalarının yapılacağı ve bu arabalarla köylünün mahsulünün
kolayca taşınmasının sağlanacağı ileri sürülmüştür. Çünkü Urfa ve civarında nakliyatın semersiz hayvanlarla yapılması sebebiyle, güç ve pahalı olmakta ve bu da
halkı zor durumda bırakmaktaydı. Bu amaçla yerel halk arasında semer yapacak
sanatkârlara ihtiyaç bulunmaktaydı. Somer, “kiremit girmeyen yere medeniyet çok
güç girer” düşüncesinde olduğundan buralara yerleştirilecek göçmenler arasında
mutlaka kiremit yapma ve döşemeden anlayan sanatkar ve ustaların olması gerektiği kanaatindedir. Böylece gerek şehir, gerekse köylerdeki insanların damlarda yaşamaktan vazgeçerek hanelerinin içinde hayatlarını sürdürmelerini sağlayacağını
düşünmektedir.
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Vilayette yaşayan Arapların çok uysal ve cana yakın olduğunu ve birbiri ile iletişimlerini Arapça sürdürdüklerini, dağlık bölgelerde yaşayan Kürtlerin sert mizaçlı olduklarını ve Birecik’te yaşayan ahalinin ise Türkçe konuştuğunu raporunda
belirtmektedir.

Mehmet Somer, köylünün ilkel bir tarzda ziraatla uğraştığı için emeğinin karşılığını alamadığını ve çok verimli olan Urfa topraklarından yeteri kadar istifade
edilemediğini belirtmektedir. Yetiştirilen buğdayın bir kısmının dış pazarlarda,
bir kısmının da iç pazarlarda satılmakta olduğunu,böylece bu vilayete önemli miktarda para girişi sağlandığını söylemiştir.
Fransızlar, işgali altında bulunan Urfa’ya sınır Suriye topraklarındaki tüccarların buğdaylarının sevkiyatına öncelik vermekteydiler. Bu nedenle Urfa’daki tüccarlar buğdaylarının nakli hususunda vagon temin edememekteydiler. Vagonları
Fransızlardan temin etmeleri halinde de onlar peşin para istemekteydiler. Yine
sevk için istasyona getirilen buğdayların sundurma olmadığından açıkta bekletildiği ve yağmur yağdığı zaman ıslandığı bildirilmiştir. Yağmura maruz kalan buğdayların bazısının tamamen, bazısının da kısmen çürüdüğünü, bizzat gördüğünü
raporunda belirtmiştir. Halkın hiç değilse bu çeşit basit usullerle zarardan korunması ve acilen bir sundurmanın yapılmasının gerektiği, Urfa’daki yerel tüccara hiç
olmazsa vagon temin etme konusunda kolaylık gösterilmesi ve yardımcı olunmasını, merkezi hükümete tavsiye etmiştir.
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İlkel ve gelişmemiş bir halde bulunan ziraatın çağdaş ve teknolojik usuller dairesinde yapılmasını, eğer bu şekilde yapılırsa, topraktan alınan verimin çok daha fazla artacağı düşünülmüş ve bu uğurda gerekli tedbirlerin alınması teşvik edilmiştir.
Ayrıca çiftçilere ucuz pulluk tedarik etmek için Ziraat Bankası’ndan köylüye ucuz
kredi verme yollarının araştırılmasını teklif etmiştir.
Nakliye vasıtasının az olması ve güç temin edilmesi yüzünden, buğday yetiştiren fakir köylüler mahsullerini yok bahasına fırsatçılara vermekte ve hali vakti iyi
olanlar ise ziraat bankasına satmaktaydılar. Bu nedenle ziraat bankasının buğday
alımını erken ve doğrudan doğruya köylüden yapması hususuna çok önem verilmesi üzerinde durulmuştur.
Buğday, arpa ve burçak gibi aynı dönemde yetişen ürünlerin ekimi yapılmaktaydı. Kuraklık zamanlarında tek tip ekim yapan çiftçilerin geçimlerini sağlamada
çok zorluk çekiyorlardı. Zaman zaman da kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya kalıyorlardı. Halbuki bölgenin toprağı verimli olduğundan farklı mevsimlerde değişik
ürünler yetiştirmeye uygundu. Bu düşünce ile turfandacılık, pamukçuluk, reçinecilik,ve bağcılık gibi uğraşılarla değişik ürünlerin yetiştirilmesinin Urfa vilayetindeki köylünün hem ekonomik durumunu düzelteceği hem de ürün çeşitliliği
sağlaması yüzünden yerel halkın herhangi bir kıtlık ve açlık gibi tehlikelerle karşılaşmasının önüne geçeceği ve bunun bir sigorta görevi göreceği ileri sürülmüştür.
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Urfa Valisi Nizamettin Bey, toprağın turfandacılık için müsait olduğunu halka
göstermek amacıyla, örnek bir bahçe kurmuş, ancak kendisinin Çanakkale’ye tayini üzerine, daha sonra hiç kimse bu örnek bahçe ile ilgilenmediğinden kuruyup
harabeye dönmüştür. Bu cümleden olarak turfandacılık, pamukçuluk, bağcılık ve
reçinecilik gibi farklı ürünlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi amacına yönelik olarak köylünün eğitilmesi ve bilgilendirilmesinin bir zaruret olduğu vurgulanmıştır.
İklimi ve toprağı hemen her tür tahıl ve meyvenin yetiştirilmesi için çok müsait olan Urfa Vilayetinde özellikle ülkenin ihtiyacı olan reçine yağı üretiminin
yapılması teşvik edilmiştir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için Milli Müdafaa ve Bayındırlık Vekâletlerinin yıllık ne oranda bu yağa ihtiyaç duydukları ve arzu edilen
yağın kalitesini bildirmeleri istenmiştir. Böylece Urfa İlinin ekonomik olarak kalkındırılabileceği düşünülmüştür.
Eğitim ve Kültür Durumu
Urfa Vilayetinin genel nüfusu 114.454 kadın ve 114.747 erkek nüfustan ibarettir.
Bu nüfustan okullara devam eden öğrenci oranı kızlarda %0,52 iken, erkeklerde bu
oran %2,62’dir. Genel toplam nüfusa göre oranı ise %1,7’dir.
Urfa, Suriye sınırında bulunmaktadır. Suriye tarafında okullaşma ve çocukların okullara gitme oranı Urfa’dakine göre çok yüksek bir durumda idi. Bu nedenle
sınırın bu tarafındaki halk Suriye tarafındakine gıpta ile bakmaktaydılar. Kendi
çocuklarının da Suriye’dekiler gibi iyi bir eğitim almalarını istemekteydiler. Bu
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Urfa’nın Suriye sınırına Fransızlar tarafından yoğun olarak Süryani ve Ermeniler yerleştirilmiştir. Bunlara çok iyi bir eğitim sağlanmaktadır. Bu da bu tarafta gıpta ile takip edilmektedir. Suriye tarafında açılan okullar ve kurulan yeni köylerin
gelişmiş durumunun, Urfa köylerinde üzünteye neden olduğu ileri sürülmüştür.
Urfa vilayetindeki okullaşmanın okuma çağında bulunan çocukların ihtiyacına cevap verecek seviyede olmadığını belirtmiştir. Vilayet merkezine bağlı 289
köyde sadece bir okul varken, bütün Urfa vilayetine bağlı 1504 köyde ise toplam
30 okulun mevcut olduğu, büyük bir üzüntüyle kaydedilmiştir. Kız öğrencilerin
sayısının çok az olduğu, Urfa merkez ilçedeki ortaokulda toplam 19 kızın okuduğu,
bunun da sadece ikisinin Urfalı olduğu bildirilmiştir. Vilayet merkezindeki ortaokulda bile okuyan öğrencilerin neredeyse tamamının erkek çocuklardan oluştuğu,
kız çocuklarının hemen hiç okutulmadığı belirtilmiştir. Bu sıkıntının halledilmesi
için Urfa’da acilen bir kız ortaokulunun açılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir.
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nedenle vatandaşların eğitim ihtiyacını karşılanmasını ve halkın diğer tarafa imrenerek bakmasının önüne geçilmesini talep etmiştir. Kısaca Urfa Vilayetinde eğitim
konusunda diğer yerlere göre daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Yakacak Durumu

Ağaç yetiştirilmesi için çok çaba sarf edildiği, bu maksatla belediye tarafından
bir fidanlık kurulduğu, buradan alınarak yetiştirilecek ağaçlardan bir taraftan
yakacak ihtiyacı karşılanırken, diğer taraftan da meyve ihtiyaçlarının karşılanabileceği ifade edilmiştir. Ancak kısa bir zaman için bu ağaçlardan yakacak elde
etmenin mümkün olmaması sebebiyle, Urfa vilayetine maden kömürü getirilerek yakacak ihtiyacının karşılanmasının uygun olacağı beyan edilmiştir. Maden
kömürüne halkın rağbet etmesi içinde fiyatının ucuz olmasının şart olduğu belirtmiştir. Bu suretle yeniden yetiştirilmesi tasavvur olunan ağaç ve ormanların
gelecek nesillere miras kalmasının mümkün olabileceği, yoksa bugünkü vaziyet
devam ettiği takdirde pek yakın bir zamanda Urfa vilayeti hudutları içinde dikili
bir ağaç bile kalmayacağı ve halkın yakacak yüzünden çok zor durma düşebileceği
ileri sürülmüştür.
Hayvancılık
Urfa ilinde yetiştirilen mahsulün nakil vasıtalarının azlığı, pahalılığı ve aynı
zamanda ihracat için vagon temininde çekilen güçlükler nedeniyle, köylüyü ziraatı
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Urfa’da yakacak meselesinin üzerinde durulması gereken önemli işlerden biri
olduğu, çevrede ormanın az olması sebebiyle odun fiyatının çok yükselmekte olduğu belirtilmiştir. 1936 yılında bir kilo odunun dört kuruşa satılması nedeniyle,
halkın meyve ağaçlarını bile kesmeye başladığı belirtilmiştir. Bu durumun gelecek
için çok zararlı ve tehlikeli olabileceği vurgulanmıştır.
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terk ederek hayvancılığı seçmeye mecbur bırakmıştır. Arazi müsait olduğundan
çiftçiler bilgisiz dahi olsa yetiştirilen hayvanlardan büyük faydalar temin edilmekteydi.
Vilayet hudutları içinde bulunan meralardan Viranşehir-Karacadağ havalisinde oldukça geniş tabii çayırlar yetişmekteydi. Suriye gibi çok istekli bir pazarın da
hemen yakında bulunması, Urfa’da hayvancılığın gelişmesine çok hizmet edeceği
düşünülmüştür.
Yapılan sayımlara göre Urfa vilayetinde 221.971 koyun, 136.515 keçi, 65 manda,
18.494 inek, 24.070 öküz, 2.507 kısrak, 468 aygır, 12.820 eşek, 77 katır, 6.521 deve
olduğu tespit edilmiştir. Bu miktara kanunca sayıma dahil olmayan ve saklanan
hayvanlar da ilave edilirse yekûnun yukarıdaki rakamların yarısı kadar daha artacağının şüphesiz olduğu ifade edilmiştir.
Vilayet ekonomisinin en önemli gelir kaynağı,koyunlardan sağlanmaktadır.
Bunların yün, yağ ve etinden her yıl yüzbinlerce lira gelir elde edilmektedir. Gerek Türkiye, gerekse yabancı pazarlardan Urfa’ya gelen iyi beslenmiş bir koyundan
yaklaşık kırk kilo et ve on sekiz kilo kuyruk yağ alınabileceği öne sürülmüştür.
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Vilayette üç cins koyun olduğunu; bunlardan birincisinin akkaraman, ki buna
kürdi de denmekteydi. İkincisi Arap, üçüncüsü kürdi ve Arap melezi olduğu bildirilmiştir. Bunların merinos ırkı ile melezleştirilmesinde fayda olacağını belirtmektedir. Koyunculuktan azami istifade için yetiştirme usullerinin fennileştirilmesi,
yağcılık, peynircilik ve kaşarcılığın gelişmesi için tedbirler alınması istenmiştir.
Geçen yıl Viranşehir’de kurulan bir kaşarcılık şirketinin hayvan yetiştirenler
için çok faydalı olduğu ileri sürülmüştür. Bu şirketin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin yerel hayvancılığa çok büyük katkılar sağlayacağı belirtilmiştir. Hatta bu
şirketten başka birkaç şirketin daha kurulmasının yerel ekonomiye büyük bir ivme
kazandıracağı öne sürülmüştür. Hayvanlardan alınacak sütten fenni usullerle yağ
ve peynir elde edilmesinin teşvik edilmesinin bir zaruret olduğu düşünülmüştür.
Mevcut kıl keçilerden istifade edilmekte ise de bunların neslinin ıslahı suretiyle
elde edilen faydanın arttırılmasının zaruri olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Urfa ilinde
bulunan sığır cinsi hayvanlaranda mutlak surette ıslah edilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunun büyük önem taşıdığı ifade edilmiştir.
Jeo-politik bakımdan çok önemli bir mevkide bulunan Urfa ilindeki atlar,
dünyada meşhur olan Arap atlarının üç iyi kaynağından birini teşkil ettiği ifade
edilmiştir. Ancak Urfa ve çevresindeki halk, şimdiye kadar, gelişigüzel ve dedelerden kalma usullerle at yetiştirmişlerdir. Birinci Dünya harbinde Urfa’da yetişen
bu atların neslinin bitme derecesine kadar telef oldukları,bunun da Arap atı familyasının bozulmasına neden olabileceği belirtilmiştir. Hükümetin de asil ve uzun
boylu Urfa atlarının neslinin iyileştirmek için büyük gayret sarf ettiği bilinse bile,
bu gayretin daha da artırılmasının gerektiği ifade edilmiştir. Arap atlarının usul
ve fen dairesinde yetiştirilmesi için her yıl sergiler düzenlendiği ve koşular tertip
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Bu durumun böyle devam etmesi halinde Urfa Arap atlarının kan, güzellik ve
yükseklik itibari ile 30–40 yıl sonra birinci sınıf atlar arasında sayılacağı için, bu
konudayetkililerin yaptığı çalışmaların takdir edildiği vurgulanmıştır. Urfa Arap
atlarının en önemli cinslerinin, Birecik ile Diyarbakır yolunun güney kısımlarında
yetişenler olduğu ifade edilmiştir.
Urfa’da Arap atlarının birçok familyası varsa da, bunların hepsinin birbirine
karıştırılması sebebiyle özellikle tek bir familyaya mensup Arap atı bulunmadığı
beyan edilmiştir. Viranşehir ve çevresinde “şeklavi”, diğer kazalarda “hamdani”
cinsi damızlıkların önemli olduğunun görüldüğü, raporda yer almıştır.
İl Özel İdaresi’nce tertip edilen at yarışlarının iki seneden beri terk edildiğinin
yapılan araştırma sonunda görüldüğü, bu yarışların devam ettirilmesinin Urfa’da
halk arasında at sevgisi ve kültürünün yerleştirilmesi ve var olanların güçlendirilmesi için bir gereklilik olduğu ifade edilmiştir.
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edildiği bildirilmiştir. Arap atlarının soylarının muhafazası işine yerel yetkililer
tarafından da çok önem verildiği raporda not edilmiştir.

Sıhhi Durum

Bu tehlikeli durumun önüne geçilmesi için hiç olmazsa bundan sonra inşa edilecek evlerin üzerlerinin kiremitle örtülmesi ve sıhhi şartlara haiz olmayan evlerin
yapılmasına izin verilmemesi konusu teşvik edilmiştir. Bayındırlık ve belediye teşkilatlarının bu konuda çok gayret sarfetmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Urfa ilinde trahom hastalık vakalarının olduğu, bu hastalıkla mücadele için
gerekli sağlık teşkilatının organize edildiği raporda belirtmiştir. Urfa ilinde sıtma
hastalığı yok denecek kadar az bir durumdadır. Urfa şehri çevresindeki bazı yerlerle şehir merkezinde pek az sıtma vardır. Hükümet ve belediyenin bunları da yok
etmek için biraz daha gayret etmesi tavsiye edilmiştir.
Zührevi hastalıklara Urfa ilinde az rastlandığı, bu hastalıkların zararı ve bulaşma yolları ile korunma çareleri hakkında halkı yetiştirmek üzere Halkevi Başkanı
Operatör Dr. Muzaffer Bey’in çok gayret gösterdiği raporda yazılmıştır. Çok iyi
durumda olan memleket hastanesinin sıhhiye heyetinin halkın sağlığı ile pek yakından alakadar olduğu belirtilmiştir. Ancak belediye doktorunun meclisi umumi
azasından ve çok önemli arazisi olan bir çiftçi olduğunu, bu nedenle hususi işlerinin fazlalığından doktorluk vazifesini ihmal ettiği belirtilerek buraya bir belediye
doktorunun gönderilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
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Evler kiremitsiz ve korunaksız bir durumdadır. Bunun dışında evler rutubetlidir. Bu da yaşayanlar için çok sağlıklı değildir. Bu tür evlerde yaşayan halkın
önemli bir kısmında romatizmal hastalıklara tesadüf edildiği doktorlar tarafından
belirtilmiştir. Ayrıca bu evlerde su kullanımının da çok yaygın olmaması sebebiyle
zaman zaman verem hastalığı taşıyan vakalarla karşılaşıldığı ve bu vaka sayılarının da her geçen gün arttığı sağlık görevlileri tarafından iddia edilmiştir.
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Urfa’da Ermeni asıllı Nakkaş Hanım namında bir ermeni kadının halkın itimadını suistimal ederek göz ve çocuk hastalıklarını tedavi etmeye yeltendiği gibi
ebelik de yapmakta olduğu, doktorlar tarafından şikayet edilmiştir. Bu kişinin
birçok ölümlere sebebiyet verdiği, ancak halkın bu kadın lehine mahkemede ifade vermeleri sebebiyle mahkum etmek mümkün olmamıştır. Bu hususta vali ile
görüşüldüğünü, kadının Urfa’dan uzaklaştırılması veyahut sağlıkla alakalı işlerle
uğraşmamasının temini için kati tedbir alınması gerektiği hususu üzerinde durulmuştur.
Bayındırlık Durumu
Mehmet Somer, raporunda Urfa vilayetinde bayındırlık işlerinin çok geri kaldığını belirtmiştir. 53 kilometreden ibaret olan Akçakale istasyonu ile Urfa arasındaki yolun da mühim bir kısmının senelerden beri bozuk olduğu ve halen tamir
edilmediği ve bunun bir an önce tamir edilmesi için merkezi ve yerel hükümetin
gerekli tedbirleri alması tavsiye edilmiştir. Yine Urfa ile tüm kazaları arasındaki
yolların düzgün olmadığı belirtilmiştir. Bilhassa kış mevsiminde yollar kapanmakta ve ulaşım kesilmektedir. Her ne kadar vali vekili bu hususta önemle çalışmalar yapacağına dair sözler vermiş olsa da, İçişleri ve Bayındırlık Bakanlıklarının
da Urfa’ya ayrı bir önem vermeleri gerektiği söylenmiştir.
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Kaçakçılık
Şeker fiyatlarının düşürülmesinden dolayı, şeker kaçakçılığının önemli oranda
azaldığı, ilgililer tarafından söylenmektedir. Urfa’da bir şeker deposu tesis edilir,
fabrika fiyatına yalnız nakliye masrafı ilave edilmek suretiyle ucuz şeker satılırsa,
pek az olan şeker kaçakçılığının tamamının önüne geçilebileceği ileri sürülmüştür. Tütün ve sigaraların Suriye’de üretilenlerden daha kalite ve ucuz olduğundan
ülkenin bu tarafında memleket aleyhine kaçakçılık bulunmaktadır. Bilakis Türk
ürünleri Suriye’ye gönderilmektedir.		
Bu havalide halen en önemli kaçakçılık ürünleri pamuklu, yünlü ve az miktarda ipekli mamulât üzerinedir. Bu kaçakçılığın artmasına sebep olan neden de,
tutulan ve mahallinde depo edilen kaçak eşyanın yine mahallinde kaçak damgası
ile satılmasıdır.
Huduttan kaçak olarak en çok Amerikan bezi gelmekte olduğu, ilgililer tarafından söylenmektedir. Bunun önüne geçilmesi için bu bezlerin gümrük tarafından
halka satılmayarak askere çamaşır olarak dikilerek verilmesi veya hükümetin eliyle bizzat imha edilmesi gerekli görülmüştür. Esasen o zaman tatbik edilmekte olan
usulün yani kaçak eşyanın mahallinde satılması durumunun aklen ve mantıken
zararlı olduğunun da çok açık olduğu iddia edilmiştir.
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Halkevi, ülke genelinde olduğu gibi, Urfa’nın her tarafında da önemli bir kurum olarak kendini göstermekte ve Urfa’nın bütün ihtiyaçlarına cevap vermek
üzere gayret sarf etmektedir. Bu tarihteki Halkevi Başkanı Dr. Muzaffer olup çok
önemli faaliyetler yürüttüğü ve bunların da halk tarafından takdir edildiği belirtilmektedir.
Halkevinin en mühim işlerinden biri de Urfa’da Türkçe konuşulmasını temin
ve teşvik etmek olduğu belirtilmiş ve bu konuda da gereken tedbirlerin alındığı ve
hatta faaliyete geçirildiği bildirilmiştir.
Halkın giyinme tarzının diğer yörelere göre pek feci olduğu ifade edilmiştir.
Raporun baş tarafında belirtildiği gibi halkın büyük bir kısmının entarilerle gezdiği, bunun da önüne geçilmesi için halkevinin çok gayret göstermesi gerektiği
tavsiye edilmiştir.
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Halkevi

Halkevi, pek sönük bir halde bulunan Urfa sosyal hayatını kısmen canlandırmıştır. Bu maksatla sene-i devriyesi dolayısıyla 23 Şubatta gençler “Atilla” isimli bir
piyes organize etmişler ve bunu da halk çok büyük bir coşku ile alkışlamıştır.
Halkevi Başkanı Dr. Muzaffer Bey halkevinde mükemmel bir bando kurmak
suretiyle memleketin ve Urfa’nın önemli marş ve şarkılarını dillendirmişlerdir.

Halkevinin bütçesinin, hususi muhasebeden tahsis edilen 2000 ve belediyeden
verilen 1000 lira olmak üzere toplam 3000 lira olduğu ifade edilmiştir. Bu kadar az
bir bütçe ile Urfa’nın bütün ihtiyaçlarının karşılanmasının mümkün olmayacağı
ileri sürülmüştür. Hususi muhasebe idaresinden 3000 ve belediyeden de 2000 lira
verilmek suretiyle bütçenin beş bin liraya çıkarılmasının lazım geldiği raporu tanzim eden Mehmet Somer tarafından talep edilmiştir.
Sosyal, zirai hatta Urfa vilayeti için siyasi vazifeleri bulunan halkevinin bütün
bu branşlarda ufak bir bütçeyle bile başarılı çalışmalar yapmakta olduğu bizzat yazar Mehmet Somer tarafından müşahede edilmiştir. Halkevi bütçesinin bir miktar
daha arttırılmasının Urfa ve çevresinde çok daha önemli işlerin yapılmasına vesile
olacağı kanaatini öne sürmüş bu bütçenin artırılması konusunda ısrarcı olmuştur.
Belediye
Urfa Belediye Başkanı’nın memleketin ileri gelenlerinden biri olduğu ve iyi tahsil aldığı gözlemlenmiştir. Bu kişi belediye gelirini artırmış, şehre elektrik getirmiş,
içilecek su tedarik etme konusunda pek başarılı olamamıştır. Suyu temiz değildir.
Büyük bir bina içinde belediye dairesi, otel ve bir sinema bulunmaktadır. Bu da
mahalli ihtiyaca yeterlidir. Burada haftanın belirli günlerinde halka bedava zirai
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Halkevi, neşriyat sahasında da bazı işler yapmak için İl Özel İdaresi’ne ait olan
ve atıl vaziyette bulunan matbaanın halkevine devrini talep etmiştir. Devir gerçekleştikten sonra, halkı aydınlatmaya yönelik yayınların basılacağı beyan edilmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Gülin ÖZTÜRK

ve sıhhi filmler gösterilmektedir. Böylece halkın zirai bilgi ve görgülerinin artırılması, hastalıkların bulaşma ve bunlardan korunma tedbirlerinin öğretilmesine
çalışılmaktadır.
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SONUÇ
Kütahya milletvekili ve aynı zamanda CHP Genel Sekreteri olan Mehmet Somer, 1936 yılının Şubat ayı içerisinde Urfa vilayetini ziyaret etmiştir. Ziyaret sebebi
halkevinde “İstiklal ve İnkılap” konularında konferans vermekti. 19-25 Şubat tarihleri arasında Urfada kalmış ve bir dizi inceleme ve araştırmalarda bulunmuştur.
Bu incelemleri sonucunda Urfa vilayetinin sosya-kültürel ve ekonomi gibi birçok
husustaki tespitlerini bir rapor haline getirmiş ve CHP Genel Sekreterliği’ne takdim etmiştir. Bu rapor incelendiğinde Urfa’nın 1936 yılına ait genel görünümü
detaylı ve çarpıcı bir biçimde anlatılmıştır. Urfa’nın zengin bir kültüre sahip olduğunu belirtmiştir. Ancak şehrin iktisadi vaziyetinin iyi olmadığını köylülerin
ilkel bir biçimde tarımla uğraştıkları için emeklerinin karşılığını alamadıklarını
ifade etmiştir. Buna karşılık Urfa’ya sınır olan Suriye tarafının eğitim ve tarım
bakımından daha iyi olduğunu belirtmiştir. Urfa vilayetinin tarım ve ekonomisinin geliştirilmesi için değişik ürünlerin yetiştirilmesi gerekli olduğu üzerinde
durulmuştur. Eğitim durumunu ifade ederken de okullaşma oranının çok düşük
olduğunu öğrenci sayısının ise de çok az olduğunu belirtmiştir. Hayvancılıkla ilgili
olarak yaptığı tespitlerde ise koyunun önemli bir gelir kaynağı olduğunu kıl keçisi
ve sığırların ıslah edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca Urfa ilinde at yetiştiriciliğinin yapıldığını belirtmiştir. Sıhhi durum ile ilgili olarak ise evlerin kiremitsiz
olduğundan dolayı rutubet tuttuklarını bunun da sağlık sorunlarına neden olduğunu vurgulamıştır. Bayındırlık durumunun iyi durumda olmadığını az da olsa
kaçakçılık yapıldığını ifade etmiştir. Halkevinin ise önemli faaliyetlerde bulunduğunu sosyal, ekonomik ve diğer alanlar da çok az bir bütçe ile önemli çalışmalar
yaptığını belirtmiştir. Belediye Başkanının yapmış olduğu çalışmalar ile başarılı
olduğu da raporda ifade edilmiştir.
Kaynakça
Başbakanlık CumhuriyetArşivi
BCA, 490.1013.909.2
TBMM Albümü, 1920-2010, 1. Cilt 1920-1950, Ankara 2010, s.275
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Kütahya Milletvekili Mehmet Somer’in 1936 Yılında Urfa Vilayeti ’ne Dair Hazırladığı Rapor

Ek 1: Mehmet Somer (Kütahya Milletvekili)
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Ek: 2 Mehmet Somer’in Tercüme-i Hal Kağıdı
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Kütahya Milletvekili Mehmet Somer’in 1936 Yılında Urfa Vilayeti ’ne Dair Hazırladığı Rapor

Ek:3 Mehmet Somer’in Seçim Mazbatası
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Bu bilgiler ışığında, çalışmamızda, Türk yazarlarından Yaşar Kemal’in Yılanı
Öldürseler adlı romanının Fransızcaya çevirisi örnek olarak alınmış, çeviribilim
kuramlarından, Danica Seleskovitch ve Marianne Lederer’in ortaya koydukları,
sözcüğü sözcüğüne değil, anlamın aktarımının önem kazandığı bir kuram olan
Yorumlayıcı Anlam Kuramına göre romandaki kültürel öğelerin çevirisinin incelemesi yapılmış, kaynak dilden-kültürden varış dile-kültüre sözcüklerin, kalıpların eşdeğerlikleri ile aktarımının nasıl yapıldığı üzerine tartışılmıştır.
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Tarihini yazının bulunmasından öncesine kadar dayandırabileceğimiz, seyahatler, ülkelerarası alışverişin, dolayısıyla kültürlerarası etkileşimlerin artmasıyla
gelişmiş olan çeviri olgusu, iki toplumu, iki insanı, iki dili, iki kültürü, iki dönemi
bir araya getirmek ve kaynaşmalarını sağlamak gibi amaçlara hizmet eden yaratıcı
bir eylemdir. Çevirmen de çeviri etkinliği içerisinde bir köprü, bir aracı olma özelliği taşır. Çeviribilim ise, çeviri eylemini konu edinen bir bilim dalıdır ve disiplinlerarası olma özelliği sayesinde başka birçok bilim dalından da ayrı düşünülemez.

Yrd. Doç. Dr. Nesrin TEKİN
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Abstract:
The phenomenon of translation, whose history we can attribute to the times
before the discovery of writing and which has developed in line with travelling,
international commerce, and thus increase in intercultural communication, is a
creative action that serves for such aims as gathering two societies, two people, two
languages, two cultures, two eras and helps them unite. The translator has got the
features of being a bridge and a vehicle while engaged in translation. Translation
studies is the field of science that is concerned with translation and cannot be thought to be separated from other fields of sciences due to its interdisciplinary trait.
In light of this information, this study is concerned with the Turkish writer
Yasar Kemal’s novel called To Crush the Serpent and deals with the novel’s French
translation as the sample. The study analyzed the French translation of the novel
according to the interpretive theory of translation, one of the translation theories
which was put forward by Danica Seleskovitch and Marianne Lederer and attaches
importance to the transfer of meaning rather than word by word translation. The
translation of cultural elements in the afore-mentioned novel was investigated according to the interpretive theory of translation and how the transfer was achieved
from the source language-culture to the target language-culture in terms of vocabulary and language patterns was also discussed.
Key Words: translation, translation studies, the interpretive theory of translation, culture, Yaşar Kemal
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Giriş
Yeryüzünde insanın, iletişimin olduğu her yerde çeviriden söz edebiliriz. Çevirinin doğuşunu- tarihini düşündüğümüzde Babil Kulesi öyküsü aklımıza gelecektir: aynı dili konuşan insanlar gökyüzüne yakın bir kule inşa etmeye başlarlar,
Tanrı bu yükseklikte yapıyı görünce onlara ceza verir ve dil kargaşası yaratır, insanlar birbirleriyle anlaşamadıklarından yapı tamamlanamaz.
Ticaret, bilim, teknoloji, seyahat, neredeyse her alanda diğeriyle iletişime geçmek ve paylaşmak zorundayız. Bu sebeplerle gerekliliği ve varlığı tartışılmaz bir
etkinliktir çeviri. Çeviri, farklı kültürleri, farklı dilleri, farklı dönemleri birbirine
yakınlaştırır ve birbirlerinden faydalanmalarını sağlar, bunun için bir köprü olur.
Çevirmen ise, her iki kültüre, dile yakın olması gereken aracıdır.
Kültür, bir toplumda var olan tüm değerlerdir, dil, düşünce, yaşayış biçimi, din
ve her toplumun sahip olduğu kültür diğerinden farklıdır. Bu sebeple çevirmenleri
en çok zorlayan alanlardan biri de kültür çalışmalarıdır. Her iki dile hâkim olan
çevirmenin her iki kültür hakkında da bilgi sahibi olması gerekmektedir.
Salt çeviriyi konu edinen çeviribilimin kuramcıları da bu konuda görüş ayrılıkları yaşarlar ve çeşitli kuramlar- savlar savunurlar. Çalışmamızın kuramsal çerçevesini oluşturacak Yorumlayıcı Anlam Kuramı da bu kuramlardan biridir.
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Fransa’da Danica Seleskovitch ve Marianne Lederer tarafından sözlü çeviri için
geliştirilen, sözlü ve yazılı çeviride de yoğun olarak kullanılan Yorumlayıcı Anlam
Kuramı’na göre çeviride, kaynak metin çevirmen tarafından iyice anlaşılmalı, dilbilimsel ayrıştırmalar yapılmalı ve metin, hedef dilde ifade biçimi düşünülerek yeniden sözcüklere dökülmelidir. Amaç sözcüğü sözcüğüne çeviri değil, kaynak metinden de uzaklaşmadan anlamı çevirmektir. Bu kurama göre, çevirmen, kaynak
dilinin her türlü dilbilimsel kurallarını çok iyi bilmeli ancak iyi bir çeviri için bu
kurallardan uzaklaşarak anlamayı hedeflemelidir. (Lederer 1994) Jean Delisle’in de
belirttiği gibi, “çevirmen, bir metinde içeriğin efendisi değil, ifadenin efendisidir.”
(Lederer 1994: 42)
“Başarılı bir çeviri, yazarın kaynak metin aracılığıyla kaynak okur üzerinde yarattığı etkiyi, çevirmenin çeviri yoluyla erek okurun üzerinde yaratmasını zorunlu
kılmaktadır. Erek dilde aynı etkiyi yaratmak, yazarın kaynak dilde kullandığı dil
düzeyini, göndermelerde bulunduğu kültürel öğeleri ve yaşananları kaynak dilde
eşdeğerlerini bularak yansıtmak anlamına gelmektedir.” (Ağıldere 1998: 7)
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Yorumlayıcı Anlam Kuramı- Eşdeğerlik ve Kültürel Geçiş

Akşit Göktürk’ün “Çeviri: Dillerin Dili” adlı kitabında Güttinger’den alıntıladığı üzere eşdeğerliliğin tanımı, “özgün metnin, kendi dilinin okurunda uyandırdığı etkinin, çeviri metnin de çeviri dili okurunda uyandırabilmesi”dir. (Göktürk
2010: 60)

Düzanlamsal eşdeğerlilik, “bir metnin doğrudan doğruya nesnel konusuyla,
metindışı göndergesel anlamıyla ilgilidir. (Göktürk 2010: 66) Yananlamsal
eşdeğerlilik ise, “sözcük, dizim, tümce, bütün yönünden özgün bir dilsel yapı gösteren metinler için geçerli olur.” (Göktürk 2010: 69) İncelediğimiz romanın kültürel
öğelerinin çevirisinde düzanlamsal eşdeğerlilik ve yananlamsal eşdeğerlilikten
bahsedebiliriz.
Başka bir kültüre ait olan bir çevirmenin farklı kültürü yeniden sözcüklere dökmesi, diğer bir deyişle kültürel geçişi sağlaması oldukça zor görünmektedir. Lederer’e göre bu durumda çevirmenin yapması gereken, mümkün oldukça
kültürel nesneleri korumak ve metni anlaşılır kılmaktır. Her ne koşulda olursa
olsun çeviri, bir metni anladıktan ve bu anlamı ifade edebildikten sonra her zaman
mümkündür. Kültür geçişini sağlayacak olan çevirmen hedef kültürde sadece
sözcük üzerine aktarım yapmamalı aynı zamanda diğerinin örtük dünyasının
kapılarını da açmalıdır. (Lederer 1994: 122)
Çevirmen için oldukça zor olan kültürel geçişler, kendisine ait olmayanı tanıdığı ve öğrendiği için hedef kültür okuyucusu için oldukça faydalıdır.
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Werner Koller, çeviri eşdeğerliliğini, kendi aralarında birbiriyle de ilişkili
olabilecek beş temel düzeyde ele alır: 1. Düzanlamsal eşdeğerlilik, 2. Yananlamsal eşdeğerlilik, 3.Metin türü gelenekleriyle ilgili eşdeğerlilik, 4. Dil-kullanımsal
eşdeğerlilik, 5. Biçimsel eşdeğerlilik. (Göktürk 2010: 66)

Yrd. Doç. Dr. Nesrin TEKİN
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Yaşar Kemal- Yılanı Öldürseler
Türk edebiyatının değerli, önemli yazarlarından Yaşar Kemal, 1923’de Osmaniye’nin Hemite köyünde doğmuştur, yakın zaman önce 2015 yılının Mart ayında
da vefat etmiştir. Yaşar Kemal, ortaokulda iken şiir yazarak edebi hayatına başlamıştır. 1963 yılına kadar çeşitli gazetelerde gazetecilik yapan yazar birçok eser
ortaya koymuştur. Yapıtlarında doğup, büyüdüğü yaşadığı toprakları, orada yaşayan insanları, doğayı, hayvanları tüm gerçekliğiyle anlatır. “Bir Yaşar Kemal vardır
romanımızda köylüleri “olduğu gibi” gösteren; Yaşar Kemal, yaşantısına ve tanıklığına bağlı kalmış, gerçekçilikten sapmamıştır. Bunun içindir ki Türk köylüsünü “olduğu gibi” tanımak için elimizdeki tek kaynak, Yaşar Kemal romanlarıdır.”
(Naci 2008: 8)
İnsanların ilişkilerini, ruhsal durumlarını, dağ köylülerinin en yalın hallerini
gözler önüne sermiştir. “Yaşar Kemal’in, o yıllarda(1955) köyden söz açan
romanlarda sık sık rastladığımız bir yanılgıya düşmemesi, bilinen birtakım
ilkelerden, hazır reçetelerden hareket etmeyerek yaşamın gerçeklerinden, yaşanmış
deneyimlerden hareket etmesi, köylülere- belli düşüncelerin iletilmesi için- bir
malzeme olarak değil iç dünyaları olan insanlar olarak bakması, bir de dilinin
mükemmelliği…” (Naci 1990: 121)
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Kendine özgü bir dili, anlatımı, halk deyişleri olan Yaşar Kemal, çok sayıda
ödül almıştır. “Yaşar Kemal ağaçlarıyla, çiçekleriyle, renkleriyle, kokularıyla, kuşlarıyla, arılarıyla, kırlangıçlarıyla, kısaca bütün canlılarıyla eşsiz bir doğa yaşatır
romanlarında. Doğa, Yaşar Kemal’in romanlarının değişmeyen tek kişisidir sanki.” (Naci 1990: 123)
1976 yılında yayımladığı Yılanı Öldürseler adlı romanında, Yaşar Kemal,
Çukurovasını, Ceyhan suyunu, Anavarza kayalıklarını adeta yaşatır okuyucusuna, doğanın tüm güzelliklerini hissettirir. Ancak trajik bir hikâyeyi konu edinen bu romanda araştırma konularından biri olan çocuk üzerine de dikkat çeker.
“Çalınmış çocukluğu da sürekli araştırdığı bir konudur. Yaşar Kemal için çocuk
yoktur. Çocuk reşit olmayan bir insan değildir: Tam tersine, daha yok edilmemiş,
baskı altına alınmamış, dizginlenmemiş ya da bastırılmamış tüm gizil güçleri barındırır… Daha ciddi bir biçimde, yetişkinlerin çelişkilerini çözmek çocuklara düşer: Örneğin imgesel bir bağlam olan Yılanı Öldürseler’de ve gerçek düzleminde.
Kan davalarında çok küçük yaşta çocuklar bile esirgenmez: Kurban olarak seçilebilirler ya da hapise atılamayacaklarından ellerine silah tutuşturulup birini öldürmeleri sağlanabilir. Yaşar Kemal için çocuklar yetişkinlerden daha çok sömürülür
ve aşağılanır.” ( Gökalp 1998: 24)
Yılanı Öldürseler adlı romanın incelemesini yaptığımız yayımı, Yapı Kredi Yayınları’ndan 17. Baskı olarak İstanbul’da Şubat 2013’te yayımlanmıştır. Çevirisi,
Münevver Andaç tarafından yapılmış olan eser, 1982 yılında Gallimard tarafından
Tu écraseras le serpent adıyla yayımlanmıştır.
Romanın kültürel öğelerinin incelemesine geçmeden romanı kısaca özetlemek
gerekir:
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Romanın kültürel öğelerini, Peter Newmark’ın kültürel öğe sınıflandırmasından
yola çıkarak inceledik:
Çevre
Örnek-1:
“Anavarza kayalıklarının üzerinde kartallar dönüyordu, kanat kanada.
Çirişsikleri çiçeklerini güneşe uzatmışlardı, ak… Çirişsikleri çiçeklerinde arılar,
kara, yanardöner arılar, sarıca, bal arıları, boncuklu, mavi arılar… Mavi kengerler dikenlerini kayalıkların arasından som mavi çıkarmışlardı… Kaya aralarında
mavi sütleğenler, sarı safranlar, mor üçgül çiçekleri… Kekikler açtı açacaklar, güneşte ağır kokuları ılgıt ılgıt esiyor… Ortalık karmakarış kokuyordu… Bu koku
Anavarza kayalıklarının kokusuydu. Arılar, kertenkeleler, keklik yavruları, yuvaları, kartal yavruları, çıngıraklıyılanlar, okyılanları da böyle kokarlar. Hoş, ballı,
bayıltıcı bir kokudur bu bahar güneşinde.” (Kemal 2013: 7, 8)
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Roman, Çukurova’da Anavarza kayalıklarının olduğu yerde bir köyde geçer.
Yazar Yaşar Kemal kendi topraklarını, tüm güzellikleriyle ve gerçekliğiyle resmetmiştir. Romanı anlatan kişi, romanın başkişisi Hasan’ın hapisten bir arkadaşıdır.
Hasan’ın annesi Esme Çukurova’nın hatta belki de dünyanın en güzel kızlarından biri, soylu, zengin bir ailenin kızıdır. Abbas adında bir sevdalısı vardır, ancak
Abbas Esme yüzünden birkaç kişiyi yaralamış hapise girmiştir. Esme’yi de rızası
olmadığı halde Hasan’ın babası Halil bir gün kaçırır ve ona zorla sahip olur. Bunun
üzerine de nikâh yaparlar, ancak Esme ne eşiyle ne de köyden biriyle konuşmaz,
ta ki bir yıl sonra oğlu Hasan’ı kucağına alana kadar. Oğlu doğduktan sonra Esme’nin tüm dünyası oğlu Hasan olur. Bu arada Abbas hapisten kaçar ve Esme ile
gizlice buluşurlar. Esme artık oğlunun olduğunu ve gitmesi gerektiğini söyler ama
karasevdalı Abbas onu dinlemez. Bir gece, anne, baba ve oğul sofrada yemek yerken ateş sesleri duyulur, Abbas, Hasan’ın babası Halil’i vurmuştur. Seslere koşan
köylüler kaçarken Abbas’ı yakalarlar ve öldürürler, hatta ölüsünü köpeklerin önüne
atarlar, ancak Esme onu kurtarır ve gizlice gömer. Eşinin ölümünden Halil’in tüm
ailesi ve köy halkı Esme’yi sorumlu tutar, kanları yerde kalmamalıdır. Büyükanası,
amcaları, köy halkı Hasan’ı bu konuda annesine karşı kışkırtmaya başlarlar. Babası
Halil’in kanı yerde kaldığı için hortladığı ve çeşitli hayvanlara dönüştürüldüğü,
inlediği söylentileri dolaşır tüm köyde. Küçücük yaşta bir çocuğun, bu ağır trajedinin içinde yaşadığı ruhsal dengesizlikler, gelgitler hiç bitmek bilmez. Sürekli bir
kaçma isteği vardır içinde. Hasan, birçok kez annesiyle kaçmayı da dener ama başaramazlar, her seferinde yakalanır ve köye geri dönerler. Köydeki tüm dedikodular, Büyükanasının ağıtları ve feryatları, amcalarının baskısı küçük yaşta Hasan’ın,
amcasının ona verdiği babasının silahıyla annesini vurmasına, öldürmesine sebep
olur. Düştüğü hapiste, romanı anlatan arkadaşı ile tanışırlar ve hapisten çıkınca da
bir süre görüşürler. Romanın sonu, bu iki arkadaşın telefonla tekrar görüştükleri ve
Hasan’ın evlenip, altı çocuğu olduğu, güzel eşiyle, çok güzel bir konakta yaşadığı,
dönüm dönüm tarlalara sahip olduğu bilgileriyle biter.
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“Les aigles tournoyaient au-dessus des rochers de l’Anavarza, si proches les uns
des autres que leurs ailes se touchaient. Les asphodèles aux fleurs blanches se tendaient vers le soleil… Sur les pierres brûlantes sous le soleil de printemps, s’étalaient
des violettes, des euphorbes bleues, des safrans des prés orangés. Le thym était sur
le point de fleurir, son parfum violent s’élevait sous le soleil… Pour lui, c’était là
le parfum des pierres de l’Anavarza, celui des guêpes et des lézards, des nids de
perdrix, des aiglons, des crotales, des vipères cornues… Un parfum étrange, sucré,
enivrant sous le soleil du printemps.” (Kemal 1982: 9, 10,11)
Bu örnekte, Yaşar Kemal, yaşadığı toprakların Çukurova’nın iklimini, doğa güzelliklerinin ve zenginliklerinin bilgilerini vererek adeta bir resim çizmiştir, çevirmen Andaç’ın ise hedef kültürde sözcüklerin karşılıklarını düzanlamlarını vererek
eşdeğerliği sağladığını söyleyebiliriz.
Örnek-2 :
“Pamuk, susam, buğday, çeltik tarlaları Çukurovada dönümlerce uzanıyordu.”
(Kemal 2013: 22)
“Les champs hérités du père étaient vastes, des hectares de terre à blé, à riz, à
coton, dans la Tchoukourova.” (Kemal 1982: 32)
Bu örnekte, Adana ilinin çevresinde, bitki örtüsüyle doğru orantılı yetişen
ürünlerin bilgisi verilmektedir. Çevirmenin sözcük düzeyinde kaynak dilde sunulan bilgiye sadık kalarak, hedef dilde de eşdeğerliklerini verdiğini söyleyebiliriz.
Somut Kültür
Beslenme
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Örnek-1:
“ Böyle sabahlarda, daha gün doğmadan, anası yayığın ilk tereyağı topağını ona
verirdi. Üstü ayran kabarcıklı tereyağını Hasan sıcak tandır ekmeğine sürer, uzak
ağaçların altına gider, siner yerdi.” (Kemal 2013: 9)
“Les matins comme ce matin-là, avant même le lever du soleil, sa mère lui réservait la première motte qu’elle retirait de la baratte. Hassan étalait le beurre couvert
de gouttelettes de petit-lait sur le pain brûlant à peine sorti du four, il allait s’installer sous les arbres, loin de la maison.” (Kemal 1982: 12)
Bu örnekte, kırsal yaşantının beslenme kaynaklarını görmekteyiz. Çevirmen,
hedef kültüre yabancı olabileceğini düşündüğümüz “yayık” sözcüğünü “la baratte”
ile “topak” sözcüğünü de “ motte” ile vererek hedef kültürde eşdeğerliklerini vermiştir. Ayran sözcüğünü hedef kültürde eşdeğeri olan yayık anlamına gelen “petit
–lait” ile “tandır ekmeği”ni de hedef kültürde ekmek anlamına gelen “pain” olarak
vermiştir. Burada ekmeği genel anlamında kullanmış, tandır ekmeğinin özellikleri
üzerine herhangi bir açıklama yapmamıştır.
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Örnek-2:

“C’était la nuit. Le père, la mère et l’enfant mangeaient, assis devant une natte
étalée sur le sol. Il y avait de la soupe, un poulet rôti, du pilaf de gruau luisant de
beurre.” (Kemal 1982: 18)
Bu örnekte, kırsal yaşantıya ait olan yer sofrası kavramını görmekteyiz. Bu kültüre yabancı olan hedef kültürde, çevirmen, yer sofrasını « yere serilmiş hasır » anlamına gelen « une natte étalée sur le sol » kalıbıyla vermiştir; hedef okuyucunun bu
uygulamayı anlaması için herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Aynı örnekte geleneksel Türk mutfağına ait olan yemeklerin sunulduğunu görmekteyiz. Yine kırsal
yerlerde kadınların kendilerinin hazırladığı « tarhana çorbası »nı çevirmenin genel
çorba anlamında « la soupe » ile verdiğini, “pilav”ın ise kaynak kültürdeki haliyle
bırakıldığını görmekteyiz.
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“Geceydi, yer sofrasında baba, ana, oğul yemek yiyorlardı. Sofrada tarhana çorbası, kızarmış tavuk, bulgur pilavı vardı. Üstünde yağ ışıldayan.” (Kemal 2013: 13)

Örnek-3 :
“Ortada bir büyük sini duruyor, üstünde koskocaman bir bakır tasta tarhana
çorbası tütüyordu. Tarhana çorbasına nane kokusu karışmıştı. Tulum peyniri, tereyağı, bal da vardı.” (Kemal 2013: 66)

Bu örnekte, Türk kültürüne ait olan tarhana çorbasının sabah kahvaltısında
sunulduğu belirtilmektedir. Hedef kültürde kahvaltı anlayışında bu alışkanlık bulunmamaktadır. Çevirmen daha önce de belirttiğimiz gibi « tarhana çorbası »nı,
çorba anlamına gelen « la soupe » ile vermiştir ve bu alışkanlık üzerine ek bir bilgi
sunmamıştır. « Tulum peyniri » için « le fromage de brebis » yani, koyun peyniri
karşılığını vermiştir. Kaynak kültürdeki anlamların hedef kültürde karşılığını
bulamadıklarını belirtebiliriz.
Giysi
Örnek-1:
“Oğlu vurulduğundan bu yana kara başörtü bağlıyordu.” (Kemal 2013: 32)
“Depuis la mort de son fils, elle se coiffait d’un fichu noir…” (Kemal 1982: 47)
Bu örnekte, Türk kültüründe yer alan “başörtü”, hedef kültürde karşılığı olan
“le fichu” ile verilmiştir. Türk kültüründe olduğu gibi, hedef kültürde de biri öldüğünde yası vurgulayan siyah rengi kullanılmaktadır, dolayısıyla çevirmenin hedef
kültürde eşdeğerliğini aktardığını söyleyebiliriz.
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“… le petit déjeuner était servi sur un grand plateau, l’odeur de la soupe au yoghourt se mêlait à celui de la menthe fraîche, il y avait aussi du fromage de brebis,
du beurre et du miel.” (Kemal 1982: 97)
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Örnek-2 :
“Biraz sonra oda şayak şalvarlı insanlarla doluverdi.” (Kemal 2013: 65)
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“Des hommes vêtus de pantalons de grosse serge entraient dans la pièce…” (Kemal 1982: 94)
Bu örnekte, kırsal kesimde giyilen « şalvar » sözcüğünün çevirmen tarafından,
hedef kültüre « pantalon » olarak genel anlamıyla aktarıldığını, hedef kültürde,
« pantalon bouffant » olarak eşdeğerliği ile verilmediğini belirtebiliriz.
Evler ve şehirler
Örnek-1 :
“Yaşlı adam onu önüne katıp eve götürdü. Belinden çıkardığı bir anahtarla tahta, türlü, güzel işlemeli bir kapıyı açtı. Oda boydan boya sedirlerle kuşatılmıştı. Yerdeki kilimler eski kök boya günlerindendi. Renkleri işlemeli uçuşuyordu. Duvarlar,
baştan aşağı işlemeli ceviz tahtasındandı. Açıklık bir yere de renkli bir Atatürk
resmi konmuştu.” (Kemal 2013: 65)
“Le vieil homme le mena à la maison, le pria d’entrer. Il sortit une clé de sa poche
et ouvrit une porte ornée de belles moulures. Des banquettes étaient disposées au
pied des murs, tout autour de la pièce. Les kilims sur le plancher dataient du temps
où l’on utilisait des teintures végétales, des motifs de toutes les couleurs y prenaient
leur vol. Les murs étaient entièrement recouverts de boiseries de noyer sculpté. On
y voyait un grand portrait d’Atatürk.” (Kemal 1982: 94)
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Burada, köy evlerinden bir örnek görmekteyiz. Kaynak kültürde “belinden çıkardığı bir anahtarla” tamlaması, çevirmen tarafından hedef kültüre cebinden çıkardığı anahtar “une clé de sa poche” olarak çevrilmiştir. Türk kültürüne ait olan
“kilim” ise olduğu gibi bırakılmış, bir açıklama yapılmamıştır.
Ulaşım
Örnek- 1:
“Arkadan tozu dumana katmış atlılar göründü.” (Kemal 2013: 40)
“Des cavaliers surgirent derrière eux, dans un nuage de poussière.” (Kemal
1982: 59)
Bu örnekte, kırsal kesimde atların ulaşım aracı olarak kullanıldığını anlamaktayız. Kaynak kültürde « atlılar » sözcüğünün çevirmen tarafından hedef kültürde
karşılığı olan « des cavaliers » ile verildiğini görmekteyiz.
Sosyal Kültür
İş
Örnek-1 :
“ Amcaları, babası onun kadarken Binboğalarda sürü sürü koyun güdüyorlarmış. Çobanmışlar, kara çadırları varmış yedi direkli.” (Kemal 2013: 9)
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Burada, köyde insanların yaşamlarını sürdürmek için yaptıkları işlerden çobanlık örneğini görmekteyiz. Çevirmen, « sürü sürü koyun » için hedef kültürde eşdeğerliği olan « les troupeaux de moutons », « çoban » sözcüğü için ise
eşdeğerliği olan « berger » sözcüğünü kullanmıştır. Binboğa özel ismi ise olduğu
gibi bırakılmamış, « la Montagne des Mille Taureaux » olarak sözcüğü sözcüğüne
aktarılmıştır.
Örnek-2 :
“Pamuk ırgatları alaçıklarının önüne oturmuşlar, koza çekiyorlardı. Kütlüler
ak öbeklerle ovaya yayılmıştı.” (Kemal 2013: 26)
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“À son âge, son père et ses oncles menaient encore les troupeaux de moutons
jusqu’à la Montagne des Mille Taureaux. C’étaient des bergers. Ils lui racontaient
qu’ils vivaient alors sous des tentes de crin noir… tentes à sept piliers.” (Kemal 1982:
13)

“Accroupis devant leurs huttes, les journaliers égrenaient les cocons, les amas de
coton s’alignaient, tout blancs, sur la plaine.” (Kemal 1982: 40)
Burada, Adana ilinin çevresinde pamuk tarlalarında çalışan işçiler örnek olarak verilmiştir. Çevirmen, « ırgat » sözcüğünü, gündelik çalışan işçi anlamına
gelen « les journaliers » sözcüğü ile karşılamış, eşdeğerliğini vermiştir.
Boş Zaman
“ Yarlarda gurruk kuşları ardındaydı Hasan, sabahlardan akşamlara, akşamlardan sabahlara kadar gurruk kuşlarının deliklerinin ağzında bekliyordu. İnce
gözenekli ağlar bulmuştu, onları yılan deliği gibi yara oyulmuş deliklerin ağzına
torba gibi asıyor, delikten çıkan kuşlar da bu ağın içine düşüyorlardı. Hasan sukabağından yaptığı kafeslere koyuyordu bu mavi, som mavi kuşları… Kırlangıç hiç
yakalanmaz, bu köy köy oldu olalı yalnız Hasan ne ediyor ediyor, her gün beş on
tane kırlangıcı yakalıyor, bir ipe geriyor, böyle uçuruyor, akşam olunca da kırlangıçları, her zaman değil, ipe bağlı olaraktan göğe salıveriyordu… Hasan Anavarzanın bir mağarasında kartal yavruları da büyütüyordu. Hasan her sabah evden
çıkıyor, ancak gün kavuştuktan sonra, göz gözü görmez olduktan sonra, ortalıktan
el ayak çekildikten sonra köye dönüyordu. Her zaman da sedefli tüfeği elinde.” (Kemal 2013: 11, 12)
“Hassan poursuivait les marins-pêcheurs dans les ravines, du matin au soir, du
soir au matin, il guettait leurs nids. Il s’était procuré des filets à mailles très fines,
il les tendait devant les trous que les oiseaux creusaient dans les flancs des ravines,
on aurait dit des tanières de serpents, et les marins-pêcheurs se retrouvaient prisonniers quand ils voulaient sortir de leurs nids. Ces oiseaux tout bleus, Hassan les
enfermait dans des cages qu’il fabriquait avec des calebasses… Les hirondelles, ça
ne se capture pas, Hassan était le seul à le faire, on n’avait jamais vu ça au village. Il
se débrouillait pour en attraper cinq ou six par jour, il les attachait à une ficelle, il les
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faisait voler ainsi, et le soir, mais pas toujours, il relâchait les hirondelles avec leur ficelle. Et puis, il nourrissait des aiglons dans une grotte de l’Anavarza. Chaque jour,
il quittait la maison, très tôt le matin, il ne rentrait qu’une fois le soir tombé, quand
il faisait déjà sombre et que le village était désert. Toujours son fusil à la main, ce
fusil à la crosse ornée de nacre…” (Kemal 1982: 14, 15,16)
Örnekte, roman başkişisi Hasan’ın, boş zamanlarında, günlük yaptığı faaliyetlerden bahsedilmektedir. Çevirmen, bu örnekte sözcüklerin karşılıklarını vererek
bilgi yitimini engellemiş, anlamı başarıyla aktarmıştır.
Gelenek-Görenek, Faaliyet, İzlekler
Örnek-1:
“ … bu Çukurova’nın, belki de dünyanın en güzel kadınıymış anası. Anasını
istemeyen delikanlı yoktu şu koca Çukurova’da. Anası bütün istekleri çeviriyordu.
Oğlundan, biricik Hasan’ından ayrılmak istemiyordu. Anası gitse, Hasan burada
kalacaktı. Hasanı amcaları anasına vermiyorlardı. Ana da oğlunu bırakıp kocaya
varmıyordu. Kocaya varsa da başka köylere gitse bir daha Hasanı hiç mi hiç görmeyecekti.” (Kemal 2013: 10)
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“… sa mère était la plus belle femme de la Tchoukourova, la plus belle femme
du monde peut-être. De tous les coins de la plaine, des gars venaient lui proposer le
mariage. Mais sa mère éconduisait tous ses soupirants. Elle ne voulait pas se séparer de son fils unique. Car si jamais elle partait pour se marier, Hassan, lui, devrait
rester au village. Ses oncles ne confieraient jamais Hassan à sa mère. Alors, elle ne
se remariait pas, pour ne pas le quitter. Si elle se mariait et s’en allait vivre dans un
autre village, elle ne reverrait plus Hassan, jamais plus.” (Kemal 1982: 14)
Örnekte, çok güzel bir kadın olan Hasan’ın annesi Esme eşini kaybettikten
sonra Çukurova’da birçok kişi tarafından istenmektedir, ancak kendisi evlenirse
oğlu Hasan’ı âdetlere göre babasının evinde bırakmak zorundadır. Hedef kültüre
uzak olan bu âdetin, çevirmen tarafından olduğu gibi aktarıldığını anlam kaybının olmadığını görmekteyiz.
Örnek-2 :
“ “Oğlumun kanlısı Abbas kâfiri değil, oğlumun kanlısı Esmedir,” dedi. “ Varın
temizleyin kanınızı. Belki ben bundan sonra bir daha kalkamam, oğlum Halil’in
kanını yerde koyarsanız bu dünyada da öteki dünyada da ak sütüm size haram
olsun. Oğlumun kanlısı Esme’dir.”” (Kemal 2013: 16)
“- L’assassin de Halil, ce n’est pas ce mécréant d’Abbas, leur dit-elle. C’est Esmé!
Allez venger le sang de votre frère! Je ne pourrai peut-être jamais plus quitter ce lit,
mais si vous ne faites pas payer à la coupable le tribut du sang de mon fils, puisse le
lait dont je vous ai nourris vous étouffer en ce monde et en l’autre! C’est Esmé qui a
assassiné Halil!” (Kemal 1982: 23)
Bu örnek, köyde öldürülen Halil’in kanının temizlenmesi, öcünün alınması ge148

rektiğini belirten büyükananın sözleridir. Kırsal kesimde sıkça karşılaşılan yöreye
ait bazı deyim ve atasözleri vardır. Kanlısı olmak deyiminde kullanılan « Kanlı »
sözcüğü, katil anlamına gelen « assassin » sözcüğü ile « Varın temizleyin kanınızı »
cümlesindeki kanını temizlemek deyimi ise kanın öcünü almak anlamına gelen
« venger le sang de »ile hedef kültürde eşdeğerlikleri ile verilmiştir. « Kanını yerde
koymak » deyimi ise « payer à la coupable le tribut du sang de » ile karşılık bulmuştur. Tahsin Saraç’ın Fransızca-Türkçe Sözlük’ünde « payer le tribut de sang », « bir
savaşa katılmak » anlamında verilmiştir. (Saraç 2001: 1421) Dolayısıyla bu örnekte
hedef kültürde eşdeğerliğini bulmadığını söyleyebiliriz.
Örnek-3 :
“Kırlangıç yuvasını bozmak, gözünün içine bile yapsa kırlangıç yuvasını, günahların en büyüğüydü. Köyde kırlangıç yuvası bozduğundan dolayı çolak olmuş
birkaç kişi vardı. Birkaç kişi de titrek olmuştu.” (Kemal 2013: 73)
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“Elles avaient beau leur fienter dessus, aux yeux des paysans, la destruction d’un
nid d’hirondelle était le plus grave des péchés. On connaissait des gens au village
qui s’étaient retrouvés estropiés ou pris de tremblote pour l’avoir commis…” (Kemal 1982: 108)
Burada, yöreye ait bir inanıştan bahsedilmektedir. İnanışa göre kırlangıç yuvasının bozulması günah sayılır, uğursuzluk getirirmiş. Örnekte kaynak kültürde
« yapsa » fiiliyle ifade edilmek istenen « pislemek »tir. Çevirmen kaynak kültürdeki
fiilin yan anlamını hedef kültürde « fienter » fiilini kullanarak eşdeğerliği ile başarıyla vermiştir.
Dini
Örnek-1:
“Ils enterrèrent le père au milieu des lamentations, des chants funèbres.” (Kemal
1982: 23)
Örnekte, kırsal kesimde insanların acılarını ağıt ve türkülerle ifade ettikleri
belirtilmiştir. Dini bir merasim olan cenaze töreninde ağıt ve türkülerin
söylendiğinden bahsedilmiştir. Çevirmen, kaynak kültürde « ağıt » sözcüğünü
hedef kültüre « yanıp, yakınma » anlamında olan « lamentation » sözcüğü ile
vermiştir. « Türkü » sözcüğü için, « des chants funèbres » sözcüğünü kullanarak,
Türk kültüründe yer alan türkü kavramının mutluluk içinde de söylenebileceği
savıyla hedef kültüre aktarırken “cenazeye değin” anlamında bir sıfat kullanmıştır.
Örnek-2 :
“Dursun elleriyle kaşlarını tutup kaldırmış, Esmeye bakıyor: “Çok şükür, çok
şükür, çok şükür bugünüme, bu halime çok şükür.” diye mırıldanıyordu. “Vasüphanallah, vasüphanallah, süphanallah!” hayranlığını dile getiriyordu.” (Kemal
2013: 58)
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“ Ağıtlarla, türkülerle babasını gömdüler.” (Kemal 2013: 16)
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“Doursoune redressait ses sourcils de ses mains: - Dieu merci! Merci, Seigneur,
de me faire vivre ce jour et cet instant, loué soit Dieu, loué soit le Tout-Puissant!
Répétait-il, plein d’admiration.” (Kemal 1982: 85)
Bu örnekte, çevirmen « çok şükür » kavramını hedef kültürde Allah’a şükretmek anlamında kullanılan « -Dieu merci ! Merci, Seigneur » ile « vasüphanallah » kavramını ise yine Allah’a şükretmek anlamına gelen « louer Dieu » fiiliyle
vermiştir. Çevirmen sözcüğü sözcüğüne çeviriden kaçınarak hedef kültürdeki
okuyucuların anlayabileceği haliyle anlam çevirisini sağlamıştır.
Örnek-3 :
“Yaşlı Seferin yolunu kestiğinde, yüzüne bağırdığında, Sefer durmadan onun
üstüne okudu okudu üfledi. “Vay fıkara vay,” dedi, “hortlak babası onu çalmış…””
(Kemal 2013: 69)
“Quand il accosta le vieux Séfer, quand il lui cria qu’il n’était qu’un menteur, lui
aussi, le vieillard marmotta une prière: - Le pauvre enfant! Son revenant de père lui
a fait perdre la raison! S’écria-t-il, et il souffla à plusieurs reprises sur Hassan pour
éloigner de lui les mauvais esprits.” (Kemal 1982: 103)
Bu örnekte de çevirmen, kaynak kültürde « okuyup üflemek » anlamında hedef kültürde dua mırıldanmak anlamına gelen « marmotter une prière » fiilini
kullanmıştır. Çeviride aynı zamanda « kötü tinleri Hasan’dan uzaklaştırmak için
diye » bir ek bilgi de vermiştir.
Sanatsal
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Örnek-1:
“ Abbas, Esme yüzünden, onun sevdası yüzünden bu yörelerde çok ünlenmişti.
Herkes bu sevdayı en ince yerine kadar biliyordu. Dillere destan olmuştu bu sevda
Anavarza ovasında. Abbas’ın sevdası üstüne çıkarılmış türküler daha söyleniyordu. Bu köyde bile söyleniyordu.” (Kemal 2013: 29)
“Mais voilà qu’Abbas était revenu, voilà qu’il s’était évadé de prison. Il était célèbre dans la région, à cause d’Esmé, à cause de la passion qu’il nourrissait pour elle.
Dans la plaine de l’Anavarza, on ne parlait plus que de cet amour, on avait fait des
chansons à ce sujet, qui se chantaient même au village.” (Kemal 1982: 44)
Bu örnekte, Abbas’ın Esme’ye olan büyük sevdası nedeniyle yazılmış türkülerden bahsedilmektedir. Çevirmen kaynak kültürde yer alan « türkü » sözcüğünü
Fransızcaya türkü, şarkı anlamına gelen « des chansons » sözcüğüyle çevirmiş,
eşdeğerliğini vermiştir.
Sonuç
Yaşar Kemal’in Yılanı Öldürseler adlı romanından elde ettiğimiz kültürel öğe
örneklerinin incelemesinden elde ettiğimiz verilere göre şunları söyleyebiliriz: Bir
dildeki metnin başka bir dile aktarılması olarak da tanımlayabileceğimiz çeviride,
150

Yaşar Kemal’in “Yılanı Öldürseler” Adlı Romanının Fransızcaya Çevirisindeki
Kültürel Aktarımın Yorumlayıcı Anlam Kuramına Göre İncelenmesi

Sonuç olarak, kaynak dildeki kültürel ögelerin hedef dile aktarımında o kültürün de sahip olduklarından tümüyle uzaklaşmadan çevirmenin, her iki kültüre
de aynı mesafede durması, bunun yanında hedef dilde karşılığı olmayan öğelerin
çevirisinde mümkün olduğunca kaynak metinde yer alan kültürel öğelerin hedef
metine eşdeğerleriyle aktarılmasını sağlaması, ancak sözcüklerin eşdeğerliğini bulamadığında hedef kültüre uyarlama yapması ve bilgi notlarıyla çevirisine destek
sağlaması gerekmektedir.
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kültürel ögelerin aktarımı oldukça güç bir işlemdir. Çevirmen, kaynak kültürün ve
hedef kültürün her türlü dilbilimsel donanımlarına sahip olmanın yanında, kültürlerine de aşina olmalıdır. Hem kaynak kültüre ait metnin yazıldığı dönemi hem
de hedef kültüre aktaracağı metnin dönemini düşünmelidir. Sözcük düzeyinde bir
çalışma değil, söylem- anlam düzeyinde bir çalışma yapmalıdır.
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Yabancı dil öğretim yöntemlerinin çoğu öğrencilerin öğrendikleri amaç dilde
etkin bir biçimde iletişim kurmayı hedef edinmektedir. Geçtiğimiz yüzyılın ikinci
yarısına damga vuran iletişimsel yaklaşım bu hedefi yeterince yerine getirmektedir. Yabancı dil olarak Arapçanın öğretilmesinde de iletişimsel yaklaşım kullanılmaya başlanmıştır. Böylece Arapça öğretiminde klasik yöntemlerin yerine, öğrenen odaklı öğretim yöntemlerinden biri olan iletişimsel yaklaşımın kullanılması
öğrencilerin verimliliğini artırmaktadır. Arapça konuşma becerileri öğretiminde
iletişimsel yaklaşım uygulanırken, ders sırasında her türlü görsel araçlar, işitsel
araçlar, görsel-işitsel araçlar ve tüm öğretme tekniklerinden faydalanılabilir. Bu
çalışmada Arapça öğretmenlerin konuşma becerisi öğretiminde modern öğretim
tekniklerini kullanmaları için iletişimsel yaklaşıma göre hazırlanmış sınıf içi etkinliklerin uygulanma biçimleri tanıtılacak ve verimliliği tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler; Arapça, İletişimsel yaklaşım, konuşma becerisi.
Abstract
Foreign language teaching methods aim of most students in the language they
learned It is aiming to establish communication in an effective manner. The second
of the past century communicative approach half that mark is enough to fulfill
* Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi ve Eğitim
Programları ve Öğretim Derneği Balıkesir-Ayvalık, 13-15 Mayıs 2010’da sunulmuş bildirinin gözden geçirilmiş ve
düzenlenmiş halidir.
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this goal. Using the communicative approach to the teaching of Arabic as a foreign
language It has begun. So instead of the traditional methods of teaching Arabic,
learning one of the focused use of communicative teaching approach students improve their productivity. Arabic speaking skills in teaching communicative approach when applying, during the course of all kinds of visual aids, auditory tools,
audio-visual aids and can benefit from all teaching techniques. This Arabic speaking teachers in modern teaching faculty work communicative approach based
on classroom activities prepared for the use of technical forms of implementation
efficiency will be introduced and discussed.
Key Words; Arabic, communicative approach, speaking skill.
Giriş
Yabancı dil öğretim metotlarının çoğu, öğrencilerin amaç dilde iletişim kurmayı öğrenmelerini hedeflemektedir. 1970’lerde eğitimciler amaç yolda doğru ilerleyip ilerlemedikleri hususunda kendilerini sorguladılar. Bazıları, öğrencilerin sınıf
ortamında rahatça yabancı dilde konuşabildiklerini fakat okulun dışında herhangi
bir gerçek hayat ortamında öğrendikleri yabancı dilde iletişim kuramadıklarını
gözlemlediler. Başka bir grup eğitimci de yabancı dilde iletişim kurmak için sadece
dil yapılarını öğrenmenin yeterli olmadığını saptadılar (Freeman, 2006:121). Öğrenciler dil yapılarını kullanmayı bilebilirler fakat dili kullanamayabilirler. Kısacası; yabancı dilde iletişim kurabilmek için dil kalıpları ve yapılarından daha fazlasına gereksinim vardır. Bu da iletişimsel yetidir, yabancı dilde nerede ne zaman ne
diyeceğini bilebilmektir. Bu şekildeki gözlemler, 1970’lerin sonlarında ve 1980’li
yılların başlarında eğitim alanında dilsel yapı odaklı yabancı dil eğitim metodundan, iletişimsel metoda yönelik bir değişime katkıda bulundu (Freeman, 2006:121).
Arapçanın iletişimsel metotla tanışması ise 1990’lı yıllara dayanmaktadır. Türkiye’de Arapça öğretiminde uygulanması da daha yeni mümkün olabilmiştir.
Türkiye’de Arapça Öğretimi
Türkiye’de yabancı dil öğretiminin geçmişine baktığımızda, eğitim kurumlarında Batıda uygulanan yöntemlerin uygulandığını ve uygulanmaya devam
edildiğini görmekteyiz. Son yıllara değin, yabancı dil öğretiminde üç yöntemin
uygulandığını söylemek olanaklıdır: Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi, Dolaysız Yöntem,
İşitsel-Dilsel Yöntem. Cumhuriyete değin Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi ve Dolaylı
yöntemler uygulanmış, Cumhuriyetten sonra yine aynı yöntemler çerçevesinde yabancı dil öğretimi yapılmıştır. 1950’li yıllarda İşitsel-Dilsel Yöntem yabancı dil öğretiminde uygulanmaya başlamıştır. 1970’li yıllarda İletişimci Yaklaşımın eğitim
programı olarak kabul İşlevsel-Kavramsal eğitim programı gündeme getirilmiş ve
İletişimci uygulamalar başlatılmıştır. İletişimci Yaklaşımın yabancı dil öğretiminde kullanımı günümüze değin süregelmiştir (Demircan, 1988:249).
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Yabancı dil olarak Arapça öğretiminde son elli yıl içerisinde çok önemli gelişmeler oldu. Arap dünyasının elde ettiği ekonomik ve stratejik öneme paralel olarak Arapça da büyük önem kazandı. Arap ülkelerinde de modern Arapça öğretim
merkezleri açıldı. Günümüzde; İmam-Hatip Liselerinde, İlahiyat Fakültelerinde,
Arap Dili ve Edebiyatı bölümlerinde, Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği bölümünde, Türk Dili ve Edebiyatı ile tarih bölümlerinde, Polis Akademisinde ve Kara
Harp Okulunda ikinci yabancı dil olarak Arapça öğretilmektedir. 1992 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla da özel öğretim kurumlarında da Arapça öğretilmesine
olanak sağlanmıştır. Böylece Türkiye’nin her yerinde Arapça eğitim verilen kurslar
açılmıştır.
Böylece Arapçaya gösterilen ilgi ve önem gün geçtikçe arttıkça yeni öğretim
yöntemleri uygulanan kitap ve materyal ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Arapça alanında
uzmanlaşmış akademisyenlerce Arapça öğrenmeyi daha cazip hale getiren ve kolaylaştıran çok sayıda kitaplar hazırlanmıştır ve hazırlanmaya devam etmektedir.
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İletişimsel Yaklaşım
İletişim
kavramı en geniş anlamıyla bir bilginin, bir haberin, bir niyetin ya da bir konuşmanın bir işaret sisteminden, yani dil dediğimiz bir
mekanizmadan yararlanarak bir zihinden başka bir zihne yahut da bir merkezden
başka bir merkeze ulaştırılması eylemidir (Korkmaz,1992:86).

Çağdaş dilbilimin ünlü kuramcılarından Chomsky üretimsel dönüşümlü dilbilgisi kuramında dilin doğasını iki kavramla açıklamaya çalışmıştır. Bunlardan
biri Competence
, diğeri ise Performance
kavramlarıdır.
Burada Competence kavramıyla bir dilin alt yapısının, yani bir dil sisteminin insanın beyninde veya zihninde nasıl işlediğini, nasıl çalıştığını kavramaya, anlamaya
yarayan bir mekanizmanın olduğu, Performance kavramıyla da o dilin günlük hayatta uygulanışı, yazılı ve sözlü iletişim ortamlarında kullanılışı anlatılmak istenmektedir. Son yıllarda bu kavramlarla dilin doğasını açıklamanın yetersiz olduğu
ve bunun yanına bir de Communicative Competence
dediğimiz
iletişim yetisi adıyla üçüncü bir boyutu eklemenin uygun olacağı görüşü ağırlık
kazanmaktadır. (Demirel, 1990:42).
İletişimsel yeti, bir dil toplumu ile iletişim kurmak için gerekli bilgiler ve
bunların kullanılması için gerekli becerilere sahip olma anlamına gelmektedir.
Başka bir deyişle dildeki göstergelerin değişik ortamlarda, yerinde ve zamanında
anlamlı olarak kullanılmasını gerektirmektedir. Bu yeti yalnızca dilbilimsel ve
toplumbilimsel iletişim ve etkileşim kurallarını değil, aynı zamanda iletişim
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Richards ve Rodgers’a göre (2001,153); iletişimsel dil öğretim yaklaşımının
kökeni 1960lı yılların sonlarına doğru İngiliz dil öğretme geleneğindeki değişime
dayanmaktadır.
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olayları ile etkileşim işlemlerinin bağlam ve içeriğinin temelini oluşturan kültürel
kuralları ve bilgileri de içermektedir.
İletişimci Yaklaşımda yaratıcılığı geliştiren, iletişime yönelik sınıf içi etkinlikler
ve öğretim teknikleri ön plandadır. Bu yaklaşımda uygulanan teknikler, drama,
rol oynama, benzetim, doğaçlama, sorun çözme, grup çalışması ikili çalışma ve
iletişim oyunları ana başlıkları altında toplanabilir.
İletişim becerisinin eşdeyişiyle işlevsel yabancı dil öğretiminin gerçekleşmesinin
altı ölçütü bulunmaktadır. Budak’ın (1988:68), Jan A. Van Ek (1988: 16)’dan aktardığına göre iletişimsel yaklaşımın ruhuna uygun söz konusu yeterlikler şöyledir:
1.

Dilsel yeterlik (Linguistic Competence)

2. Sosyo-dilsel yeterlik (Sociolinguistic Competence)
3.

Anlamlı iletişim modelleri içindeki farklı tümcelerin uyumunu algılama
yeterliği (Discursive Competence)

4.

Uygun iletişim stratejisi seçme yeterliği (Strategic Competence)

5.

Sosyo-kültürel yeterlik (Socio-cultural Competence)

Arapça Konuşma Becerileri Öğretiminde Kullanılan İletişimsel Etkinlikler

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

1- Etkinliklerin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
Buradaki aktivitelerin çoğu direk olarak öğrencinin öğrenmesi üzerine odaklanmıştır. Arkadaşları tarafından öğrenci; hisleri, hoşlandığı ve hoşlanmadığı
şeyler hakkında sorgulanmaktadır. Ayrıca kendi hislerini yönetmesi, arkadaşları
tarafından sorguya çekilmesi istenmektedir. İnsanın kendisi hakkında yazması zor
gelebilir. Öğrencinin kendisi hakkında yazdıkları sınıfta okununca, kendisiyle alay
edileceğini, gülünç duruma düşebileceğini düşünebilmektedir. Öğrenci merkezli
aktivitelerin asıl gayesi grupla birlikte öğrencinin kendisini rahat ve dost canlısı
hissetmesidir. Klippel aktivite seçiminde öğretmenlere büyük görevler düştüğünü ifade etmektedir. Öğrencilerin birbirlerini çok iyi tanıdıkları sınıflarda bazı
aktiviteler bireysel olarak öğrencilerin gururlarının zedelenmesine neden olabilir. Herhangi bir utangaçlık ya da gurur incinmesinden kaçınmak için öğretmen,
hiçbir sebep sormaksızın öğrencinin soruları cevaplamak zorunda olmadıklarını
söylemelidirler. Sınıf tartışma veya yorum yapmadan bu reddedişi kabul etmelidir
(Klippel; 1991, 7-8).
2- Etkinliklerin Uygulanışı
İlk önce sınıfınız için uygun olan bir aktiviteyi seçin, daha sonra:
a) Uygulamayı planladığınız etkinlik için eğer gerekiyorsa ya da “hazırlık” bö156
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b) “Aşamalar” bölümünü okuyun ve gerekiyorsa aşamaları kâğıda yazın. Aktiviteyi nasıl sunacağınızı ve öğrencileriniz için ekstra yardıma ihtiyacınız olup
olmadığını düşünün.
c) Aktivite süresince hangi rollerde olacağınıza (direk katılarak mı, yardımcı
olarak mı yoksa gözlemci olarak mı) karar verin.
d) Aktivite bitince öğrencilerinizden geribildirim alın.
e) Aktivite sırasında karşılaştığınız eksiklikleri daha sonra bu aktiviteyi uygularken kullanmak üzere not edin (Klippel; 1991, 10).
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lümünde yazıyorsa yeterli sayıda materyali hazırlayın. Fotokopi yoluyla çoğaltılıp
öğrencilere dağıtılması gereken sayfalar “Örnek–a” diye etkinliklerden sonra gelmektedir.

Örnek Etkinlikler
a- Git ve Bul:
Amaçlar:

Beceri: yazma, konuşma

		

Dil: Soru sorma ve bilgi verme

		

Diğer: Birbirini tanıma, rahatlama, utangaçlığı yenme

Seviye: Orta
Organizasyon: Bireysel, sınıf çalışması

Süre: 15–30 dakika
Süreç:
1.

Adım: her öğrenci bir görev kâğıdı ve sınıf listesini eline alır(herkesin birbirini tanıdığı küçük sınıflarda sınıf listesine gerek yoktur).

2. Adım: her öğrenci şimdi görev kâğıdındaki talimatlara göre diğer herkese
sorular sorar. Cevaplarını yazar, soru sorduğu arkadaşlarının isimlerinin
üzerini çizer.
3.

Adım: herkese soru sorma işlemi bitince herkes sorularını ve cevaplarını
seslice sınıfta okur.

Değişkeler:
1.

Görev kâğıdındaki sorular sınıfın geçmişi, yaşı ve ilgilerine göre değişebilir.

2. İki ya da üç öğrenciye aynı görev verilebilir.
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Hazırlık: Örnekteki (Örnek–a) gibi her öğrenci için değişik bir görev kâğıdı,
sınıf listesi (büyük sınıflar için)

Dr. Murat ÖZCAN
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b- Gelecek:
Amaçlar:

Beceriler: Yazma, konuşma

		

Dil: gelecek zaman, karşılaştırma yapma

		 Diğer: Çevremizdeki dünyayı düşünme ve burada olanlardan nasıl etkilendiğimizi düşünme.
Seviye: Orta
Organizasyon: Bireysel, grup
Hazırlık: Her öğrenci için iki adet çizelge (Örnek–b)
Süre: 20–30 dakika
Süreç:
1.

Adım: Her öğrenci çizelgelerden ikişer adet alırlar. Öğrencilerden biri bu
çizelgelerden birini her kareye uygun örneklerle iyi şeylerle diğeri de kötü
şeylerle doldururlar.

2. Adım: Öğrenciler doldurma işini bitirince, gelecekle ilgili umutlarını ve
endişelerini gruplarıyla tartışırlar. Her grup tek bir zaman dilimine odaklanıp, bu dönem hakkında beklentileri ve endişeleri hakkında tartışabilirler.
Görüşler: Değişik karelerin aralarındaki ilişkileri görmek önemlidir. Şu anda
dünyada olup bitenler önümüzdeki yirmi yıl içerisinde çocuklarımızı etkileyebilir.
c- Telefon Etme:
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Amaçlar:

Beceriler: Yazma, konuşma

		 Dil: ısrar etme, sözünü kesme, konuşmayı yönlendirme, tereddüt
etme, kesin olmama durumunu açıklama
Seviye: Orta/ileri
Organizasyon: İkişerli grup
Hazırlık: Rol kartları (Örnek–c)
Süre: 15- 20 dakika
Süreç:
1.
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Adım: Sınıf iki takıma ayrılır. (A-B grubu) daha sonra her grup kendi altında 3–5 gruba ayrılır. Her A grubu üyesi A rol kartını alır. Her B grubu
üyesi de B rol kartını alır. Her öğrenci rol kartının üzerinde yazılı olan
kalıp sözcükleri kullanarak konuşmasını yapmak zorundadır.
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2. Adım: A grubundan bir kişi ve B grubundan bir kişi grubun önünde telefon görüşmesi oyununu oynarlar. Bu süreç farklı rol kartlarıyla oynanmaya
devam eder.

İleri seviyedeki öğrenciler için hazırlık aşamasında verilen süre daha kısıtlı olabilir. Bu sayede daha kısa sürede düşünürler ve telefon görüşmesini yaparlar.
D- Arapça Kursu
Amaçlar:
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Değişkeler:

Beceriler: Yazma, konuşma

Seviye: Orta
Dil: Düşünme, fikir yürütme
Hazırlık: Renkli kalemler, resim kâğıdı, makas vb.
Süre: 40 dakika
Organizasyon: Grup çalışması
Süreç:
1.

Adım: Öğretmen öğrencilerine şimdi yeni bir Arapça kursu açacaklarını
ve bu kursun tanıtımı için reklam, broşür, poster hazırlayacaklarını söyler.

3.

Adım: Her grubun görüşmesi yapılır. Grupların üyeleri kendilerini tanıtırlar.

4.

Adım: Öğrenciler, reklamlarını, broşürlerini, posterlerini yazarak, çizerek
ve boyayarak 30 dakika içerisinde hazırlarlar.

5.

Adım: Dersin kalan bölümünde gruplar halinde tanıtımlar yapılır, en çok
beğenilen tanıtım sınıf duvarlarına asılır.

Değişke:
Tanıtımlar sınıfta hemen o anda yapılabilineceği gibi ödev verilip gruplar halinde evde de yapılıp sınıfta tanıtımı yapılabilir.
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2. Adım: Sınıf 5’erli gruplara ayrılır. Her grup kendi Arapça kursunun tanıtımını yapmak zorundadır.
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Yabancı Dil Olarak Arapça Konuşma Becerisi Öğretiminde
İletişimsel Yaklaşıma Dayalı Etkinliklerin Kullanımı

SONUÇ VE ÖNERİLER

İletişimsel yaklaşım sınıf ortamını günlük hayattan bir duruma, bir enstantaneye çevirmektedir. Arapça yazma becerileri öğretiminde iletişimsel yaklaşım
uygulanırken, ders sırasında her türlü görsel araçlar, işitsel araçlar, görsel-işitsel
araçlar ve tüm öğretme tekniklerinden faydalanılmaktadır. Böylece sınıf ortamı
monotonluktan kurtulmakta, öğrenciler daha zevkli ve kolay öğrenir hâle gelmektedirler.
Bir dili öğrenmek demek, o dilin iletişimsel yetisini kazanarak, o dilde iletişim
kurmak demektir. İşte bu çalışmayla birlikte Arapça öğretiminde klâsik yöntemlerin yerine, öğrenen odaklı öğretim yöntemlerinden biri olan iletişimsel yöntem
kullanılmış ve öğretmenlerin modern öğretim tekniklerini öğrenmeleri için katkılarda bulunulmuştur. Öğretmenler, Arapça öğretimi yapacağı sınıfa göre, bu etkinliklerden seçerek dersini işleyebilirler. Bunun yanı sıra, Arap dili eğitimi alanında
çalışan araştırmacılara, bu çalışmayı göz önünde bulundurarak sınıf ortamında
uygulamalar yaparak değerlendirilmeleri önerilmeli ve desteklenmelidir.
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Dili kullanarak iletişim kurulması için dilbilgisi kurallarının yanı sıra dinleme,
konuşma, okuma ve yazma becerileri öğretimi için de bazı kuralların olduğu kabul
edilmiştir. Esas olarak, yabancı dil öğrenme olgusundaki asıl hedef, bu yabancı
dilin temel işlevi olan yazılı/sözlü iletişimin sağlanmasıdır.
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Yukarıda zikredilen iletişimsel etkinlikleri öğretmenler fotokopi yoluyla çoğaltarak sınıflarında öğrencilerine uygulayabilirler. Bu şekilde ders işlenildiği takdirde öğrencinin derse karşı motivasyonu artacak, arkadaşlarıyla grup çalışması
yaparak konuşma korkusunu yenecektir. Örneklerini verdiğimiz iletişimsel etkinliklerin sayısı artırılarak, iletişimsel yaklaşıma dayalı ders kitapları yazılabilir ve
böylece Arapça diğer batı dilleri gibi renkli ve eğlenceli bir biçimde öğretilebilir.
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Bir ülkenin Spor yönetimi ve spor eğitiminde başarılı olmasının etmenlerinden
biriside, spor alanında yazılan eserlerdir. Araştırmacılara bilgi edindirme süreci ile
ilgili çalışmalar her zaman değişme ve gelişme göstermektedir. Araştırma yöntemlerinde; yapılacak bir araştırma için konu seçiminden sonra en önemli adımlardan
biri, literatür tarama olarak açıklanır. Araştırma yapanlar için, çalıştıkları konu
üzerinde daha önce yapılmış olan araştırmaları tespit etmek ve kendi araştırmaları
ile paralellik kurarak tartışmak kaçınılmaz bir zorunluluktur. Günümüzde önemi
daha da artan bu tür çalışmaların bilimsel araştırmalarda zaman ve emek kaybını
önlediği ve istatistiksel çalışmaları kolaylaştırdığı görülmektedir. Spor eğitimi ve
yönetimi,.üzerinde çalışmak isteyen araştırmacıların başlıca ihtiyaçlarından birisi, çalışma konusunda oluşturulan bibliyografyadır. Bu bibliyografya denemesinde
araştırmacılara katkı sağlamak düşüncesiyle spor hakkında yapılan çalışmalar ele
alınmıştır. Bu çalışma, 1923-1938 dönemi arasında 286 kitap çalışmasını içeren bir
bibliyografya denemesidir. Bibliyografyada yer verilen kitaplar yıllara göre sıralanmıştır.
Anahtar Kelimeler :Spor, kitap , 1923-1938 dönemi
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Abstract
Sports management and sports education in a country of the factors of success
In one, the works written in the sports field. The process of acquiring information for researchers related studies show always change and development. Research
methods; For a research subject will be the most important steps after election one
is described in the literature. For those who study the subject they work on to identify and research previously conducted their research.
It is an unavoidable necessity to discuss the parallelism established. Today importance further increasing the time and labor work in scientific research of such
loss It is seen that prevent and facilitate the statistical study. Sports training and
management, one of the main needs of researchers who want to work in atop, bibliography is created in the work. This bibliography trial To contribute to the researchers dealt with the idea of studies about sports It was obtained. In this study, a
study containing 286 books between 1923 to 1938 period try the bibliography. Place
the books in the bibliography listed by year.
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Key Words: sports, books, 1923-1938 period.
Giriş
Her alanda olduğu gibi spor alanında da bibliyografyanın önemli bir yeri vardır.
Değişik aralıklarla belirli bir alanda yapılan çalışmaların envanterinin çıkarılması, araştırmacılara kaynak adresleri göstermesi yanında ilgili alanda ulaşılan külliyatın boyutunu sergilemek açısından da yararlıdır. 1923-1938 dönemi arasında
yazılan spor kitaplarını inceleme sebebimiz Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün faal olarak Karar merciinde bulunduğu yıllar olmasıdır. Mustafa Kemal
Atatürk spora verdiği önemi“ Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini düzenlemekle görevli olanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yükseltmeyi düşünürken,
sadece gösteriş için herhangi bir yarışmada kazanmak emeliyle bir spor çizmezler.
Esas olan, bütün her yaştaki Türkler için beden eğitimini sağlamaktır. “Sağlam
kafa, sağlam vücutta bulunur” sözünü atalarımız boşuna söylememişlerdir” sözüyle veciz olarak belirtmişlerdir.
Spor alanında yapılan çalışmaları Türk inkılâp hareketinin önemli unsurlarından biri olarak gören Atatürk, bu inkılâbın millete mâl edilerek, milletin ilgi
ve desteği ile yapılmasından ve yürütülmesinden yana olmuştur. Bu nedenle Türk
kültürünü çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda
spor alanında da çağı yakalamak ve çağdaş insanlık ailesi içinde yer almak Türkiye Cumhuriyeti’nin esaslı hedeflerinden birini teşkil etmiştir. Bu bağlamda:
“Muvaffak olmak için her türlü muavenetten ziyâde bütün milletçe sporun niteliği, kıymeti anlaşılmak ve ona kalpten sevgi göstermek, onu vatanî vazife saymak
lâzımdır.” diyerek Türk milletinin medeniyet yolunda mesafe kat edebilmesi için
spora ilgi göstermesini ve bunu vatanî bir görev olarak algılamasını istemiştir. Bu
amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak, halkın hayatın olağan akışı içinde yaptığı
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1923 YILI YAYINLANMIŞ KİTAPLAR
1.TİCİ, Teşkilat ve Nizamat-ı Umumiye, TİCİ Yayını, Ahmet İhsan Matbaası,
İstanbul, 1923.
2.1924 Paris Cihan Müsabakalarına İdmancıların İştirakini Temin İçin Cemiyet-i Umumiye-i Belediyece Lütfen İfası Temin Olunan Muavenetler Hakkında Lahiya, Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyeti Yayını, Kader Matbaası, İstanbul,
1923.
3.Baden-Powel, İzcilik, Çev. Mustafa Rahmi, Devlet Matbaası, İstanbul, 1923.
1924 YILI YAYINLANMIŞ KİTAPLAR
1.Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı, Beynelmilel Olimpiyat Oyunları, Ebüzziya Matbaası, İstanbul, 1924.
2.Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı, Türkiye Milli Olimpiyat Nizamnamesi
1924; Beynelmilel Olimpiyat Oyunları, Ebüzziya Matbaası, İstanbul, 1924.
3.TİCİ, 1 Eylül 1340’da Ankara’da Akdolunanhk. Umumi İcr, Kılınan İntihabat-ı Umumiye Neticesi, TİCİ Yayını, İstanbul, 1924.
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bedenî çalışmaları ve hareketleri profesyonel anlamda ilmî usûl ve esaslara göre
şekillendirmek ve düzenlemek görevini de sporculara ve spor eğitimcilerine vermiştir. Atatürk’e göre, spor alanında elde edilecek başarılar sadece sporcuların, kulüplerin ya da bunları destekleyen devletin değil; esasen bütün milletin başarısının
bir göstergesi olacaktır(16). Bu düşünceye paralel olarak spor ve sporcular inkılâp
hareketi içine dâhil edilmiş ve bu hareket milletin de desteği ve katılımıyla kendine özgü mecrası içinde hızlı bir gelişim göstermiştir.Bildiğimiz kadarıyla Şu ana
kadar Türkiyede sporla ilgili kitapları topluca veren bir kaynakça bulunmamaktadır. Bu bibliyografya çalışması, 1923-1938 dönemi arasında 286 adet kitabın bir
listesini kapsamaktadır. Çalışmanın bu alanda çalışacak araştırmacılara yardımcı
olacağına inanılmakta, ileride açıklamalı bir bibliyografya oluşturmasına kaynaklık edebileceği düşünülmektedir.
Yöntem
Bu araştırma için veriler elde edilirken, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Milli
Kütüphane ,Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Marmara Üniversitesi Kütüphanesi,Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi, İSAM, (İslami
Araştırmaları Merkezi ) İstanbul Büyükşehir Belediyesi,Atatürk Kitaplığı verileri ve çeşitli süreli yayınların elimizde mevcut sayıları ile müelliflerin biyografileri
taranmış, gözden kaçan bir kitap olmamasına özen gösterilmiştir. Buna rağmen
gözden kaçan kitapların bulunmuş olabileceğini de elbette kabul etmek gerekmektedir. Bu bakımdan bu bibliyografya çalışmamıza zaman içinde yeni çalışmaların
eklenebileceğini ve eksikliklerinin tamamlanmaya çalışılacağını söylemek mümkündür.
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4.Türkiye İdmancılarının Ankara’da Akd Edecekleri Birinci Umumi Kongre Talimatı, TİCİ Yayını, Hüsn-ü Tabiat Matbaası, İstanbul, 1924.
1925 YILI YAYINLANMIŞ KİTAPLAR
1.Selim Sırrı Tarcan, Prag Spor Kongresi ve Seyahat İntibaları, Maarif Vekâleti, Devlet Matbaası, İstanbul, 1925.
2.TİCİ, İkinci Umumi Kongre Zabıtname Hülasası ve İntihabat Netayici,
Yeni Gün Matbaası, Ankara, 1925.
3.Atletizm, Vatan B. , İstanbul, 1925.
1926 YILI YAYINLANMIŞ KİTAPLAR
1.Selim Sırrı Tarcan, Muallimlere Terbiye-i Bedeniye Rehberi, Maarif Vekâleti, İst. , Devlet M. , 1926.
2.Selim Sırrı Tarcan, Sporcu Neleri Bilmeli, İkbal Kütüphanesi, İst. , 1926.
3.Baden, P. , İzcilik, Çev. M. Rahmi, İstanbul, 1926.
4.TİCİ, Üçüncü Umumi Kongreye Takdim Edilen Merkez-i Umumi Raporu,
Yeni Gün Matbaası, Ankara, 1926.
5. Haccar Zade Mehmed Tevfik, Tenis, Vatan M. , 1926.
6. İdris Nezihi Bey, Gol, İstanbul, 1926.
1927 YILI YAYINLANMIŞ KİTAPLAR
1.TİCİ, Üçüncü Umumi Kongre (Merkezi Umumi Raporuyla Ordu Teşkilatı,
Bilumum Heyet-i Müttehideler ve Mıntıka Raporları ve Kongre Zabıtnamesini
Muhtevidir),İst. , Milli M. , 1927.
2.TİCİ Futbol Federasyonu, Beynelmilel Futbol Kavaidi Umumiyesi ve Beynelmilel Futbol Nizamnamesi, İst. , Askeri M. , 1927.
3.Hans Spityzy, Çocuğun Bedeni Terbiyesi, Devlet Matbaası, İstanbul, 1927.
1928 YILI YAYINLANMIŞ KİTAPLAR
1.Hans Spitzy, Çocuğun Bedeni Terbiyesi, Çev. Ali Haydar Taner, Maarif
Vekâleti, Devlet M., İstanbul, 1928.
2.Selim Sırrı Tarcan, Terbiye-i Bedeniye Tarihi, Maarif Vekâleti, Devlet Matbaası, İstanbul, 1928.
3.TİCİFutbol Heyeti Müttehidesi, İst. , Askeri M. , 1928.
4.TİCİ, Dördüncü Umumi Kongre, Murahhaslar Esamisini, Merkezi Umumi Raporuyla Ordu Spor Teşkilatı, Bilumum Heyet-i Müttehideler ve Mıntıka
Raporlarını, Kongre Zabitnamesini ve İntihabat Netayicini Muhtevidir, Akşam
Matbaası, İstanbul, 1928.
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1931 YILI YAYINLANMIŞ KİTAPLAR
1.Vildan Aşir Savaşır, Atletizm ve Mektebe Tatbikatı, Maarif Vekâleti, Devlet
Matbaası, İstanbul, 1931.
2.Vildan Aşir, Atletizm, İst. , Devlet M. ,1931.
3.Büyük Erkanı Harbiye Deniz Şubesi (B.E.H.D.Ş), Deniz Gedikli Mektebi
Spor Albümü, İst. ,Deniz M. , 1931.
4.B.E.H.D.Ş. 10. Atlı Top Oyunu, İst. , Askeri M. ,1931.
5.Onat, Mesut, Ordu Spor Hizmeti ve Teçhizatı Hakkında Talimat D-93, Ankara, Genelkurmay B. , 1931.
6.Maarif Vekâleti, Jimnastik Şenlikleri Rehberi, İst. , Devlet B. ,1931.
7.İzmir Gençler Birliği Nizamnamesi, İzmir, Cumhuriyet M. ,1931.
8.Atletizm Federasyonu, Atlı Top Oyunu, İst. , Askeri M. , 1931.
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1929 YILI YAYINLANMIŞ KİTAPLAR
1.Reşit Galip, İnsan Bedeni, Devlet Matbaası, İstanbul, 1929.
2.Türkiye Atletizm Rekorları (1922-1929), İst. , Akşam M. , 1929.
1930 YILI YAYINLANMIŞ KİTAPLAR
1.Ovide Decroly-MelleMonchampe, Terbiyevi Oyunlarla Zihni ve Hareki Faaliyet Temrinleri, Çev. Kâzım Nami Duru, Maarif Vekâleti, İst. , Devlet M. , 1930.
2.Ahmet, Türk İzciTeşkilatı, A. Halit Küt. İst. , 1930,
3.İzzettin, Jandarma Beden Terbiyesi ve Boğuşma Rehberi, İst., Jandarma B.
, 1930.
4.Göztepe Spor Kulübü Nizamnamesi, İzmir, Cumhuriyet M. , 1930.
5.Futbol Yıllığı, İst. , Devlet M. , 1930.
6.Yarış ve Islah Encümeni, Yarış Programı, Ankara, Başvekâlet B. , 1930.
7.Yusuf İzzetttin, Beden Terbiyesi, Ankara Jandarma M. , 1930.
8.Kâmil, Türklerde Spor, Akşam Basımevi, İstanbul, 1930.
9.Dokuzuncu Olimpiyatta Güreş, Güreş Federasyonu Yayını, 1930.
10.Ahmet, Türk İzci Teşkilatı, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, İstanbul,
1930.
11.İzzetttin Yusuf, Beden Terbiyesi, Ankara, (1930)
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5.TİCİ, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Teşkilat ve Nizamat-ı UmumiyeGenel Kongre-Üçüncü Tab-1924 Kongresini Müteakip Yapılan tadilat Havidir,
İst. , Akşam M. , 1928.
6.Kumlarda Çocuk Oyunları, Çev. Ahmet Hilmi Yolaç, Devlet Matbaası, İstanbul, 1928.

9.İdman Talimatnamesi Kısım: 4, İst. , Askeri M. , 1931.
10.Tarcan, Selim Sırrı, Cimnastik Nazariyatı, İst. , Devlet B. , 1931.
11.TİCİ, Beşinci Umumi Kongre, TİCİ Yayını, Devlet Matbaası, İstanbul, 1931.
12.TİCİ, İstanbul Mıntıkası Su Sporları 1931 Müsabaka Talimatnamesi, İst. ,
Hamit M. , 1931
13.TİCİ Güreş Federasyonu, Beynelmilel Güreş Nizamnamesi, İst. , Türkspor
B. , 1931.
14.Yarış ve Islah Encümeni, Yarış Programı, Ankara, Başvekâlet B. , 1931.
15.Hasip, Ahmet, Metodika, Maarif Vekâleti Yayını, İstanbul, 1931.
16.Ali İlhami, MissDorothy Rutherford, Mektep Oyunları (İlk-Orta-Lise),İst.
, MuallimAhmed Halit K. , Kuvayi Milliye B. , 1931.
1932 YILI YAYINLANMIŞ KİTAPLAR
1.Selim Sırrı Tarcan, Beden Terbiyesi: Oyun-Jimnastik-Spor, Devlet Matbaası,
İstanbul, 1932.
2.Selim Sırrı Tarcan, Radyo Konferanslarım: Kitap I, İst. , Devlet M. , 1932.
3.İzzettin, I inci Mülazim Y. , Jandarma Beden Terbiyesi: Oyun, Jimnastik,
Spor, D. M. , İst. , 1932.
4.Ahmet, Deniz Binbaşısı ve Fuat, Yüzbaşı, Deniz Sporculuğu, İst. , Deniz M.
, 1932.
5.Süleyman Fehmi, Köy Spor Sahaları Hakkında Öğütler, Ankara, Köyhocası
B. , 1932.
6.James, R. A. Scott-Vasıf, K. M. , Bir Günlük Spor, İst.,Tefeyyüz B. , 1932.
7.Galatasaray İzcileri 1912-1932, İst. , MatbaaiEbüzziya, 1932.
8.Ahmet Musa-Fuat Mustafa, Cimnastik ve Spor: Deniz Sporculuğu, İst. , Dz.
M. ,1932.
9.Atletizm Federasyonu, Bedeni Kabiliyet Talimatnamesi, İst. , Askeri M. ,
1932.
10.Her Sınıf İçin İdman Talim ve Terbiye Programı, Ankara, Genelkurmay
B. , 1932.
11.TİCİ Denizcilik Federasyonu, Kürek Vesaiti, İst. , Türkspor M. , 1932.
12.TİCİ Güreş Federasyonu, I. Balkan Güreşleri, İst. , Devlet B. , 1932.
13.Yarış ve Islah Encümeni, Yarış Encümeninin Satış Programı, Ankara, Başvekâlet B. , 1932.
14.Yarış ve Islah Encümeni, Yarış Programı, Ankara, Başvekâlet B. , 1932.
15.Yarış ve Islah Encümeni, Yarış Neticeleri, Ankara, Başvekâlet B. , 1932.
16.Süvari Talimatnamesi, İst. , Harbiye Mektebi M. 1932.
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1933 YILI YAYINLANMIŞ KİTAPLAR
1.Selim Sırrı Tarcan, Köy Mekteplerinde Beden Terbiyesi, Devlet Matbaası,
İstanbul, 1933.
2.Baytar Mektebi, Beden Kabiliyet Talimatı, İst. , Askeri Tıp M. , 1933.
3.Büyük Erkanı Harbiye 6 ıncı Şube, İskrım, Ankara, B.E. Rs. M. ,1933.
4.Trakya’da Spor, Edirne, Necmi M. , 1933.
5.Baykoç, Hulusi, Beden Kabiliyeti Talimatı, İst. , Askeri Tıp M. , 1933.
6.Denizcilik Federasyonu, Beynelmilel Yelken Yarış Nizamnamesi ve Türkiye Denizcilik Federasyonu Talimatı,İst. , Akşam M. , 1933.
7.Ahmet Fetgeri-Seyfi Cenap, Güreş Kılavuzu, İst. , Devlet M. , 1933.
8.Beynelmilel Eskrim Federasyonu Nizamnamei Esasi ve Müsabakalar Nizamnamesi, İst. , Hamit Bey M., 1933.
9.Atletizm Federasyonu, Bedeni Kabiliyet Talimatnamesi, İst. , As. Tb. M. ,
1933.
10.Dıem, Dr. Carl-Seıffert, Johannes, Spor Sahaları ve Stadyumlar, İst. , Devlet
B. , 1933.
11.Eskrim: Flöre-Epe-Kılıç, Ankara, Genelkurmay B. , 1933.
12.Tarcan, Selim Sırrı, Köy Mekteplerinde Beden Terbiyesi, İst. , Devlet B. ,
1933.
13.TİCİ Denizcilik Federasyonu, 1932 Senesi Mesai Salnamesi Türkiye ve
Mıntıka Birincilikleri, İst. , Nümune B. , 1933.
14.TİCİ Futbol Federasyonu, Beynelmilel Futbol Kaideleri, İst. , Devlet M. ,
1933.
15.TİCİ, Altıncı Umumi Kongre, TİCİ Yayını, İst. , Devlet M. , 1933.
16.Yarış ve Islah Encümeni, Koşu Programı, Ankara, Başvekâlet B. , 1933.
17.TİCİ, Altıncı Umumi Kongre, Murahhasları İsimlerini, Kongreye Arzedilen Merkezi Umumi Raporları ile Federasyonlar, Ordu Spor Teşkilatı ve Mıntıka Raporlarını, Kongre Zabitnamesine ve İntihabat Neticelerini Muhtevidir,
İst. , Devlet M. , 1933.
18.Schroo ve Wellis, Jimnastik, Oyun ve Binaları İnşa ve Tesisi İçin Rehber,
TBMM Matbaası, 1933.
19.TİCİ, Hentbol, İstanbul, 1933.
20.Vildan Aşir, Atletizm, İstanbul, 1933.
21.Ankara Halkevi, Ankara Halkevi Spor Şubesi Hususi Talimatnamesi, Ankara, Hakimiyeti Milliye M. , 1933.
22.Bedeni Kabiliyet Talimatnamesi, Askeri M. , İst. , 1933.
23.Beynelmilel Eskrim Federasyonu, Beynelmilel Eskrim Nizamnamesi, İst. ,
Hamid Bey M. , 1933.
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24.Eskrim, Ankara, Bers. M. ,1933.
25.Beynelmilel Futbol Kaideleri, İst. , Devlet M. , 1933.
26.Tunç, Mustafa Şekip (HenriLelacroix’dan), Oyun Dünyası, Oyun ve Sanat,
Devlet B. , Ahmed Halit K. , 1933.
27.1932 Senesi Türkiye ve Mıntıka Birincilikleri Mesai Dalnamesi, İst. , Nümune B. , 1933.
1934 YILI YAYINLANMIŞ KİTAPLAR
1.Denizcilik Federasyonu, Kürekçilik, İst. , Nümune B. , 1934.
2.TİCİ, Eltopu Oyunu İçin Resmi Kaideleri Gösterir Rehber, Ankara, Hakimiyeti Milliye B. , 1934.
3.TİCİ Denizcilik Federasyonu, Can Kurtarma Kılavuzu, İst. , Nümune B. ,
1934.
4.TİCİ Federasyonlar Merkezi, Basketbol Kılavuzu, İst. , Nümune B. , 1934.
5.TİCİ Federasyonlar Merkezi, Basketbol Nizamnamesi, İst. , Nümune B. ,
1934.
6.TİCİ Federasyonlar Merkezi, Voleybol Kılavuzu, İst. , Nümune B. , 1934.
7.TİCİ Federasyonlar Merkezi, Voleybol Nizamnamesi, İst. , Nümune B. , 1934.
8.Morand, Paul-Nasuhi Esat, Cihan Şampiyonları, Ankara, Hakimiyeti Milliye B. , 1934.
9.Kâmil, Türklerde Spor, İst. , Akşam B. , 1934.
10.Galatasaray Spor Kulübü Umumi Nizamnamesi, İst. , Matbaacılık ve Neşriyat T. A. Ş. ,1934.
11.Turan İdman Yurdu, Turan İdman Yurdu Nizamnamesi, Afyon, Doğan B.
, 1934.
12.Türkiye Atlı Spor Kulübü, Türkiye Atlı Spor Kulübü Nizamnamesi, Ankara, Köyhocası B. , 1934.
13.Yusuf Ziya Demircioğlu, Anadolu’da Eski Çocuk Oyunları, İst. , Milli Mecmua B. ,1934.
14.İhsan, Kayak İle Talim Terbiye, Askeri M. , 1934.
15.Selim Sırrı Tarcan, Radyo Konferanslarım: Kitap II, İst. , Ülkü M. , 1934.
16.Turan İdman Yurdu Nizamnamesi, Afyon, Doğan B. , 1934.
17.Türkiye Atlı Spor Kulübü Nizamnamesi, Ankara, Köyhocası B. , 1934.
18.Cirit Talimatnamesi, Ankara, Hakimiyeti Milliye M. , 1934.
19.Kanad, Dr. Fikret-Kanok, Yeni Usul Resimli Hocasız Alafranga Güreş
Rehberi, İst. , Vakit B. , 1934.
20.Serbest Güreş (Türk Güreşi) Nizamnamesi, Türk Spor M. , 1934.
21.TİCİ Denizcilik Federasyonu, Beynelmilel Amatör Yüzme Federasyonu
172

173

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Nizamatı: Yüzme, atlama, vaterpolo1934-1936, İst. , Nümune B. , 1934.
22.TİCİ Denizcilik Federasyonu, Yüzme Kılavuzu, İst. , Nümune B. , 1934.
23.TİCİ Denizcilik Federasyonu, Yelken Teknelerinin Evsafı İnşa Şartları ve
Ölçü Talimatnamesi, İst. , Nümune B. , 1934.
24.Yarış ve Islah Encümeni, Koşu Programı, Ankara, Başvekâlet B. , 1934.
25.KANOK, Yeni Usul Resimli Hocasız Alafranga Güreş Rehberi, İst. , Vakit
M. , 1934.
26.Melecbach, Julius, Kürekçilik, İstanbul, Nümune Matbaası. , 1934.
27. Denizcilik Federasyonu, Kürekçiliğin Talim ve Terbiyesine Methal, Ankara, 1934.
1935 YILI YAYINLANMIŞ KİTAPLAR
1.Adana Halkevi Spor Şubesi, Cirit Oyununun Kuralları, Adana, Türksözü B.
, 1935.
2.Bisiklet Federasyonu, Beynelmilel Yarışlar ve Rekorlar Nizamnamesi, İst. ,
Nümune B. , 1935.
3.Denizcilik Federasyonu, Yüzme ve Atlama Kılavuzu, İst. , Nümune B. , 1935.
4.Maarif Vekâleti, Jimnastik Şenlikleri Talimatnamesi, İst. , Devlet B. , 1935.
5.Altınordu Spor Kulübü, Yasamız, İst. Ülkü B. ,1935.
6.Atletizm Federasyonu, Modern Atletizm, İst. , Devlet B. , 1935.
7.Melahat Aksel, Atıcılık ve Binicilik, İst. , Gütemberg B. , 1935.
8.Mustafa Atak, Boks, İst.,Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. , 1935.
9.Nurettin Gökmen, Tabanca Atışı, İst. , Cihan K. , 1935.
10.Şevket Tunçok, Yaban Domuzları ve Avcılık, İst. Ülkü B. ,1935.
11.Türk Tayyare Cemiyeti, Türk Kuşu Talimatnamesi, Ankara, Ulus B. , 1935.
12.TİCİ, Yedinci Umumi Kongre, Ankara, Davut Müfit B. , 1935.
13.Verger, Raymond, Ping-Pong Dersleri, İst. , Nümune B. , 1935.
14.Yarış ve Islah Encümeni, 1935 Yarış Programı, Ankara, Başvekâlet B. , 1935.
15.TİCİ, Denizcilik Federasyonu, Kurum Yasası, Yarış Yasası ve Avrupa Birincilikleri Talimatnamesi,İst. , Nümune B. , 1935.
16.TİCİ, Umumi Merkezi Neşriyatı, Jimnastik ve Spor Yerlerinin Planları, İst.
, Nümune B. , 1935.
17.Mahmut Ahmet, Spor Kulüpleri, İst. , Türkiye B. , 1935.
18.TİCİ, Kocaeli Bölgesi Deniz Fabrikaları Spor Kulübü, İzmir, A. Fevzi B. ,
1935.
19.TİCİ, Umumi Merkezi, Bölge ve Sosyetelerinin Kütükleşme İşlerine Dair
İzahname, Ankara, T.B.M.M. B. , 1935.
20.Atletizm Federasyonu, Beynelmilel Atletizm Nizamnamesi, Erkek Müsabakaları, İst. ,Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. , 1935.
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21.Curry, Dr. Manfred, Yarış Taktikleri (Tabiyeleri),İst. , Nümune B. , 1935.
22.Her Sınıfa Mahsus İdman Talimatnamesi, İst. , Askeri B. , 1935.
23.İlmi ve Fenni Planörcülük, İst. , Akşam B. , 1935.
24.Mahmut Ahmet, Spor Kulüpleri, İst. , Türkiye B. , 1935.
25.Salih Mahmut, Avcılık ve Balıkçılık, İst. , Resimli Ay B. , 1935.
26.Sovyet-Türkiye Spor Karşılaşmaları, Yedinci Karşılaşma, İst. , AlâeddinKıral B. , 1935.
27.TATO, Binicilik Dersleri, İst. , Matbaacılık ve Neşriyat T. A. Ş. , 1935.
28.TİCİ Güreş Federasyonu,IV. Balkan Güreşleri, İstanbul, Alâeddin Kıral B.
, 1935.
29.Selim Sırrı Tarcan, Radyo Konferanslarım: Kitap III, İst. , Devlet M. , 1935.
30.Altınordu Spor Kulübü, Yasamız, Ülkü B. , 1935.
31.İstanbul Avcılar ve Atıcılar Birliği Nizamnamesi, İst. , Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. , 1935.
32.Curry, Dr. Manfred, Yarış Taktikleri (Tabiyeleri),İst. , Nünune B. , 1935.
33.Galatasaray Denizciler Derneği, 1934 Galatasaray Denizcileri, İst. , Kemal
B. , (t. s).
34.Denizcilik Federasyonu, Yüzme ve Atlama Kılavuzu, İst. ,Nümune B. , 1935.
35.İdman Talimatnamesi, 2. Bası, İst. , Askeri B. , 1935.
36.Riedel, Herbert, Kayak Talimatnamesi, Ankara, Köyhocası B. , 1935.
37.TİCİ, Teşkilat ve NizamatıUmumiyesi, 6.Bası, İst. , Nünune B. , 1935.
38.TİCİ Umumi Merkezi, Bölge ve Sosyetelerin Kütükleşme İşlerine Dair
İzahname, Ankara, T.B.M.M. B. , 1935.
39.Şaman, B. T. , Kır Gezintileri ve Gençlik Kır Konakları, İst. , Ekspres B. ,
1937.
40.Yarış ve Islah Encümeni, 1935 Yarış Programı, Ankara, Başvekâlet B. , 1935.
41.TİCİ, Yedinci Umumi Kongre, Murahhasları İsimlerini, Kongreye Arzedeilen Merkezi Umumi Raporları ile Federasyonlar, Ordu Spor Teşkilatı ve
Mıntıka Raporlarını, Kongre Zabitnamesine ve İntihabat Neticelerini Muhtevidir, Ankara, D. Muhit M. , 1935.
42.TİCİ, Sekizinci Umumi Kongre, Ankara, TBMM Matbaası, 1935.
43.Carl Diem, Köy Spor Sahaları, İst.,Nümune M. , 1935.
44.Carl Diem, Jimnastik ve Spor Yerlerinin Planları, TİCİ Umumi Merkezi,
İst. , 1935.
45.Mustafa Atak, Boks, İst. , Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. , 1935.
46.TİCİ Atletizm Federsayonu, Modern Atletizm, İst. , Devlet B. , 1935.
47.Cimnastik ve Spor Bilgileri Yardımcısı, İst. , Nümune M. 1935.
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48.TİCİ Bisiklet Federasyonu, Beynelmilel yarışlar ve Rekorlar Nizamnamesi,
İst. , Nümune B. , 1935.
49.Kurum yasası, Yarış Yasası ve Avrupa Birincilikleri, İst. , Nümune B. , 1935.
1936 Yılı
1.Beşiktaş Jimnastik Kulübü İdare Heyeti, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Kuruluşu ve Muhtelif Sporlar Hakkında Küçük Bir Tarihçesi, İst.,Ekpres B.,1936.
2.Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü Umumi Nizamnamesi,
İst.,Türkiye B. , 1936.
3.Türk Spor Kurumu, VIII. Kongre, Ankara, Ulus B. , 1936.
4.Fikred Kanat Dr. , Santranç Kılavuzu, Ankara, Ulus B. , 1936.
5.Lorbert- Güçlü, Vildan Aşir, Olimpiyat Oyunları, Vakit B. ,1936.
6.Türk Spor Kurumu Nizamnamesi, Ankara, Ulus B. , Ankara, 1936.
7.Fuat Pura, Bayanlar İçin Günlük Cimnastik, İst. , Aydınlık B. ,1936.
8.Fuat Pura, Gülle Cimnastiği ve Oyunları, İst. , Aydınlık B.,1936.
9.Yugoslavya-Türkiye Futbol Maçları, 11-12/7/1936, İst. , Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. , 1936.
10.Cumhuriyet Halk PartisiKonferanslar Serisi-1; Yalım, Dr. Zeki Ragıp,
Spor, Sağlık-Kültür, Ankara, Recep Ulusoğlu B. , 1936.
11.Bunle, Henri-Aybar, M. Celal, Cimnastik ve Spor Cemiyeti İstatistiği, Ankara, Başvekâlet B. , 1936.
12.Ankara Valiliği Stadyum ve Hipodrom Direktörlüğü, 1936 Ankara Hipodromu At Yarışları Kroniği, Ankara, Çankaya B. 1936.
13.Genelkurmay Başkanlığı IX. Deniz Şubesi, Deniz Spor Talimatı, İst., Dz.
M. , 1936.
14.Çavdarlı, Rıza, Türklerde Atın Ehemmiyeti ve Tarihi, İst. , Ülkü B. ,1936.
15.Nüzhet Abbas, Futbol Kaideleri, İst. , Vakit B. , 1936.
16.Adana Kulübü Esas Nizamnamesi, Adana, Türközü B. , 1936.
17.Bayraklı Kulübü Esas Nizamnamesi, İzmir, Suhulet B. ,1936.
18.Çukurova Atlı Spor Kulübü İç Tüzüğü, Adana, Seyhan B., 1936.
19.İzmir Atış ve Atlı Spor Kulübü Nizamnamesi, İzmir, Bilgi B. , 1936.
20.O. Kan Spor Kulübü Temel Tüzüğü, İst.,Nümune B. ,1936.
21.Bilen, Zeki, Jiu-Jitsu (Silahsız Müdafaa Usulleri),İst. , Sinan B. , 1936.
22.Cirit Talimatnamesi, Ankara, Köy Öğretmeni B. , 1936.
23.Kanad, Dr. Fikret-Kanok, Kayak Talimatnamesi Tercümesi, Ankara, Ulus
B. , 1936.
24.Pura, Fuat, Kar Sporu: Kayak, İst. , Aydınlık B. ,1936.
25.Sağlık Topu ve Oyunları, İst. , Aydınlık B. ,1936.
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26.Pura, Fuat-Sınal, İlyas, Günlük Jimnastik, İst. , Aydınlık B. , 1936.
27.TİCİ Atıcılık Federasyonu, Muvakkat Atıcılık Taliamatı, Ankara, Ulus B.
, 1936.
28.Yarış ve Islah Encümeni, Koşu Programı, Ankara, Başvekâlet B. , 1936.
29.Türk Spor Kurumu Nizamnamesi (Talimatnamelerle Birlikte),Ankara,
Çankaya M. , 1936.
30.Gülle Cimnastiği ve Oyunları, İst. , Aydınlık B. , 1936.
31.Hereke Çocuk Kampı, İst. , Ülkü M. , 1936.
32.Kocaeli Kültür Direktörlüğü, Kocaeli Çocuk Kampı Talimat ve Programı,
İst. , Ülkü M. , 1936.
33.Kayak Talimatnamesi Tercümesi, İst. , Ulus B. , 1936.
1937 YILI YAYINLANMIŞ KİTAPLAR
1.Bunle, Henri-Aybar, M. Celal, Jimnastik ve Spor Cemiyetleri İstatistiği, Ankara, Başvekâlet B. , 1937.
2.Can, Sıtkı, Ordu İlinde 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı, Ordu, Gürses B.
, 1937.
3.Trabzon Vilayeti Kültür Direktörlüğü Köy Spor Kulübü Yasası, Trabzon, Olcay B. , 1937.
4.Trakya Umumi Müfettişliği Köy Bürosu, Akdoğan, A.Enver, At Yetiştiriciliğinde Aşım Durakları ve Faydaları,İst. , Halk B. , 1937.
5.Son 100 Yıl İçinde Trakya’da Yetişen Cihan Pehlivanları ve Büyük Pehlivanlar,İst. , Halk B. , 1937.
6.Başvekâlet, Kara Avcılığı Kanunu, Ankara, Başvekâlet B. , 1937.
7.Türk Spor Kurumu, 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı Talimatnamesi, Ankara, Ulus B. ,1937.
8.Maarif Vekâleti, CimnastikŞenlikleri Talimatnamesi, İst. , Devlet B. , 1937.
9.Akverdi, Hamdi, Balıkesir’de 19 Mayıs, Balıkesir, İl B. ,1937.
10.Fuat Pura, El Topu Oyunu, İst. , Aydınlık B. , 1937.
11.Kara Avcılığı Kanunu, İst. , Suhulet B. , 1937.
12.Sabri, Ali, Binicilik Notları, İst. , Gayret B. , 1937.
13.Akın Spor Kulübü Nizamnamesi, İst. , Aydınlık B. , 1937.
14.Aydın Yüksel Spor Kulübü Esas Nizamnamesi, Aydın, CHP. B. , 1937.
15.Çamlıca Kulübü Nizamnamesi, İst. , Çausi B. , 1937.
16.Gaziantep Avcılar ve Atıcılar Birliği, Gaziantep, C.H.P. B. ,1937.
17.İstanbul Anadolu Yakası Atlı Spor Kulübü Nizamnamesi, İst. , Tan B. ,
1937.
18.Kasımpaşa Spor Birliği Yasası, İst. , Halk B. 1937.
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19.Manisa Atlı Spor Kulübü Esas Nizamnamesi, Manisa, Dereli B., 1937.
20.Midyat Akın İdman Cemiyeti Esas Nizamnamesi, İzmir, Ticaret B. , 1937.
21.Topkapı Spor Kulübü Umumi Nizamnamesi, İst. , Kağıtçılık ve Matbaacılık A. Ş. , 1937.
22.Onur, Dr. Nureddin, Spor ve Sporda Tıbbi Kontrol Mevzuları Hakkında,
İst. , Kader B. , 1937.
23.Ankara Şehir Hipodromu Müşterek Bahis, Çifte Bahis ve İkili Bahis Talimatnamesi, İst., A. İhsan B. , 1937.
24.Avcı, Cemil, Teknik Avcılık Bilgileri, Ankara, Selen B. , 1937.
25.Beynelmilel Hava Federasyonu, Umumi Spor Kanunu, İst. , Kenan B. , 1937.
26.1937 Paris Sergisi Albümü, İst. , Yedigün B. , 1937.
27.1937 Üçüncü İstanbul Festivali Programı, İst. , Osmanbey B., 1937.
28.Bovet, Pıerre. –Işıksal, Mustafa, İzciliğin Psikolojik Temelleri, İst. , Bozkurt
B. , 1937.
29.Cirit Talimatnamesi, Ankara, Çankaya B. , 1937.
30.Derenel, İlhami, Eğlenceli Tabiat Tecrübeleri ve Oyunları, İst. , Ülkü B. ,
1937.
31.Futbol Kaideleri Etrafında Faydalı Sorgu ve Cevaplar, İst. , Halk B. , 1937.
32.Galatasaray Birincilikleri-Resmi Program, İst. , Resimli Ay B. , 1937.
33.Nüzhet Abbas, Futbol Kaideleri, İst. , Vakit B. , 1937.
34.Tuncel, Mitat, Planör ve Planörcülük, Çocuk K. , 1937.
35.Türk Spor Kurumu Futbol Federasyonu, Beynelmilel Futbol Kaideleri, İst.
, Halk B. 1937.
36.Türk Spor Kurumu Güreş Federasyonu, Beynelmilel Amatör Güreş Nizamnamesi ve Beynelmilel Hüküm ve Hakem Nizamnamesi,İst. , Nümune B. , 1937.
37.Türk Spor Kurumu Güreş Federasyonu, Beynelmilel Federasyon Teşkilatı
ve Beynelmilel Amatör Güreş Nizamnamesi ve Beynelmilel Hüküm ve Hakem
Nizamnamesi, İst. , Nümune B. , 1937.
38.Türk Spor Kurumu Güreş Federasyonu, V. Balkan Güreşleri, İst. , Nümune
B. , 1937.
39.Yarış ve Islah Encümeni, Koşu Programı, Ankara, Başvekâlet B. , 1937.
40.Türk Spor Kurumu, Vazife ve Selahiyet Nizamnamesi, Askeri Fabrikalar
Matbaası, Ankara, 1937.
41.Beynelmilel Futbol Kaideleri, İst. , Halk B. , 1937.
42.Futbol Kaideleri Etrafında Faydalı Sorgu ve Cevaplar, İst. , Halk B. , 1937.
43.Ordu Halkevi, Ordu İlinde 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı, Sıtkı Can,
Ordu, Gürses M. , 1937.
44.Selim Sırrı Tarcan, Türklerde Beden İdmanları, Ankara, Başvekâlet Müdevvenat B. (t. s).
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1938 YILI YAYINLANMIŞ KİTAPLAR
1.Fuat Pura, İlkokullarda Cimnastik, Devlet Matbaası, İstanbul, 1938.
2.Okullarda Oyun, Devlet Matbaası, İstanbul, 1938.
3.Tay Yetiştiriciliği, İst., Halk B. ,1938.
4.Zonguldak Halkevi, 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı, Zonguldak, Karaelmas B. , 1938.
5.CHP İstanbul İlyön Kurulu, İstanbul Vilayeti 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı Tören Programı,İst. , Devlet B. , 1938.
6.CHP İlnel Sekreterliği, 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı Talimatı, Ankara,
Ulus B. , 1938.
7.Başvekâlet, Beden Terbiyesi Kanunu, Ankara, Başvekâlet B. , 1938.
8.İstanbul Demir Spor Kulübü Nizamnamesi, İst. ,Yeniyıl B. , 1938.
9.İzmir Avcılar ve Atıcılar Cemiyeti Esas Nizamnamesi, İzmir, Nefasat B. ,
1938.
10.Türk Dağcılık Kulübü, 5 Aylık Faaliyet Programı, İst. , Çituri Biraderler B.
, 1938.
11.Koşay, Hamit Zübeyr, 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramında Ankara’da
Yapılacak Törene Ait Program, Ankara, Çankaya B. , 1938.
12.Belhan, Abdurrahman, Beden Eğitimi ve Oyunları-İlkokullar İçin, Mersin, Ata Çelebi B. , 1938.
13.1938 Türkiye Serbest Güreş Birincilikleri 4 ve 5 Haziran-Hazırlayanlar ve
Çalışanlar, Ankara, Ulus B. , 1938.
14.Bonomo, Prof. Joe, Sağlam Vücutlu Genç Kız ve Kadın Yetiştiren Yeni Metodlar, İst. , İkbal B. , 1938
15.Diem, Carl, Beden Terbiyesinin Esas Prensipleri, Çev. Mustafa Ülken, Sinop, Muharrem Basımevi, 1938.
16.Galatasaray İzcileri,İst. , Osmanbey B. , 1938.
17.Irmak, Dr. Sadi, Alman Spor Teşkilatı Üzerine Bir Tetkik, İst. , Kader B. ,
1938.
18.Lechenperg, H.-Bükey, Kerim A. , Bir Avrupalı Gözü İle Amerika’da
Spor-Adam Adama, Ankara, Ulus B. , 1938.
19.Okyavuz, Muhiddin-Yayak, Nami, Kılıç, İst., Tan B. , 1938.
20.Türk Spor Kurumu Nizamnamesi, Ankara, Ulus B. , 1938.
21.Yarış ve Islah Encümeni, 1938 Yarış Programıdır, Ankara, Başvekâlet B. ,
1938.
22.Kunter, Halim Baki, Eski Türk Sporları Üzerine Araştırmalar, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul, 1938.
23.Türk Spor Kurumu Nizamnamesi (Talimatnamelerle Birlikte), Çankaya
Matbaası, Ankara,
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SONUÇ
Ulu önderin Türk sporundaki ilk imzasını izcilikte görmekteyiz. 1915 yılında,
“Osmanlı Genç Dernekleri Genel Müfettişliği” ne atanmasından kısa süre sonra
bir rapor hazırlayarak zamanın hükümetine sunar. Bu raporunda Miralay rütbesindeki Mustafa Kemal’in Genç Dernekleri başkanı olarak, üzerinde durduğu ana
noktalar şunlardı:
Yeni neslin fikri ve bedeni eğitimi için genç dernekleri ve izcilik ele alınmalıdır.
Gençler 12 yaşından itibaren esaslar dahilinde yetiştirilmelidir.
Beden eğitimi okullarda programlı olmalıdır.
Spor kulüplerinde sağlığın korunması, spor fizyolojisi ele alınmalıdır.
Spor kulüp başkanları siyasetin dışında kalmalıdır.
Beden eğitimi ders saatleri arttırılmalıdır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk sporuna gerçek desteği ve katkısı sporun ülkede yaygınlaştırılması ve örgütlenmesi yolunda olmuştur. Türkiye’nin ilk spor
teşkilatı olan “Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı” 1922’de İstanbul’da kurulmuştu. Cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak kurulan bu ilk spor cemiyetinin ve federasyonlarının yöneticileri Atatürk’ün oluşturduğu ortamla seçimle tespit edilmiş ve
179
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1938.
24.Alaeddin Cüveyni, Tarih-i Cihan-Güşa(Çev. Mem-Se, Tevfik Oktabani
T.T.K. Yayını, Ankara, 1938.
25.Nasır, Dr. Zeki, İlk Sıhhı Yardım, İst. , Ekspres B. , 1938.
26.Batu, Selahattin, Türk Atları ve At Yetiştirme Bilgisi, Yüksek Ziraat Enstitüsü Yayınları, Recep Ulusoy B. , Ankara, 1938.
27.İrtem, Süleyman Kâni, Türk Kemankeşleri, Ülkü B. , İstanbul, 1938.
28.C.H.P Genel Sekreterliği Konferans Seri: I, Kitap: 8, Ankara Halkevi,
Spor-Sağlık-Kültür, Dr. Zeki Ragıp Yalım, Ankara, Recep Ulusoğlu B. , 1938.
29.1938 Türkiye Kır Koşusu Birincilikleri, Ankara, Çankaya B. , 1938.
30.Cimnastik Şenlikleri Talimatnamesi, İst. , Devlet B. , 1938.
31.İlkokullarda Jimnastik, M.E.B. İlkokul Öğretmen Klavuzu, No: 7, İstanbul, Devlet B. , 1938.
32.Futbol Klavuzu, Ankara, Ulual B. , 1938.
33.Uludağ Kayak Mektebi, Ankara, Y.Z.E.M. , 1938.
34.Süleyman Fehmi, Köy Spor Sahaları Hakkında Öğütler, 2.Bası, Ankara,
Çankaya M. , 1938.
35.Bükey, Kerim A. , H. Lechenperg, Bir Avrupalı Gözüyle Amerika’da Spor,
Adam Adama, Ankara, Ulus B. , 1938.
36.Adana Atıcılık ve Avcılık Spor Kulübü Yasası, Adana, Seyhan B. , 1938.
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demokratik bir şekilde spor örgütlenmelerinin temelleri atılmıştı. Atatürk o günlerde, “Türk sosyal yapısında spor hareketlerini düzenlemekte görevli olanlar, Türk
çocuklarının spor hayatını yükseltmeyi düşünürken sadece gösteriş için herhangi
bir yarışmada kazanmak amacıyla bir spor politikası oluşturamazlar. Esas olan,
bütün, her yaştaki Türkler için beden terbiyesini sağlamaktır” diyerek, sporda hedefin halkın sağlığı ve toplum sporu olduğunu belirtmiştir. Bu bibliyografya çalışmasında, spor ile ilgili ülkemizde 1923-1938 yılları arasında yayımlanmış olan 286
adet kitap yayınlanma yılına göre yer almıştır. İlgili Kitaplara bakıldığında; 19231929 arası çok az sayıda kitap basılmış olup yılda ortalama 4 kitap yayınlanmıştır.
1930-1932 arası 43 kitap yayınlanmış yılda ortalama 14 kitap basılmıştır.1933-1938
arası ise,216 kitap yayınlanmış olup yıllık ortalama 36 kitap yayınlanmış olup oldukça yüksek düzeydedir.
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Aliasgar Kemal’s World Of Words
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Özet

Bu çalışmada, yazarın tiyatro metinleri esas alınmıştır. Bu doğrultuda, eserlerde kullanılan kelimelerin tür ve sıklığa bağlı hususiyetleri değerlendirilmiştir. Böylece yazarın sahip olduğu kelime dünyasının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca
yazarın kullandığı atasözleri, deyimler ve özel isimler tespit edilerek bunların yazarın duygu ve düşünce dünyasındaki yeri tahlil edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aliasgar Kemal, Kazan Tatar tiyatrosu, üslûp, kelime dünyası, kelime sıklığı
Abstract
Aliasgar Kemal is one of the important authors and intellectuals in Tatar literature and cultural history. He is considered the founder of modern Tatar theater.
His famous plays such as “Bankrot”, “Biznin Şehernin Sirleri”, “Birinçi Teatr” are
the hallmarks of Tatar drama.

* Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, serapaki@gazi.edu.tr.
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Aliasgar Kemal, Tatar edebiyat ve kültür tarihinde önemli bir yere sahip yazar
ve aydınlardandır. Kendisi modern Tatar tiyatrosunun kurucusu olarak kabul edilir. “Bankrot”, “Biznin Şehernin Sirleri”, “Birinçi Teatr” gibi meşhur oyunları, Tatar
tiyatro edebiyatına damgasını vurmuştur.
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This study is based on Aliasgar Kemal’s theater scripts. In this respect, the characteristics of the words in his work on the basis of type and frequency were evaluated. Thus, it was aimed to establish his world of words. In addition, proverbs,
phrases and proper nouns used by him were determined, and efforts were made to
analyze their place in his world of thoughts and feelings.
Key Words : Aliasgar Kemal, Kazan Tatar theater, style, world of words, word
frequency
Giriş
Günümüze gelinceye kadar, meydana gelen çeşitli sosyal ve siyasi buhranlardan
etkilenmiş olan Tatar edebiyatı, 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra, o dönemde Rus
sömürgesi altında yaşayan diğer pek çok Türk Cumhuriyetinde olduğu gibi farklı
bir seyir takip etmiştir. Bu değişim, öncelikle eğitim alanında kendini göstermiştir.
20. yüzyılın başlarında eğitim alanında başlayan ceditçilik hareketi, hayatın her
alanında topyekûn yenileşme talepleri şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda
edebî sahada yenilik taraftarı pek çok yazar, eserlerini fikrî ve estetik bir zemine
oturtmaya başlamıştır. Edebî eserler vasıtasıyla, hürriyet ve bağımsızlık mücadelesi
ruhunu taşıyan millî bilinç uyanmıştır. Ayrıca siyasî ve sosyal meselelerde, millîmanevî değerlere sarılışın izleri görülmektedir. Bununla birlikte mevcut ve yeni pek
çok tür, yapılan çalışmalarla gelişme ve ilerleme kaydetmiştir. Bu türlerden biri de ilk
verimleri 19. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan tiyatrodur.
Tatar tiyatrosunun ilk millî piyesi, 1887 yılında Abdurrahman İlyasî tarafından
yazılan ve sansürden dolayı yazarının evinde sahnelenen, dört perdelik Biçare Kız
isimli eserdir. Yenileşme taraftarı yazarları tiyatro eseri kaleme almaya teşvik eden
bu eserden sonra, Fatih Halidî 1888’de Redd-i Biçare Kız isimli oyunu yazmıştır.
Daha sonra 1894’te neşredilen ve yazarı tespit edilemeyen, üç perdelik ilk Tatar
komedisi Komediya Çistay, yine evlerde sahnelenmiştir. Bu tarihten sonra Aliasgar
Kemal, Ayaz İshaki, Kerim Tinçurin, Yarullah Veli, Fatih Emirhan gibi yazarlar da
tiyatro eseri yazmaya başlamıştır. Böylece 19. yüzyılın sonlarında varlık göstermeye
başlayan Tatar millî tiyatrosu, yazılan eserlerle hızlı bir gelişim sürecine girmiş;
ancak asıl gelişme, 1917 Sovyet ihtilalinden sonra meydana gelmiştir. Ancak bu
tarihten sonra da yerli tiyatro eserleri üzerindeki baskı ve sansür tam olarak ortadan
kalkmamış, Tatar yazarlar oyunlarını kendilerine tanınan kısıtlı imkânlar dâhilinde
yazmıştır.
Modern Tatar tiyatrosunun öncüsü ve Çarlık dönemi Tatar tiyatrosunun en ünlü
oyun yazarı olan Aliasgar Kemal’in, 1898’de yazdığı Behitsiz Yigit ve çok geçmeden
kaleme aldığı Üç Bedbehit isimli oyunları Tatar tiyatrosunun ilk verimlerindendir.
Eserlerinde eğitim ve bilimin önemi, kadın hakları, dinî istismar, millî birlik ve
beraberlik gibi konuları kendine has, çoğunlukla mizahî, bir üslupla ele almıştır.
Bu yıllarda başlayan, yabancı dillerden tiyatro eseri tercüme etme faaliyetlerinin
öncüsü de Aliasgar Kemal’dir. Yazarın 1907–1912 yılları arasında yazdığı Birinçi
182

Aliasgar Kemal’in Kelime Dünyası

Bu çalışmanın ana malzemesini, Aliasgar Kemal’in üç cilt halinde toplanan
eserleri arasından seçilen yirmi tiyatro eseri oluşturmaktadır. Yazarın şiir ve
hikâyeleri ile çeşitli konularda yazdığı ilmî ve siyasi yazıları bu makalenin kapsamı
dışındadır.
1.

Aliasgar Kemal

Tatar edebiyat tarihinde özellikle tiyatro alanındaki başarılı ve orijinal
çalışmalarıyla, yenileşme ve modernizmin öncülüğünü yapmış önemli yazarlardan
biri olarak anılan Aliasgar Kemal, 25 Aralık 1878’de Kazan’da dünyaya gelmiştir.
Eğitim hayatına Osmaniye ve Halidiye Medreselerinde başladıktan sonra
Muhammediye Medresesinde devam etmiştir. Burada Şehabettin Mercani, Kayyum
Nasıri gibi ileri görüşlü yazarların eserlerini okumaya başladıktan sonra, dünya
görüşü farklı bir yönde şekillenmeye başlamıştır.
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Teatr “İlk Oyun”, Bülek Üçin “Hediye İçin”, Uynaş “Oynaş/Metres”, Bankrot “Müflis”,
Bizning Şeherning Sirleri “(Bizim) Şehrimizin Sırları” gibi pek çok oyunu defalarca
sahnelenmiştir. Bugün Tatar devlet tiyatrosu, yazdığı başarılı eserlerle Tatar
tiyatrosunun kurucusu olarak kabul edilen Aliasgar Kemal’in adını taşımaktadır.

Aliasgar Kemal, piyeslerini dram ve komedi olmak üzere iki türde kaleme
almıştır. Bunlar Bankrot, Bülek Üçin, Biznin Şehernin Sirleri, Birinçi Tiyatro, Mugciza,
Behitsiz Yigit, Üç Bedbehit, Uynaş, Deccal, Kayiniş, Kündeş, Üylenem Nik Üylendim,
Hafizelem İrkem, Üç Turmış, Isul-ı Kadimçi, Tekıy Gacep Yaki Ahırı Zaman, Küzsiz
Mastirlar, Buzaw, Cantahir Bilen Canzühre isimli oyunlardır. Yazarın bütün eserleri
1978-1982 yılları arasında toplu olarak üç cilt halinde yayımlanmıştır. Adı geçen
oyunlardan 1917 yılına kadar yazılanlar ilk, 1917 yılından sonra yazılanlar ise ikinci
ciltte bulunmaktadır. (Kamal 1978-1982)
Aliasgar Kemal’in piyesleri, Tatar edebiyat tarihinde realizm akımının temelinin
atılması ve gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Zira onun eserlerinin en önemli
özelliği, hikâyelerin gerçek hayattan alınma vaka ve kişilerle örülmesidir. Aliasgar
Kemal’in bu tercihi, Tatar edebiyat ve kültür tarihinde halkçılık ve ilerleme
mücadelesinin öncülüğünü yapan yazar ve aydınlardan biri olmasını sağlamıştır
(Gıyzzet 1978: 394-395). Onun bu denli şöhret bulmasında ve halen itibar
görmesindeki en önemli neden, dönemi için çok yeni ve farklı bir yaklaşımla gerçek
hayatı eserlerine yansıtmasıdır. Eserlerindeki temel amaç, sahip olduğu ideolojileri
piyeslerinde yarattığı kahramanlar ve temalar vasıtasıyla somutlaştırmak ve
toplumu eğitmektir.Tıpkı çağdaşları gibi Aliasgar Kemal de eserlerinde çoğunlukla,
Tatar edebiyatında ilk kez ele alınmaya başlanan, dönemin mevcut sosyal meseleleri
ile eski-yeni çatışmasını işlemiştir. Bir dramaturji ustası olan yazar, asıl yeteneğini
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Aliasgar Kemal, yazarlığa başladığı ilk yıllarda, edebiyatın hemen her alanında
çeşitli denemeler yaparak varlık göstermeye çalışır. Özgün tiyatro eserlerinin yanı
sıra hikâyeler, şiirler, edebî tenkitler, makaleler kaleme alır ve çeşitli dillerden piyesler
tercüme eder.
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piyeslerinde dramatik kurguyu sağlama ve diyalog kurmadaki başarısı ile ortaya
koymuştur. Söz konusu teknikten halkın anlayabileceği günlük konuşma dilini
kullanarak yararlanması, onun özgünlüğü yakalamasını sağlamıştır.
Yazar, piyeslerinde çoğunlukla mevcut idarî yapıyı ve sistemi eleştirmiştir.
Ayrıca burjuva kesimi ile din tüccarlığı yapan mollaları, medeniliğin ve yeniliğin
karşısında olan gericilik taraftarı din fanatiklerini, hikâyelerinin kahramanları
yapmış; onların ikiyüzlülüklerini, menfaatleri uğruna halkı nasıl kandırdıklarını ve
gerçekte hayatlarının merkezindeki tek şeyin para olduğunu gözler önüne sermiştir.
Bunun dışında hırslarına yenik düşen paragöz, cahil, hilekâr ve kurnaz insan tiplerini
gerçek hayattan alarak sahneye taşımıştır.
Ömrünü adadığı tiyatro ve yazarlık sevdası yolunda hayli sıkıntı çeken ve
büyük hizmetleri olan Aliasgar Kemal, yazar ve dramaturg olmakla kalmamış;
Tatar tiyatrosunun babası olma işini de üstlenmiştir. Yaşamı boyunca pek çok
tiyatro topluluğuna, oyunculuğa hevesli gençlere, sanata ve edebiyata gönül vermiş
tiyatro emektarlarına hem maddî hem de manevî destek sağlamayı kendine görev
edinmiştir. Onun tavsiyelerine uyup, ona sonsuz hürmet gösteren oyuncular, bu
yüce gönüllü büyük tiyatro adamını “baba” diye anmaktaydılar.1
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2.

Aliasgar Kemal’in Kelime Dünyası

Kelimeler, aynı dili konuşan kişiler arasında iletişim kurmak amacıyla kullanılan
anlamlı ses veya ses birlikleridir. Bu nedenle kelime, malzemesi dil olan edebi
eserlerde, bir yazarın üslubunu belirleyebilme noktasında büyük önem taşımaktadır.
Zira yazarın dünyaya bakış açısı, sosyal ve ideolojik yaklaşımları, iç dünyası, inançları
vs. yansıtabilmesinin ve özgünlüğü yakalayabilmesinin tek yolu, özenle seçtiği
kelimeleri bir araya getirmesidir. Bu tercihler, yazarı çağdaşları veya aynı türde varlık
gösteren diğer yazarlardan ayırır. Bu itibarla Tatar tiyatrosuna yön vererek çağdaş
tiyatroyu halka tanıtıp sevdiren ve söz konusu türün mimarı unvanını hak etmiş
olan Aliasgar Kemal’in, tiyatro oyunlarını yazarken kullandığı kelimeler köken, tür
ve sıklığa has hususiyetleri bakımından değerlendirilmiştir.
Aliasgar Kemal, piyeslerinde toplam 109258 kelime kullanmıştır. Bu toplamda
birbirinden farklı kelimelerin sayısı ise 17287’dir. Piyeslerde kullanılan kelimelerin
toplamda 719’u özel isimlerdir. Özel isimlerin, söz konusu toplamlardan çıkarılmasıyla
ortaya çıkan sonuçlar şu şekildedir: Toplam kelime sayısı 108539; birbirinden farklı
olan kelimelerin sayısı 16568’dir. 16568 kelimenin 4175’i alınma; 12393’ü ise Türkçe
kökenli kelimelerden oluşmaktadır. Söz konusu alınma kelimelerin 1204’ü Rusça,
2536’sı Arapça-Farsça ve 429’u Batı kaynaklıdır.
Alınma kelimelerin çoğunluğunun Arapça-Farsça olması, o dönemde özerkliğini
elde edememiş ve Rus toprakları içerisinde varlığını sürdüren Tatar Türklerinin
Tataristan’ın şöhretli artisti Kasım Şamil Aliasgar Kemal’e yazdığı mektuplarında ona “manevî babam”
diye seslenmektedir (Şamil 1979: 153-158).
1

184

dillerindeki yabancı etkisi bakımından oldukça şaşırtıcıdır. Ancak bu durum,
yazarın eserlerini yazdığı dönemde henüz Rus dilinin etkisine çok açık olmadığı ve
asırlardır süregelen müşterek Orta Asya yazı diline has Arapça-Farsça kelimelerin
diğer Türk soylu yazar ve şairlerde olduğu gibi kendisinde de mevcut olmasıyla
açıklanabilir. Rusça kelimelerin toplamdaki sayısının azlığı, aynı kelimenin birden
fazla kullanımıyla da alakalıdır. Bununla birlikte, yazarın ilk mahsullerini verdiği
1898’den 1917’ye kadar alınma kelimelerde daha çok Arapça Farsçayı tercih ettiği;
bu yıldan ölümüne kadar olan eserlerinde ise daha çok Rusçanın etkisi göze çarptığı
söylenebilir.
Aliasgar Kemal’in eserlerinde kullandığı Arapça-Farsça kelimelerin pek çoğu
artık Tatarcaya yerleşmiş ve Türkiye Türkçesinde de kullanılan, ancak bir kısmı
çeşitli ses değişimlerine uğramış kelimelerdir. Bunlardan sıklığı yüksek olan bazı
kelimeler şunlardır: hezir “hazır, şimdi” ( 327 defa), hem “hem” (198 defa), meclis
“meclis, (piyeste) perde” (174 defa), kader “kadar” (153 defa), mulla “molla” (136
defa), eger “eğer” (131 defa), perde “perde” (121 defa), zinhar “aman, lütfen” (120
defa), huş “bilinç, akıl” (117 defa), hiç “hiç” (117 defa), hezret “hazret” (109 defa),
zur “zor, büyük” (103 defa), temam “tamam” (87 defa), harap “harab” (84 defa),
vakıtta “vakitte” (84 defa), düris “dürüst, doğru” (83 defa), belki “belki” (71 defa),
rehmet “rahmet, teşekkür” (70 defa).
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16568 kelime esas alındığında Türkiye Türkçesiyle ilgili oranlar şu şekildedir:
Türkiye Türkçesiyle ortak kelimelerin sayısı: 9486
Türkiye Türkçesiyle ortak kullanıma sahip kelimelerden aslen Türkçe olanlarının
sayısı, alınma olanlara göre oldukça fazladır: de “dahi, de” (1777 defa), bir “bir”
(1452 defa), da “dahi, da” (1439 defa), min “ben” (1183 defa), indi “şimdi, demin”
(979 defa), ul “o” (907 defa), yuk “yok” (907 defa), bilen “ile” (863 defa), bik “pek,
elbette” (850 defa), dip “diye, diyerek” (669 defa), bar “var” (606 defa), bu “bu” (563
defa), sin “sen” (543 defa), şul “şol, şu” (502 defa), iken “meğer, acaba” (494 defa), ni
“ne, nasıl” (488 defa), kişi “kişi, insan” (478 defa), sŭñ “sonra, mademki” (445 defa),
idi “idi” (445 defa), tügil “değil” (383 defa).
Tatarcada kullanılan Batı kaynaklı kelimelerin neredeyse tamamına yakını
Türkiye Türkçesiyle ortaktır. Bu kelimelerden bir kısmı şunlardır: advokat/
advakat “avukat”, aftamabil “otomobil”, apparat “aparat”, arkistr/orkestr “orkestra”,
artist “artist”, bilit “bilet”, bravo “bravo”, burjuy “burjuva”, daküment “doküman”,
dram “dram”, elektrik “elektrik”, fabrik “fabrika”, fanar “fener”, garaj “garaj”, general
“general”, gezit “gazete”.
Eserlerde kullanılan ve Türkiye Türkçesinde bulunmayan alınma kelimelerin
çoğunluğunu Rusça kelimeler oluşturmaktadır: abjur “obur, pisboğaz”, adiyel
“battaniye; yorgan”, afisant “garson”, aptika “eczane”, arudiye “alet”, bakaleynıy
“bakkalsı”, balşuy “büyük”, barışnya “zengin ve aristokrat Rus kızı”, besplatnıy
“ruhani”, bezobraziye “çirkinlik”, brigadir “ekip başı”, çast “bölüm”, çelovek “insan”,
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çemodan “valiz”, çestnıy “şerefli”, dezirtir “kaçak”, doverennıy “yetkili”, gorodovoy
“polis”.
Bununla birlikte Türkiye Türkçesinde bulunmayan Türkçe kelimelerden sıklığı
en yüksek olanı kuvvetlendirme edatı eli’ dir (997 defa). Bunun dışında sıklığı yüksek
olan, köken olarak Türkçe ancak Türkiye Türkçesinde bulunmayan kelimelerden
bazıları şunlardır: mine “işte, yoksa vb.” (509 defa), gine “gına, sadece, tamamen vb.
anlamında kuvvetlendirme edatı” (482 defa), bit “elbette, şüphesiz” (427 defa), gına
“sadece, tamamen vb. anlamında kuvvetlendirme edatı”, elle “yoksa, acaba, belki
vb. anlamlarında edat” (338 defa), e “fakat, oysa vb. anlamında bağlaç” (310 defa),
nindiy “ne, hangi” (296 defa), eyde “haydi” (267 defa), karap “bakıp” (266 defa), yarıy
“olur, tamam” (262 defa).
2.1. Kelime Türleri ve Sıklıkları
Aliasgar Kemal eserlerinde çeşit olarak 16568 kelime kullanmıştır. Yazarın
üslubunu etkileyen kelimeler, türlerine göre sınıflandırıldığında şu oranlar ortaya
çıkmaktadır:
İsimler: 8172; Fiiller: 6556; Sıfatlar: 826; Zarflar: 398; Zamirler: 297
2.1.1. İsimler
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Aliasgar Kemal piyeslerinde tür olarak en fazla isimleri kullanmıştır. Eserlerde
kullanılan isim adedi 8176’dır. Çeşit olarak kelimeleri değerlendirdiğimizde bu oran
isim türünün lehine görünse de, kelimeleri sıklık bakımından ele aldığımızda ilk
sıralarda fiil, edat ve zarfın geldiği görülmektedir.
Yazarın piyeslerinde sıklığı yüksek isimlerden bir kısmı şu şekildedir: kişi “kişi,
insan” (478 defa), nerse “nesne, şey” (347 defa), iş “iş” (216 defa), meclis “meclis,
bölüm” (174 defa), akça “akçe, para” (163 defa), mulla “molla” (136 defa), kız “kız”
(132 defa), süz “söz, konuşma” (131 defa), perde “perde” (121 defa), kǚn “gün; hava;
güneş; hayat” (110 defa), bala “çocuk” (99 defa), tavış “ses” (91 defa), tiyin “para,
kuruş” (88 defa),
Yazarın kullandığı kelimeler arasında sıklığı en yüksek olanın kişi “insan” olduğu
görülmektedir. Daha önce yapılan stilistik çalışmalarının verilerinde, sıklığı en
yüksek kelimenin çoğunlukla göz olduğu bilinmektedir. Bunun dışında söz konusu
çalışmalarda sıklığı en yüksek bazı kelimeler gün, yol, kız, ot, gül, su, gönül, gök, ay
şeklindedir. (Özbay 1994: 178-182; Kara 1997: 216-217; Kasapoğlu 2000: 202-204;
Balcı 2004: 64-144; Zal 2007: 201-204; Yelok 2007: 301-312) Bu tablo, nesir türüne
giren piyes metinlerinde çok farklıdır. Bilindiği üzere bu çalışmaların pek çoğu
şiir türü üzerinde yapılmıştır. Bu durumda şiir ve nesir dünyasının kelimelerinin
birbirinden çok farklı olması şaşırtıcı değildir. Zira şiir dilinde, hayal ve duygu
dünyası daha çok soyut kavramlarla ifade edilirken nesir dili, türe göre soyut ve
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Piyeslerde çoğunlukla, üsluba en çok tesir eden niteleme ve belirtme sıfatları
kullanılmıştır. Eserlerde tespit edilen toplam sıfat sayısı 823’tür. Şiir türü üzerindeki
dil ve üslup çalışmalarıyla mukayese edildiğinde, bu sayı büyük ölçüde benzerlik
göstermektedir. Ancak sıklık bakımından oldukça büyük farklar vardır. Sıklık
bakımından ortak nokta ise, en fazla kullanılan sıfat olan bir kelimesidir. Bahsi
geçen çalışmalarda da bir kelimesi, sıklığı en yüksek kelime veya sıklık bakımından
ilk sıralarda yer alan sıfatlar arasındadır. (Kara 1997: 224; Kasapoğlu 2000: 209;
Balcı 2004: 174; Yelok 2007: 314-315; Saldere 2001: 36) Bir kelimesinin dil ve
üslup çalışmalarının verilerinde bu denli fazla kullanıma sahip kelime olduğunun
kanıtlanması ilgi çekicidir. Bu durum, yazar odaklı bir tercihten ziyade dilin genel
gereksinimlerinden kaynaklanmaktadır. Zira bir kelimesi Türkçede hem konuşma
dili hem de edebî dilde sıklığı en yüksek kelimeler arasındadır (Göz 2003: 213).
Sıklığı yüksek olan sıfatlardan bir kısmı şu şekildedir: bir “bir” (1452 defa), bu
“bu” (563 defa), şul “şu” (509 defa), nindiy “ne, hangi” (296 defa), biraz “biraz” (255
defa), kara “kara, siyah” (253 defa), yahşı “iyi, güzel” (248 defa), iki “iki” (190 defa),
küp “çok” (167 defa), başka “başka” (130 defa), tigi “şu; bilinen” (109 defa), bütin
“bütün” (104 defa), zur “büyük” (103 defa), matur “güzel” (101 defa), şep “iyi, güzel”
(98 defa), andıy “öyle” (96 defa), yeş “genç” (82 defa), niçe “kaç” (71 defa), nikader
“ne kadar” (63 defa), kart “yaşlı, ihtiyar” (62 defa), türli “türlü” (60 defa), şundıy
“şöyle” (60 defa), yalgız “yalnız” (59 defa).
bir belirsizlik sıfatından sonra sıklığı en yüksek ikinci ve üçüncü sıfatlar, bu ve
şul işaret sıfatlarıdır. İşaret sıfatları, varlıkları gösterme yoluyla belirten sıfatlardır.
Bunlardan bu, işaret edilen nesnenin yakında, şul ise biraz uzakta olduğunu
bildirir. Her ikisinin de metinlerde sık kullanılması, yazarın gündelik yaşamda
her an rastlanabilen olay, durum veya varlıkları canlı bir dille ifade etmek istemesi
ile ilgilidir. Bununla birlikte, gösterilerek ifade edilen, doğal olarak daha etkili ve
zihinde kalıcı olmaktadır.
2.1.3. Zamirler
Yazar, eserlerinde toplam olarak 297 zamir kullanmakla birlikte, bunlar arasında
en fazla şahıs zamirlerini tercih etmiştir. Ayrıca bu zamirlerin, tüm kelimeler
içerisinde de sıklığının yüksek olduğu gözlenmiştir. Bunlar arasında en fazla
kullandığı zamir ise min “ben” (1183 defa) birinci teklik şahıs zamiridir. “Ben” şiir
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somut kullanımı tercih edilmekle birlikte daha çok somut kavramlara öncelik
vermektedir. Bu durum, ana malzemesi insan olan ve çeşitli yönleriyle insanı ve
insan ilişkilerini inceleyerek somutlaştırmaya çalışan Aliasgar Kemal’in piyeslerinde,
“insan, şahıs” anlamına gelen kişi kelimesinin bu denli sık kullanılmasının nedenini
açıklamaktadır.
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dilinde daha çok şairin kendisini anlatmakla birlikte, söz konusu piyeslerde yazarın
yarattığı kahramanın, yani konuşanın kendisidir. Konuşan, piyes metinlerinin
doğasına uygun olarak gerçek hayatın içinde, kendine ait fiilleri birinci ağızdan
nakletmektedir.
Sıklığı yüksek zamirlerin ikincisi, toplamda 907 defa kullanılan ul “o” üçüncü
teklik şahıs zamiridir. O, konuşanın bahsini anlattığı herhangi bir kişi olarak
kullanılmaktadır. Ul zamirini 543 defa kullanılan sin “sen” ikinci teklik şahıs zamiri
takip etmektedir. Bunun dışında minim “ benim” (371 defa), anın “onun” (337 defa),
anı “onu” (296 defa), biznin “bizim” (242 defa), mina “bana” (219 defa), sina “sana”
(215 defa), annan “ondan” (201 defa), anda “onda” (198 defa), mini “beni” (198
defa), üzi “kendisi” (182 defa), sinin “senin” (176 defa), üzin “kendisini” (144 defa),
siznin “sizin” (137 defa), sini “seni (119 defa) gibi şahıs zamirlerinin çekimli şekilleri
de oldukça sık kullanılmıştır.
Yazarın kulladığı şahıs zamirlerinin sıklık sıralaması ise şu şekildedir: min “ben”
(1183 defa), ul “o” (907 defa), sin “sen” (543 defa), siz “siz” (264 defa), biz “biz” (264
defa), alar “onlar” (163 defa), üz “kendi” (95 defa).
Bunlar dışında, metinlerde kullanılan zamirlerin bir kısmı şunlardır: barı “hepsi”
(95 defa), birsi “birisi” (66 defa), barısı “hepsi” (64 defa), hemmesi “hepsi” (44 defa),
şular “şunlar” (33 defa), bular “bunlar” (30 defa), hemme “hepsi” (14 defa), biri
“biri” (13 defa),).
2.1.4. Zarflar
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Zarflar, cümlede fiilleri niteleyen kelimelerdir. Sentaktik bakımdan fiilimsiler
cümlede zarf görevi üstlenmekle birlikte, incelememizde bunlar hareket unsuru
olarak değerlendirilmiş ve fiil grubuna dâhil edilmiştir.
Piyeslerde kullanılan toplam zarf sayısı 399’dur. Yazarın üslubuna tesir eden
zarflar sıklık sırasına göre şu şekildedir: suñ “son, sonra” (445 defa), hezir “şimdi”
(327 defa), alay “öyle, o şekilde” (257 defa), niçik “nasıl” (241 defa), tagı “sadece” (176
defa), bügin “bugün” (169 defa), kaya “nereye” (150 defa), tik “sadece” (129 defa),
bütinley “tamamıyla” (120 defa), zinhar “aman, lütfen” (120 defa), tagın “sadece”
(119 defa), hiç “hiç” (117 defa), üzaldına “kendi kendine” (116 defa), haman “hemen”
(110 defa), tizrek “çabucak” (108 defa), kayda “nerede” (100 defa).
Görüldüğü gibi zarflar içerisinde en fazla kullanılanı suñ “son, sonra” ve hezir
“şimdi” zaman zarflarıdır. Bunlardan suñ zarfı, konuşanın hikâye ettiği konuları
biribirine bağlama amacıyla başvurduğu bir kelime olarak
göze çarpar.2 hezir zarfının sık kullanması ise, yazarın tiyatro tekniğinde son
derece usta olduğunu gösterir.
suñ kelimesi zaman zaman da “öyleyse, o halde” anlamında sonuç bildiren kuvvetlendirme edatı olarak
görev yapmaktadır.
2

188

Çünkü tiyatro metinleri çoğunlukla sürekli bir hareketlilik halinde yaşanılan anı
resmederler.3 “Konuşma örgüsünün bir başka işlevi de, oyun metninin diğer anlatım
biçimlerinden farklı bir özelliğinden kaynaklanır. Bu da oyun metninin ileteceği
yaşantının her zaman “şimdi”yi, “şimdiki zaman”ı göstermeye yönelik olmasıdır”
(Paker 2008: 37).
Bunlar dışında metinlerde ikileme şeklinde kullanılan ve fiilin gösterdiği
hareketi niteleyen zarflar da vardır: ava-tüne, avış-kıyış, beyne-beyne, cılık-cılık, çutçut, çüt-çüt, dübir-şatır, düp-düp, lıştır-lıştır, tıkır-tıkır, yalık-yalık vs. Bu tür zarfların
çoğunluğu yansıma sözcüklerden oluşmakla birlikte, anlatıma canlılık katmak ve
konuşanın inandırıcılığını artırmak amacıyla kullanılmışlardır.
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2.1.5. Edatlar

Daha önce Türkiye yapılan stilistik çalışmaları, daha çok şiir türü üzerinde
yoğunlaşmıştır. Söz konusu çalışmalar incelendiğinde şairlerin kullandığı kelimelerin
sıklık sıralamasının, hem kelimenin kendisi, hem de tür bakımından parelellik
gösterdiği görülmektedir. Bu itibarla en fazla kullanılan kelimelerin, fiil veya zamir
türü üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür. İncelemeye konu olan piyeslerde en sık
kullanılan kelimenin, fiillerin çekimli ve türemiş şekilleri ayrıca değerlendirildiğinde
bul- “olmak” fiilinden sonra en sık kullanılan kelimenin de “dahi, bile” edatı (1777
defa) olduğu tespit edilmiştir. Bu durumu piyes metinlerinin bir anlamda, konuşma
dilini yazıyla resmeden özelliğine bağlamak mümkündür. Zira konuşma dilinde,
yazı dilinde olduğu kadar kurallı ifade imkânı olmadığı gibi, ifadenin zenginliği ve
tabiiliği açısından edat kelime türünün yardımına sıklıkla başvurulur.
İncelenen piyeslerde adet olarak edat sayısı az olmakla birlikte, sıklık bakımından
en fazla kullanılan kelime türü olduğu saptanmıştır. Söz konusu edatların, üsluba
öncelikli olarak tesir edenleri şunlardır: de “de, dahi, bile” (1777 defa), da “da, dahi,
bile” (1439 defa), eli “emir ve istek ifadeleriyle öğüt, rica, istek vb. anlamlarında
kullanılır” (997 defa), indi “bundan böyle, artık” (979 defa), yuk “yok” (907 defa),
Bu ifadeyi, özellikle yazarın yaşadığı yüzyıl şartlarında değerlendirmek gerekmektedir. Zira tiyatro,
edebiyatta henüz yeni görülen bir türdür. Bu yüzden önceleri sadece klasik türler ve klasik ifade biçimleri
bulunmaktadır. Yani sürrealist tiyatro, absürd tiyatro gibi alışılmışın dışında tiyatro türleri bulunmadığından
dil kullanımında da daha olağan tercihler söz konusudur.
4
Muharrem Ergin ve Necmettin Hacıeminoğlu eserlerinde edat, bağlaç ve ünlemi, edat başlığı altında
değerlendirmişlerdir. (Ergin 1999: 348-373) (Hacıeminoğlu 1992)
3
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Yazarın üslubuna etki eden kelime türlerinin başında edat, bağlaç ve ünlemler
gelmektedir. Edatlar tek başlarına anlamları olmayan, ancak anlamlı kelimelerle
birlikte kullanıldıklarında anlamlı ve görevli olabilen kelime türleridir (Hacıeminoğlu
1992; Ergin 1999: 348-373; Korkmaz 2003: 1049-1088). Bu sebeple edat, bağlaç
ve ünlemler, sadece edat başlığı altında incelenebilmektedir.4 Çalışmamızda edat,
bağlaç ve ünlemler bir arada değerlendirilmiştir.
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bilen “ile” (863 defa), mine “işte” (509 defa), gine “oldukça” (482 defa), bit “elbette,
şüphesiz” (427 defa), gına “oldukça” (414 defa), tügil “değil” (383 defa), elle “yoksa,
acaba, belki vb. anlamlarında edat” (338 defa), e “fakat, oysa vb.” (310 defa), şikilli
“gibi” (271 defa), eyde “haydi” (267 defa), yarıy “tamam, olur” (262 defa), üçin “için”
(254 defa), hem “hem” (198 defa), kader “kadar” (153 defa), ye “haydi” (144 defa),
ha “ha” (135 defa), eger “eğer” (131 defa), ce “haydi” (114 defa).
2.1.6. Fiiller
Fiiller, cümlede hareket unsuru olarak görev yaparlar. İncelenen metinlerde
sadece cümlenin yüklemi konumundaki fiiller değil; bu fiillerin mastar, sıfat-fiil,
zarf fiil ve çekimli şekilleri de fiil grubunda değerlendirilmiştir.
Yazar metinlerinde toplam 6551 fiil kullanmıştır. Aliasgar Kemal’in kullandığı
tüm fiiller arasında ilk sırayı bul- “ol-“ (2774 defa) fiilinin aldığı görülmüştür. Bu
durumun Tatar Türkçesinde bul- fiilinin, Türkiye Türkçesinde olduğu gibi yardımcı
fiil olarak da işlek bir şekilde kullanılmasından kaynaklandığı söylenebilir. İkinci
sırada 1683 defalık kullanımla di- “demek, söylemek” fiili gelmektedir. İncelenen
metinlerin karşılıklı konuşma tekniği ile kurulu yapısına uygun olarak, en çok defiilinin tercih edilmesi gayet tabiidir. Üçüncü olarak bar- “var-, git-” fiili gelmektedir.
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Bunun dışında yazarın en çok kullandığı fiiller ve bunların frekansları şu
şekildedir: bul- “olmak” (2774 defa), di- (1683 defa), bar- “var-” (1442 defa), kil“gel-“ (1206 defa), kit- “git-“ (1134 defa), tur- “dur-, bulun-“ (1134 defa), al- ( 1110
defa), çık- (1011 defa), it- “et-“ (784 defa), eyt- “söyle-” (697 defa), kara- “bak-“ (638
defa), bir- “ver-“ (629 defa), kir- “gir-“ (624 defa), kür- “gör-” (610 defa), bil- “bil-“
(530 defa), utır- “otur-“ (479 defa), iç- “iç-“ (316 defa), süyle- “söyle-, konuş-” (303
defa), yüri- “yürü-“ (297 defa), tut- “tut-“ (281 defa), kitir- “getir-” (246 defa), başla“başla-” (165 defa), tukta- “durdur-” (145 defa).
2.1.7. Taklidî Kelimeler
Taklidî kelimeler, bir anlamda tabiattaki çeşitli nesne veya diğer canlıların
çıkardığı seslerin insanlar tarafından taklit edilmesiyle oluşturulmuş sözcüklerdir.
(Zülfikar 1995) Yansımalı kelimeler de denen bu tür sözcükler, edebî eserlerde dile
hareket katan ve üslubu canlandıran, sıradanlıktan kurtaran öğelerdir. Bu tür öğeler,
piyeslerde kimi zaman cümledeki fiili niteleyen ve somutlaştıran anlatım araçları,
kimi zaman da sadece birer isim veya fiil olarak ifadeye dikkat çeken parçacıklardır.
İncelenen piyeslerde, söz konusu kelime türüne ait örnekler aşağıdadır:
2.1.7.1. Taklidî İsimler
İsim soylu sözcüklerle ve çoğunluğu ikileme şeklinde kurulan taklidî isimler,
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Aliasgar Kemal’in piyeslerinde tespit edilen taklidî isimler şunlardır:
calık-calık: parıl parıl; yaldır yaldır.
“Bǚtĩnley mĩne, altınlagan nerse tǚslĩ, calık-calık itĩp, yaltırap tŭra.” (Bankrot)
çaltır-çaltır: gümbür gümbür.
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piyeslerde konuşanın ifadesini somutlaştırmasını ve okuyucunun dikkatini diyaloğa
vermesini sağlayan unsurlardır. Pek çoğu, cümlede zarf fonksiyonu üstlenerek fiile
dinamizm katmıştır. Ancak bunun dışında, sadece tabiattaki çeşitli nesnelerden
çıkan seslerin veya hayvanların çıkardığı seslerle, insanlara ait öpüşme, tükürme
gibi eylemlerin seslerinin taklit edilmesi yoluyla oluşturulmuş taklidî isimler de
bulunmaktadır.

“Zakir yǚgĩrĩp işĩkke bara, bĩr ayagın tışka atlıy, yañadan kirĩ çigĩnĩp, yǚgĩrĩp,
bülme işĩgĩnnen kĩrĩp kite; «çaltır-çaltır!» itĩp pıyala vatılganlıgı işĩtĩle.” (Behitsiz
Yigit -ikinci varyant)
çut-çut: çat çat/ şap şap.
“Çut-çut übĩşeler.” (Behitsiz Yigit -ikinci varyant)
dübir-şatır: dambur dumbur/gümbür gümbür
“Dǚbir-şatır ǚstellernĩ cıyalar.” (Tekıy Gacep Yaki Ahırı Zaman)
düp-düp: tep tep (tepinme sesi).
“Çıgıp barganda dǚp-dǚp tipkeliyler” (Isulı Kadimçi)
“Mŭnı kürgeç te minĩm yǚreklerĩm «gǚp!» itĩp kittĩ, kanduktır da: «Kĩneznĩ
talagannar!..»— didĩ.” (Bankrot)
ihım/ihim: öhü (öksürme sesi).
“Gǚlbanu (tamagı karlıgıp). Ĩħım, kıħım!” (Kündeş)
ihi: ühü (ağlama sesi).
“Gǚlbanu (cılıy). İhi, ihi, ülgen!” (Kündeş)
immmm: ımmmm (kızma sesi).
“(Ħemze kulların yŭmarlap, irĩnnerĩn tĩşlep, «ĩmmmm!” dip, Bibinĩñ ǚstĩne kile
başlıy.” (Birinçi Teatr)
lap: lap (oturma sesi).
“Urındıkka lap itĩp utıra.” (Behitsiz Yigit -ikinci varyant)
lıgırt/lagırt: müzik aleti sesi.
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güp: güp.
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“Lıgırt-lagırt çıkkan garmun tavışları” (Cantahir bilen Canzühre)
mır mır: mır mır, mırıl mırıl.

Cilt 4 Sayı 10 Bahar 2015

“Abzıy üzĩ yǔmşak; abzıy da, abıstay da, mır-mır-mır kilĩp, süz ĩndeşĩrge de
kǔtları çıgıp tǔralar.” (Behitsiz Yigit -ikinci varyant)
pır pır: pır pır (kuş uçma sesi).
“Bŭrıp cibergeç te, pır-pır-pır kilĩp, barlık pıçrak kǚçlerĩn pırħıldatıp ırgıta
başlıy.” (Mugciza)
pış pış: fıs fıs.
“Alar anda nerse pış-pış sǚyleşeler?” (Bankrot)
“Pış-pış sǚyleşe kĩm bĩlen?” (Cantahir bilen Canzühre)
şap: şap sesi.
“Fatiħ. Malayıñnıñ avızı şap itĩp kaplandı!” (Biznin Şehernin Sirleri)
tfü: tü (tükürük sesi).
“Estagfurulla, tfü, tfü!” (Mugciza)
“Veli. Tfü, çort!” (Birinçi Teatr)
tıkır-tıkır: tıkır tıkır.
“Tıkır-tıkır, tıkır-tıkır, kızlar kindĩr tukmaklıy” (Hafizelem İrkem)
tprr: at sesi.
“Kümĩrçĩ (terezeden karap). Tprrrrr!” (Üylenem!... Nik Üylendim?)
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ts: şşşşş (susma sesi).
“Doktor. Ts, ts!” (Bankrot)
2.1.7.2. Taklidî Fiiller
Bir kısmı Türkiye Türkçesindekilerle aynı olan taklidî fiiller, dilin ihtiyaç ve
yapısına göre şekillenmiş; tabiattaki çarpma, vurma, sürtünme gibi seslerin taklidi
yoluyla türetilmişlerdir.
Metinde tespit edilen ve üsluba hareket katan taklidî fiillerden bazıları şunlardır:
dübirde-: gümbürdemek.
“Biyü temam kızıp citkende gĩne tıştan işĩknĩ bik katı dǚbirdeteler.” (Tekıy
Gacep Yaki Ahırı Zaman)
“Kinetten şaltıragan, katı dǚbirdegen, şartlagan tavışlar işĩtĩle, seħne karañgıla,
kartina almaşa.” (Tekıy Gacep Yaki Ahırı Zaman)
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ihahaylan-: şımarmak, kahkaha atmak vs.
“İrĩ karşında iħaħaylana, irĩ çıgıp kittĩ ise, bülmesĩne kĩre de, dǚmĩge de yata.”
(Kayiniş)
“Ĩçĩnde kegazler kıştırdıy kıştırdavın, bĩlmiym, akçamıdır, tügĩlmĩdĩr?” (Behitsiz
Yigit -ikinci varyant)
kitirde-: kıtırdamak.
“Kĩtĩrdep temlĩ pĩşken ketlitĩ bar” (Isulı Kadimçi)
lıçkılda-: çiğ, pişmemiş etin çiğ olduğunu ifade etmek üzere kullanılan bir söz.
“Melike. Blamajiları ŭyımagan digennen isĩme tǚştĩ, bĩrkǚnnernĩ min çüpçĩ
Eħmetlerge aşka bargan idĩm, ürdek bǚkkennerĩ bĩr de pĩşmegen, avızga algısız çiy
idĩ, bǚtĩnley lıçkıldap tŭra.” (Bankrot)
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kıştırda-: hışırdamak.

lıgırda-: lakırtı etmek, boş boş konuşmak, vakit geçirmek.
“Nerse lıgırdagan bulasıñ!” (Biznin Şehernin Sirleri)
“Lıgırdap utırasız şunda, çübĩk çeynep!” (Biznin Şehernin Sirleri)
lıkılda-: lakırtı, boş laf konuşmak.
“Ce tagın elle niler lıkıldıy başlar.” (Tekıy Gacep Yaki Ahırı Zaman)
mıgırda-: mırıldamak.
“Avız ĩçĩnnen dŭgalar mıgırdıy, Nefise aşıgıp yǚgĩrĩp kĩre.” (Mugciza)

mügre-: böğürmek.
“Kerim (suzıp, sıyıp mǚgregen avaz bĩlen bŭlagaylanıp). Ebiy ǚydemü!?”
(Hafizelem İrkem)
pışılda-: fısıldamak.
“Meryem (pışıldap). Nerse, elle kĩmnĩ bulsa da bĩrer kĩşĩnĩ suygannarmı?”
(Mugciza)
sisken-: silkinmek, irkilmek.
“Feħĩrnisa (yŭkıdan siskenĩp uyangan kĩşĩ tǚslĩ). E, isenmĩ, Ħemdi ebiy, sin
ikensĩñ, kürmiy de tŭram.” (Deccal)
“Sin kilĩp işĩk kakkaç, bǚtĩnley kurkıp, siskenĩp kittĩm.” (Uynaş)
“Siracetdin (aldına gına karap utırgan urınınnan siskenĩp, sikĩrĩp tŭrıp). Karavıl!”
(Bankrot)
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“Şul vakıtta Nefise, Megri, Meryem elle nindiy añlanmıy tŭrgan süzler
mıgırdıylar” (Mugciza)
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şakıldat-: şakıldatmak.
“Miña kul yakma, kaytasıñ bulsa, Kazanına kayt ta çençĩl, kadal! (İşĩk şakıldatkan
tavış işĩtĩle.)” (Behitsiz Yigit -ikinci varyant)
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“Çıga başlıy, ul arada işĩk şakıldatalar.” (Üylenem!... Nik Üylendim?)
şaltıra-: şıngırdamak, şıkırdamak, zangırdamak.
“Kinetten şaltıragan, katı dǚbirdegen, şartlagan tavışlar işĩtĩle, seħne karañgıla,
kartina almaşa.” (Tekıy Gacep Yaki Ahırı Zaman)
“Yañadan zvonokka kile, bik katı şaltırata.” (Buzaw)
“İşĩk bik katı şaltırıy.” (Uynaş)
şarkılda-: şarıldamak, coşmak.
“Nŭgman bĩlen İsmegıyl şarkıldap kǚlĩp cibereler.” (Üylenem!... Nik Üylendim?)
“Doverennıylar şarkıldap kǚlĩp cibereler.” (Bankrot)
şavla-: gürültü etmek.
“Nersege şavlaşasız iken dip kararga gına çıkkan idĩm.” (Birinçi Teatr)
“Siracetdin (üzaldına). Şawlama, bu bĩrĩnçĩsĩ yaħşı çıktı elĩ, malaylarıñnıñ
kurkudan kŭtları çıktı.” (Bankrot)
“Sibi (Kerimnĩ çitke tartıp). Şawlama, ipteş, ĩş pĩştĩ!” (Hafizelem İrkem)
tıkırda-: tıkırdamak.
“Bik matur itĩp tıkırdatadır idĩgĩz bit elĩ” (Hafizelem İrkem)
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tıpırda-: tıpırdamak; takırdamak.
“Miñnĩbay. Üsmegen kaya ul, anasına ŭşagan, yaħşı atlar şikĩllĩ tıpırdap yata.”
(Üç Turmış)
“Minĩm at ta tıpırçına başlagan, ce, tizrek ciberĩgĩz elĩ.” (Üylenem!... Nik
Üylendim?)
tupırda-: tıkırdamak.
“İşĩkten tupırdaşıp kĩreler.” (Hafizelem İrkem)
2.2. Kelimelerin Sıklıkları
Fiiller fiilimsi, türemiş ve çekimli şekilleriyle değerlendirildiğinde, metinlerde
sıklığı en yüksek kelimenin bul- “ol-” fiiili olduğu görülmüştür (2774 defa).
Günümüzde çağdaş lehçelerin pek çoğunda, yardımcı fiiller işlek bir biçimde
kullanılmaktadır. Bu itibarla tıpkı Ötkür, Atacanov ve Vahidov’da olduğu gibi
(Kasapoğlu 2000: 188; Kara 1997:248; Yelok 2007:298) Aliasgar Kemal’de de ol194
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Fiillerden pek çoğu, türemiş ve çekimli şekilleriyle kullanılarak sıklığı en yüksek
kelimeler arasına girmiştir: di- “söyle-”(1683 defa), bar- “var” (1442 defa), kil- “gel-”
(1206 defa), kit- “git-” (1134 defa), tur- “dur-, bulun-” (1134 defa), al- (1110 defa),
çık- (1011 defa). Bu durum metinlerin, sürekli bir hareketliliği ve eylem kurgusunu
ortaya koyan piyes türünün teknik özelliklerine uygun bir görünüm arz ettiğini
göstermektedir.
Aliasgar Kemal’in incelenen eserlerinde, fiillerden sonra kelime sıklığı
bakımından en fazla kullandığı kelime, de ve da bağlacıdır. Bu durum, yazarın piyes
metinlerinde işlenen konunun belli bir ideolojiyi tasvir etme amacına hizmet ediyor
olsa bile bunu, günlük konuşma dilinin imkânlarıyla dile getirmesinin öneminin
farkında olduğunu gösterir. Zira yazar aşk, evlenme, anne-babaların çocuklarına
karşı tutumu, eğitim, din istismarı, yenileşme gibi muhtelif konuları piyeslerinde
işlemiştir. Eserleri incelendiğinde söz konusu konuları, mümkün olduğunca günlük
konuşma diline yakın bir üslupla ortaya koyduğu; anlaşılması zor kelime, ifade ve
cümlelerden kaçındığı görünmektedir.
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fiilinin sıklığı en yüksek kelime olmasının nedeni, onun esas fiil dışında yardımcı fiil
olarak da sıklıkla tercih edilmesidir.

Bunun dışında bağlama ve seslenme edatları da konuşmaya hareket katan
unsurlar olarak sık kullanılmıştır: bilen (863 defa), e (310 defa), eyde (267 defa),
yarıy (262 defa), hem (198 defa), ye (144 defa), ha (135 defa), ce (114 defa), ah (100
defa).
Piyeslerde kullanılan sıklığı yüksek diğer bir kelime bir’dir. Bir kelimesinin
bu kadar sık kullanılmasının nedeni, onun konuşma dilindeki kullanım sıklığına
bağlanabilir. Söz konusu kelime, çoğunlukla sıfat olarak ve somut bir varlığa işaret
etmek üzere kullanılmıştır. Ayrıca diyaloglardan önceki tasvir bölümünde sıkça
kullanıldığı gibi, diyaloglarda da bolca yararlanılmıştır.
Yazarın kullandığı sıklığı yüksek üçüncü kelime min birinci teklik şahıs
zamiridir. Min zamiri, şiir dilindeki gibi yazarın kendisini ya da hayalî bir imgeyi
değil, karşılıklı konuşmalardaki kişinin kendisini ifade etmektedir. Kişi, kendisini,
eylemlerini veya duygularını ifade etmek için min zamirini kullanmaktadır.
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Günlük konuşma dili, öncesinde hazırlık imkânı olmayan ve kelime veya
cümleleri sık sık birbirine bağlama ihtiyacı hissettiren şifahi bir sunum şeklidir.
Piyesler de konuşma dilinin yazıyla ifade edildiği edebî türlerdir. Dramaturg,
konuşma dilini yazıyla en iyi şekilde ifade edebildiği ölçüde başarılıdır. Bunu
yapabilmesinin bir yolu da, günlük konuşma dilinde sık sık başvurulan edatlardan
doğru biçimde ve gerektiği ölçüde faydalanarak tabiiliği yakalamasıdır. Yazarın en
sık kullandığı kelime türü, çeşit bakımından az olmakla birlikte, yine edatlardır. Söz
konusu edatların sık kullanılanları cümlede şaşkınlık, öfke, rica vb. gibi duyguları
ifade etmek üzere kullanılan kuvvetlendirme edatlarıdır: eli (997 defa), indi (979
defa), bik (850 defa), gine (482 defa), gına (414 defa), bit (427 defa), elle (338 defa).
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Piyeslerde fiiller, edatlar ve zamirler dışında sıklığı yüksek diğer kelimeler, zaman
bildiren zarflardır. Bunlar, konuşmalara canlılık ve hareket katan sözcüklerdir: hezir
(327 defa), bügin (169 defa), suñ (445 defa), haman (110 defa), irte (85 defa).
Metinlerde nitelik bakımından en çok kullanılan kelimeler, insanla ve insanı
ifade etmek üzere kullanılan kavramlarla alakalıdır: kişi (745 defa), bay (413 defa),
kız (410 defa), hatın (321 defa), yahşı (310 defa), bala (251 defa), mulla (181 defa),
yigit (173 defa), yeş (134 defa), matur (129 defa), kart (97 defa), malay (90 defa),
mezin (82 defa), yavçı (79 defa), cüler (71 defa), mujik (59 defa), abıy (54 defa).
Söz konusu kelimelere topluca bakıldığında, yazarın eserlerinde işlediği
konulara uygun olarak gündelik yaşamda rastlanan tiplere ait kavramları sık
kullandığı görülecektir. Ayrıca, yazarın eserlerinde en fazla temas ettiği konulardan
biri, din istismarı yapan sözde din adamlarının sahtelikleridir. Bu itibarla toplumu
düşündürmek ve gerekli mesajları vermek için tenkid ettiği kişileri, metinlerinde
ana veya yan kahraman olarak kullanmıştır.
2.3. Deyimler ve Atasözleri
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Deyim ve atasözleri, çok uzun cümlelerle veya yoğun bir anlatım tarzıyla ifade
edilebilecek durum ve olayları kısa, özlü ve etkili bir biçimde anlatmaya yarayan
kelime grupları veya cümlelerdir. Bu özellikleri itibarıyla deyim ve atasözleri, hemen
her dilde vazgeçilmez ifade unsurlarındandır. Çünkü dil, özellikle de konuşma
dili, etkili ve anlaşılır olan, kısa, ancak söylenmemiş cümleleri de düşündürecek
yoğunlukta bir pratikliğe ihtiyaç duyar. Bu itibarla deyim ve atasözleri, edebî dilde
bir ifade aracı olarak kullanılmakla birlikte, daha çok konuşma dilini zenginleştiren
unsurlar olarak karşımıza çıkarlar.
Edebî dil, anlatılmak istenileni veya verilmek istenilen mesajı, birbiri ardınca
sıralanan cümleleri ve çeşitli anlatım teknikleriyle süslü bir alt yapıyı taşıma
özelliğine sahiptir. Konuşma dili ise, ön hazırlık yapılarak hazırlanan sunumlar
dışında, daha çok kendiliğinden gelişen, anlık bir kompozisyon görünümü sergiler.
Bu nedenle, konuşma dili edebî dile nazaran, her zaman daha dinamik ve zahmetsiz
bir anlatım şeklidir. Bu vasıflar, konuşma dili açısından kimi zaman bir avantaj, kimi
zaman ise dezavantaj oluşturmuştur. Konuşma dili söz konusu olduğunda ifadenin,
karşıdakini rahatsız etmeyecek uzunlukta, ancak ifade gücünü de düşürmeyecek
yapıda bulunması gereklidir. Bunu sağlamanın en tesirli yolu da, anlatımı zengin
bir alt yapıyla desteklemektir. Deyimler ve atasözleri, her zaman söze kuvvet veren,
anlatıcının sözlerini en uygun biçimde özetleyen dil araçlarıdır.
Piyes metinleri, daha önce de bahsedildiği üzere, konuşma dilini yazıyla
ifade etme özellikleri bakımından diğer edebî türlerden ayrılırlar. Bu durumda
dramaturgun, konuşma dilinin imkânlarını bütünüyle değerlendirerek bunlardan
detayları da göz ardı etmeden, azami ölçüde faydalanması beklenir. Bunu sağlamanın
en öncelikli yollarından birisi, eseri konuşma dilinde sıklıkla başvurulan ve en etkili
sözlü anlatım araçlarından biri olan atasözleri ve deyimlerle zenginleştirmektir.
196

Aliasgar Kemal’in Kelime Dünyası

2.3.1. Deyimler
Deyimler belli bir kavramı, durumu veya olayı çoğunlukla gerçek anlamlarından
sıyrılmış sözcüklerle ve ilgi çekici bir biçimde ifade etmek amacıyla kullanılan sözcük
veya sözcük grubudur. Her dilde deyim ve atasözleri mevcuttur. Türk lehçelerinde
kullanılan deyim ve atasözlerinin bir kısmı, ortak muhayyile ve deneyimlerin
sonucu olduğu için müşterektir. Bir kısmı ise sadece, kendi milletinin kültürel ve
sosyal ahvali ile mahallî unsurlarını ortaya koyan, müşterek olmayan deyim ve
atasözleridir.

Cilt 4 Sayı 10 Bahar 2015

Aliasgar Kemal de alanında, teknik açıdan başarıyı yakalayan ilk isim olması
nedeniyle, konuşma diline eserleriyle edebî değer kazandırmıştır. Kendisinin,
eserlerinde halk dilinde kullanılan pek çok deyim ile atasözünü, işlek bir biçimde
kullandığı görülmektedir.

İncelenen metinlerde tespit edilen deyimlerin bir kısmının Türkiye Türkçesiyle
birebir benzerlik göstermekle birlikte, bir kısmının da şeklen farklı ancak anlam
olarak aynı ifadeyi vurgulama amacı taşıdığı görülmüştür. Ayrıca Türkiye Türkçesinde
bulunmayan farklı deyimler de bulunmaktadır. Tespit edilen deyimlerden bazıları
şunlardır:
adem iti çeyne-: (insan eti çiğnemek), gıybet etmek, birinin gıyabında konuşmak.
“Sĩbĩr bayı (ħalıkka karap). E adem itĩ çeynew, kǚn buyı gaybet satıp utıru -anısı
ħeram tügĩl!” (Biznin Şehernin Sirleri)
“Alarnıñ cibĩr şikĩllĩ bĩr-bĩr artlı tupırdagan adem aktıgı kızlarına kiyew çıksın
da, sinĩñ bĩrdenbĩr alma şikĩllĩ gaziz balaña kiyew çıkmasın imĩş!” (Kayiniş)
adem külkisi (bul-): maskara olmak.
“İy adem kǚlkĩsĩ, adem kǚlkĩsĩ!” (Bankrot)
adem mesheresi bul-: maskara olmak.
“Elle yuk ise... estegfirulla tewbe... tfü, tfü, bĩznĩñ kart şulay kartaygan kǚnĩnde,
adem mesħeresĩ bulıp, ǚylenĩrge yǚriymĩ elle yuk ise?” (Kündeş)
“Şul yulda yǚrĩp bar dewletlerĩnnen ayırılıp, aħırında adem mesħeresĩ bulıp,
ħetta aħırında gŭmĩr buyınça sedakaga yǚrĩp ülgen kĩşĩnĩñ ŭçı-kırıyı yuk.” (Behitsiz
Yigit-ilk varyant)
ağzından yel almak: ağzından yel almak.
“Andıy kızıl süznĩ avızıñnan cil alsın!” ( Tekıy Gacep Yaki Ahırı Zaman)
akılı cit-: aklı ermek.
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adem aktıgı (bul-) : insan artığı (ol-), kötü insan (ol-), insan müsveddesi (ol-).
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“Sinĩñ akılıñ cite tŭrgan nersemĩni ul!” (Mugciza)
arı/biri çap-: öteye beriye, oraya buraya koşturmak, sürekli bir şeylerle meşgul
olmak.
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“Arı çaba, birĩ çaba.” (Kündeş)
avızın cır-: konuşmayı, gülmeyi vs. kesmek, ağzını kapatmak.
“«Ħaci, sin elĩ başka kǚnnĩ de kĩrĩrsĩñ, sin bay kĩşĩ, hervakıtta da vakıtıñ bar;
bŭlar bit bay kĩşĩsĩ, cŭmga kǚnnen başka vakıtta vakıtları bulmıy»,— dip, avızın
cırıp tik tŭra.” (Birinçi Teatr)
başına yit-: öldürmek.
“Elĩ anda işĩk tǚbĩne bĩr-bĩr sǚygenĩ kilgendĩr, minĩm başıma yitmekçĩ bulgan
şikĩllĩ, anıñ da başına yitmekçĩ bula tŭrgandır.” (Behitsiz Yigit -ilk varyant)
beladen başayak: (Allah) beladan korusun!, Kötü bir durumdan bir an önce
kurtulmak için söylenen bir söz.
“Meryem. Beladen başayak!” (Mugciza)
cir yut-: yerin yutması, lanetlenme.
“Cir yŭtsın mĩne, ĩçĩp bĩtĩrmiym, yartını gına alam da, kalganın üzĩñe kirĩ
kaytarıp birem.” (Uynaş)
“İzgĩlerden kalgan rŭbagıylarnı cır digen ǚçĩn cir yŭtar!” (Mugciza)
cuş (yuş) kil-: tabir veya tahmin edilen şeyin gerçek olması.
“Ce, yarar la, curagan cuş kile, diyler.” (Bülek Üçin)

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

çençilip kit-/bit-: (öfke, hoşnut olmama vs. gibi durumlarda söylenen bir söz)
ölüp gitmek, yok olmak.
“Çençĩlĩp bĩtken cǚyçĩ, şul kader eyttĩm” (Birinçi Teatr)
“Çençĩlĩp kitsĩn Siraciları, başlarına çeynep yaksınnar!” (Bankrot)
“Ul üz yulında yǚrsĩn, tĩlese şul yulında yǚrĩp çençĩlĩp kitsĩn.” (Deccal)
du kitir-: bağırıp çağırmak, beğenmediğini göstermek, tasdik etmemek, çok ses
çıkarmak.
“Ĩlĩk içmasa, akçañ bar vakıtta, graf bulıp, du kitĩrĩp tŭradır idĩñ de, akçañ bĩtkeç,
ikĩnçĩ ay başı citkençĩ tik pĩsi şikĩllĩ gĩne, tavışıñ-tınıñnı çıgarmıy yatadır idĩñ, e
ħezĩr, ħezĩr bĩlmiym indĩ, ni dip eytĩrge de bĩlmiym.” (Üylenem!... Nik Üylendim?)
dünya kütip yür-: dünya işiyle meşgul olmak, yaşamak.
“Anday balanın bulganınnan bulmaganı mĩñ ǚlĩş artık; atası mŭnda kart başı
bĩlen dǚnya kǚtĩp yǚriy.” (Behitsiz Yigit -ilk varyant)
gaybet satıp utır-: gıybet etmek.
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“Mezin (işĩkten başın tıgıp). Hiy, kesafet, artta gaybet satıp utırasıñ.” (Tekıy
Gacep Yaki Ahırı Zaman)
hel al-: kendine gelmek, dinlenmek, nefeslenmek.

heram bul-: haram olmak.
“Ul bit arakı tügĩl, ħeram bulsa, anı işan ħezret tıyar idĩ.” (Biznin Şehernin
Sirleri)
(içi) yüregi cu it-: (içi) yüreği sızlamak.
“Cemile. Ħeyĩrlĩge gĩne bulsa yarar idĩ, ĩçĩm cu itĩp kittĩ.” (Behitsiz Yigit -ikinci
varyant)
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“Ħezĩr küzĩn bĩraz aça başladı. İndĩ mina tagın bĩr stakan salkın su kitĩrĩp birĩgĩz,
şunı ĩçĩrtkeç, bĩraz ħel alır.” (Bankrot)

iş piş-: durumun, kişinin istediği biçimde gelişmesi, işin pişmesi.
“Siracetdin (üzaldına). Uħ, ĩş pĩştĩ!” (Bankrot)
işten çık-: yoldan çıkmak; mahvolmak; takatsizleşmek.
“Añgıralar, ĩş başlamas bŭrın uk üzlerĩnĩñ mensĩzlĩklerĩn bĩldĩrdĩler, mensĩzler,
ĩşten çıkkan şır tilĩler!” (Bülek Üçin)
“İy rabbım, iy rabbım, temam ħarap buldık! Ĩşten çıktık!” (Bankrot)
kanına tuz sal-: yarasına tuz basmak, canını çok sıkmak.
“Bedigılcamal (bĩraz cılagannan sŭñ). Şulay itĩp minĩm kanıma tŭz sala ul.”
(Bülek Üçin)
“Kulınnan bĩr tiyĩnlĩk ĩş kilmiy, bŭrının da cünlep cıyıştıra almıy, sĩlegey!”
(Kündeş)
“Eħmedi kulınnan ĩş kilmiy tŭrgan yĩgĩt tügĩl, niçĩk te retĩn tabar elĩ.” (Üç
Turmış)
kulınnan kil-: elinden gelmek.
“Kulıñnan kilse, bar, tĩleseñ ni ĩşle, min sinĩñ başıña yitmiyçĩ çıkmam.” (Behitsiz
Yigit -ilk varyant)
“İkĩnçĩsĩ. Kulıñnan kilse, sin de cıy, min siña bĩr süz de eytmiym.” (Biznin
Şehernin Sirleri)
kün kür-: gün görmek, ömrün sıkıntılı günlerini atlattıktan sonra rahata
kavuşmak.
“Üzĩm ülgeç, bŭlar dǚnyada niçĩk itĩp kǚn kürĩrler?” (Birinçi Teatr)
küz at-: göz atmak, şöyle bir bakmak.
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kulından iş kil-: elinden iş gelmemek.
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“Hem şulay uk min bügĩn bik şep bĩr keleşke, iyĩ, yegni meselen, indĩ Negıymege
küz atıp tŭram.” (Üylenem!... Nik Üylendim?)
küz-kulak bul-: göz kulak olmak.
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“Bĩr de küz-kŭlak bulırlık, bulışırlık kĩşĩm yuk.” (Bankrot)
küz sal-: göz atmak.
“Ye, yarıy, bar indĩ, çitkerek kit, hemmesĩ de bĩzge küz salıp karap tŭralar.”
(Hafizelem İrkem)
küz tiy-: göz değmek, nazar değmek.
“E mĩne Ħeyĩrnisa tanımasañ da, gayĩp ite almassıñ, küz tiymesĩn tagı, cüler
kĩşĩ eytmĩşliy, bĩr de kolħoz biyesĩnnen kim tügĩl.” (Üç Turmış)
küz tüşir-: bakmak; gözü kalmak; göz koymak, gönül vermek.
“Kĩşĩ ǚlĩşĩne küz tǚşĩrmese, añar avılda başka kızlar bĩtkenmĩni?” (Hafizelem
İrkem)
“Tik mĩne Ħafizenĩñ miña küz tǚşĩrmiyçĩ, şul şır yalangaç yarlı Ħafizni sǚyüyine
gĩne bĩr de akılım citmiy.” (Hafizelem İrkem)
meglüm bul-: malum olmak, içine doğmak.
“Ħatınnıñ da, kibĩtçĩlernĩñ de, küçĩrlernĩñ de — hemmesĩnĩñ sĩrlerĩ meglüm
buldı.” (Bankrot)
muyını astına kil-: boynu altında kalmak.
“Bedbeħĩtlernĩ, muyını astına kilgennernĩ!” (Birinçi Teatr)
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pır tuz-: çok kızmak; dağıtmak.
“Ye ul şulay başın artka sala da izĩlĩp yŭklıy, ye tŭra da pır tuzıp, ǚy ĩçĩnde
yǚgĩrgelep yǚriy, ye bulmasa ǚstel ǚstĩne mĩnĩp utıra da elle niler mıgırdap ukırga
tŭtına.” (Bankrot)
tiline salınıp tur-: çok konuşmak, gevezelik etmek.
“Yitmiysĩñmĩ, tĩlĩñe salınıp tŭrgan bul elĩ, niçĩk çıgarırga bĩlĩrmĩn tagı.”
(Behitsiz Yigit -ilk varyant)
“Bibi. Ye, küp tĩlĩñe salınıp tŭrma mŭnda, bar, çık!” (Birinçi Teatr)
“Gorodovoy. Nu, eyde, küp tĩlĩñe salınıp tŭrma.” (Üç Turmış)
tañ at-: şafak sökmek.
“Belki, ul tañ atkançı da kaytmas?” (Deccal)
ulını ulı, kiçini kiçi di-: büyüğe büyük, küçüğe küçük demek, büyüğünü
küçüğünü bilmek.
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“Ĩlĩkkĩ zamannarda herkĩm ŭlını ŭlı, kĩçĩnĩ kĩçĩ dip bĩleler idĩ, ŭlılar aldında
edep saklap yǚriyler idĩ.” (Mugciza)
ükçe küter-: bulunduğu yeri terk etmek, dışarı çıkmak.

“Küp sǚylep tŭrma mŭnda, ükçeñnĩ küter” (Behitsiz Yigit -ikinci varyant)
“Eyde, ükçeñ küter, sız tizrek!” (Hafizelem İrkem)
ülim için azık hezirle-: ölüm için azık hazırlamak, öteki dünya için hazırlıklı
olmak, çalışmak.
“Ülĩm ǚçĩn azık ħezĩrlew digen süz ul!” (Behitsiz Yigit -ilk varyant)
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“Gayni. Ye, küp sǚylep tŭrma mŭnda, bar, ükçeñnĩ, küter, mŭnda ĩslidĩñ de
bulmasın!” (Behitsiz Yigit -ilk varyant)

ürege kat-: Dimdik, kasılarak yürümek; hazır ol vaziyeti almak.
“Üzlerĩ gĩne kiyĩrĩlĩp, kiyĩnĩp, ürege katıp yǚrsĩnner imĩş.” (Uynaş)
yalt it-: parlamak; birden.
“Kǚzgĩ şikĩllĩ, yalt itĩp tŭra.” (Mugciza)
yüregi basıl-: yüreği ferahlamak, rahatlamak.
“Kart. Kayda, Nigmet, tizrek kitĩr balıñnı, yǚregĩ basılsın” (Hafizelem İrkem)
“Minde işan ǚşkĩrgen tŭz bar, şunı izĩp ĩç, yǚregĩñ basılıp kiter.” (Kayiniş)
yüregi yan-: yüreği yanmak.
“Yansın dŭşmannarnıñ yǚregĩ!” (Bankrot)
“Şul balanı uylıy-uylıy yǚregĩme kan savıp bĩttĩ indĩ.” (Behitsiz Yigit -ikinci
varyant)
yürekke cun üstir-: dertsiz, tasasız, uyuşuk vs. olmak., boş boş oturmak, durmak.
“Mŭnda tuzan arasında bŭlganıp, yǚrekke cŭn üstĩrĩp tŭrır ħel yuk.” (Üylenem!...
Nik Üylendim?)
yürekleri pare pare bul-: yürekleri pare pare (parça parça) olmak.
“Mŭnıñ ǚçĩn yǚreklerĩm pare-pare bulıp bĩttĩ, hiç bulmasa, atası da tabıp kaytsa
yarar idĩ.” (Behitsiz Yigit -ilk varyant)
yüzi kara (bul-): yüzü kara (ol-), kötü, edepsiz! anlamında bir söz.
“Semigulla (Eħmetnĩñ artınnan karap kalıp). Kaydan kilĩp kĩrdĩ bu yǚzĩ kara
nerse?” (Deccal)
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yüregime kan sav-: yüreğine kan dolmak.
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2.3.2. Atasözleri
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“Atasözleri, atalarımızın uzun denemelere dayanan yargılarını genel kural,
bilgece düşünce ya da öğüt olarak düsturlaştıran ve kalıplaşmış biçimleri bulunan
kamuca benimsenmiş özsözlerdir” (Aksoy 1988a: 37).
Bir milletin ortak değer yargılarını ve tecrübelerini kısa ve etkili bir biçimde
aktaran atasözleri, ifadeye kuvvet katan önemli dil araçlarıdır. Bu itibarla sözlü ve
yazılı dilde, anlatımı güçlendirmek ve zenginleştirmek amacıyla atasözlerinden
istifade edilmektedir.
Aliasgar Kemal, sanatında teknik bilgisi ileri seviyede olan bir sanatkâr ve usta bir
dil kullanıcısıdır. Edebî bir dil olarak, henüz varlık göstermeye başlayan Tatarcanın,
konuşma dili ve yazı dili arasındaki nüansları fark edebilen bir dikkate sahiptir.
Yazar, bu dikkati sayesinde konuşma diline has olan bazı kullanımları yazı diline
yansıtmıştır. Bunlardan en önemlisi, etkili anlatım araçlarından olan atasözlerinden,
piyeslerinde yararlanmasıdır.
Eserlerde tespit edilen atasözlerinin bir kısmı, birebir olmasa da anlam ve
verilmek istenen mesaj noktasında Türkiye Türkçesi ile benzerlikler göstermektedir.
Bahsi geçen atasözleri şu şekilde sıralanabilir:
“Alla taşlamasa, bürĩ aşamas.” (Deccal): Allah (bana) yardım ederse, kurt (beni)
yiyemez. (Herşey, Allah izin verirse olur.)
“Alladan kuruk yuk, bendeden ŭyalu yuk.” (Mugciza): Allah’tan korku
(korkmak) yok, kuldan utanma yok.
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“Ana sǚtĩ bĩlen kĩrmegen tana sǚtĩ bĩlen kĩrmes” (Behitsiz Yigit -ilk varyant;
Behitsiz Yigit -ikinci varyant): Ana sütü ile yola girmeyen dana sütü ile girmez.
“Ana ħakı — teñrĩ ħakı” (Kayiniş): Ana hakkı Tanrı hakkı(dır).
“Añarga tǚşken kunak üzĩ de bulgan kulak.” (Mugciza): Ona (zengine) gelmiş
(gelen) misafir kendisi de olmuş kulak (bey, zengin).
“Aş aşaganda gına herkĩm de dust bula.” (Behitsiz Yigit -ilk varyant): Yemek
yerken herkes dost olur.
“(Alarnıñ) baş yarılsa — bürĩk ĩçĩnde, kul sınsa — ciñ ĩçĩnde bula.” (Bankrot):
Baş yarılsa börk içinde, kol kırılsa yen içinde kalır.
“Aşıkkan aşka pĩşken, sabır itken mŭradına citken.” (Uynaş): Acele eden aştan
(çorbadan) yanmış, sabreden muradına ermiş.
“Çĩbĩn tiymes çĩr iter!” (Tekıy Gacep Yaki Ahırı Zaman): Sinek dokunmadan
çır çır öter (bağırır)! (Şaka kaldırmayan, çabuk öfkelenen veya dokunur dokunmaz
ağlayan, nazlı kimseler için kullanılır.)
“Gadet kitmes, çir kiter (digenner).” (Üç Bedbehit): Huy geçmez, hastalık geçer.
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“Ħatın alsañ ni kirek, kǚn de batman it kirek.” (Üylenem!... Nik Üylendim?):
Hatun alsan ne gerek, her gün bir batman5 et gerek. (Evlenmek kolay, ancak evliliği
yürütmek zor.)

“Karga karganıñ küzĩn çıgarmas.” (Biznin Şehernin Sirleri): Karga karganın
gözünü çıkarmaz.
“Kĩşĩ kĩşĩden artık bulmas.” (Bülek Üçin): Kişi kişiden fazla değildir. (Hiç
kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur.)
“Mulla aşasa, yullap aşar” (Tekıy Gacep Yaki Ahırı Zaman): Molla yemek
istediğinde çekinmeden (ister ve) yer.
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“İrge ışanma, İdĩlge tayanma.” (Deccal): Ere (erkeğe) inanma, İdil’e dayanma,
yaslanma.

“Sıyır dulasa attan yaman bula” (Uynaş): İnek kudurduğu (azdığı, öfkelendiği)
zaman attan yaman (kötü, azgın) olur.
“Ülgennen sŭñ tewbe yuk.” (Behitsiz Yigit -ilk varyant): Öldükten sonra tövbe
(etmenin faydası) yok.
“(Üzĩñnĩñ) bĩr ayagıñ cirde, ikĩnçĩ ayagıñ gürde” (Hafizelem İrkem): Bir ayağı
yerde, bir ayağı mezarda. (Ölmesi yakın olmak.)
“Tıçkanga ülĩm, meçĩge kǚlkĩ” (Biznin Şehernin Sirleri): Fareye ölüm, kediye
gülüş (kahkaha). (Fare ölürse kedi mutlu olur. Biri için olumsuz neticelenen bir olay,
diğeri için olumlu olabilir.)

Yazar, piyeslerinde özel isim olarak şahıs, ülke, yer ve topluluk adı kullanmıştır.
İncelemeye konu olan metinler, piyes olduğu için diyaloglarla kuruludur ve her
tiyatro eserinde olduğu gibi konuşmalar, kişi isimlerinden sonra verilir. Bu durumda
metinlerde günlük hayatta kullanılan kişi isimlerinden Gülcihan, Siracetdin, Müglife,
Serbicamal, Nefise, Ehmed, Zakir, Enver, Fatih, Gabdulla, Gayni gibi alelade pek çok
isim vardır. Bunlar dışarıda tutulursa, yazarın eserlerinde adı geçen özel isimler
şunlardır:
Yazar dünya görüşünü, hayata dair duygu, düşünce ve duruşunu yansıtan ülke,
yer ve topluluk adlarını kullanmıştır. Zira ülke isimlerinde Rusya ve Rus toprakları
içerisindeki Türk cumhuriyetleri dışında, Avrupadan Orta Asya’ya uzanan bir yelpaze
sunduğu görülür. Bu isimler daha çok, yazarın siyasî ve sosyal meseleleri tartıştığı,
bu konuda kendi görüşlerini ortaya koyduğu Bizniñ Şeherniñ Sirleri adlı eserinde
geçmektedir. Bunun dışında Üç Bedbehit ve Küzsiz Mastirlar isimli eserlerinde de
çeşitli ülke isimleri kullanılmıştır. Söz konusu eserlerden seçilen örneklerin bir kısmı
şu şekildedir:
batman kelimesinin Tatarcada “yüksek ve dar kova; yaklaşık altmış beş kilo ağırlığında bir ölçü” gibi
anlamları vardır.
5
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2.4. Özel İsimler
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“Sarı sakal. Alar bit bĩr yılnı griklernĩ de ni ĩşlettĩler! Griklernĩñ Fisaliye digen
zur bĩr kripeçlerĩ bar iken. Niçe miliunnarga tǚşĩrĩp salgannar iken. Yagrupa şul
vakıtta eytken idĩ: «Bu kripeçnĩ altı yıl sugışsalar da ala almaslar»,— dip. Çalmalar
şunı bĩr kǚn ĩçĩnde aldılar.” (Biznin Şehernin Sirleri)
“Yuan. Yuk süzdĩr ul. Afgan ħezĩr ük sugışmas elĩ, ul bĩrniçe yıl ħezĩrlenĩr de,
annan sŭñ egĩlçennerge karşı çıgar. Afgan ħanı indĩ ul bik küptennen birlĩ Hindnĩ
alırga kıcrıy. «Ni ĩşlesem de ĩşliym, Hindnĩ almıyça tuktamıym»,— dip eyte, diy.
Afgannar da alar bik sugışçı ħalık. Bĩr tŭtınsalar, egĩlçennĩñ ĩşĩn kitĩrmiyçe bĩr de
tuktamaslar.” (Biznin Şehernin Sirleri)
“Gaynĩtdin. Miña kilgende ul tutırgan tavık şikĩllĩ idĩ, bala tapkanga küre gĩne
şulay yǚnçĩlĩp kittĩ. Min ĩlĩkte, german sugışına kader, tipsem timĩr ǚzerlĩk, kıpkızıl, narat yarkası şikĩllĩ bĩr yĩgĩt idĩm. German sugışında gaz bĩlen agulanıp kına
şulay sukırayıp, yabıgıp kaldım.” (Küzsiz Mastirlar)
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“Gŭmer. Elĩ bu gezitnĩ ukıganım yuk. Bik gıybretlĩ ħeberler yazgalıylar. Bĩr
kǚngĩ gezitte yazgannar idĩ Yapun bĩlen Kıtay vakıygasĩn. Yapunnıñ kul astında
kırık miliunlap ħalık bar. Kıtaynıñ kul astında dürt yǚz miliunlap ħalık bar. Şulay
bulsa da yapunnar kıtaylarnı ciñgenner. Mĩne megrifet kĩşĩnĩ ni ĩşlete! (Bŭlar
sǚyleşken arada laki samavırnı kitĩrĩp kuya hem çey ĩçe başlıylar.) Elĩ mŭnnan un
yıl ĩlĩkterek kĩne yapunnıñ isĩmĩ de bĩlĩngenĩ yuk idĩ. E ħezĩrde yapunnar megrifet
teħsil kıylıp, bǚtĩn Yavrupa gıyndĩnde mǚgteber buldılar, herbĩr yirde sewdegerlerĩ
yǚrĩp tŭra. Nikader elektrikler, nikader tiligraflar yasadılar. Ul gezitlerĩnĩñ ŭçı-kırıyı
yuk. Bĩznĩñ mǚsĩlmannar da megrifet teħsil kıylırga tırışırga kirek idĩ. Annan sŭñ,
satuları uñaylanıp, bayırlar idĩ.” (Üç Bedbehit)
Yukarıdaki diyaloglar, yazarın sosyal ve siyasî meselelere duyarsız kalmadığını;
tam aksine dünya gündemini yakından takip ettiğini ve kendisinin, halkının veya
geniş manada tüm Müslümanların bu gündemin neresinde durduğunu veya
durması gerektiğini ifade etmesi bakımından dikkat çekicidir.
Yazar, topluluk isimlerinden en fazla Tatar (33 defa) adını kullanmıştır. Bunun
dışındaki topluluk isimleri ve kullanım sıklıkları şu şekildedir: Rus (22 defa), Kazak
(6 defa), Yapun (6 defa), Egilçen (5 defa), Afgan (4 defa), Kazaki (3 defa), Turtsiye (2
defa), Grik (2 defa), Fransuz (1 defa), Gareb (1 defa), Yakut (1 defa).
Yazarın eserlerinde en fazla kullandığı topluluk adının başında Tatar adının
gelmesinin en önemli nedeni, kahramanlarını günlük hayattaki sıradan tipleri
yansıtan Tatarlardan seçmesidir:
“Enver – yeş, fasik tatar bayı.” (Uynaş)
“Eptĩri – ħoliganrak tatar.” (Uynaş)
“Mujik – Talçukçı bĩr tatar, mullanıñ yŭmışların başkaruçılardan.” (Tekıy Gacep
Yaki Ahırı Zaman)
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Eserlerde kullanılan yer isimleri de ülke isimlerinde olduğu gibi, Batıda ve
Doğuda geniş bir alanı içine almaktadır. Bu yer isimlerinden kullanım sıklığı en
yüksek olanı, Sibir (90 defa)’dir. Bu yüksek frekansın nedeni, Sibir (bayı) kelimesinin
Biznin Şeherniñ Sirleri isimli oyunda Sibirya’dan gelen zengin bir tüccarı ifade etmek
üzere, kahramanın adı olarak kullanılmasındandır.
Bu özel durumu göz ardı edersek, en sık kullanılan yer ismi, daha ziyade olayın
geçtiği yer olarak başvurulan Meskew “Moskova”dır (36 defa). Moskova’dan sonra,
beklenildiği üzere, Tatarların en yoğun yaşadığı ve bugünkü Tataristan’ın başkenti
olan Kazan (30 defa) ismi gelmektedir. Piyeslerde ayrıca Ufa (18 defa), Buhara (3
defa), İstanbul (2 defa), Astrahan (1 defa) yer adları kullanılmıştır.
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“Vakıyga tatarlar küp tŭra tŭrgan zur şeherde.” (Tekıy Gacep Yaki Ahırı Zaman)

3. Sonuç

Böylece sosyal ve kültürel alanda kendini gösteren ilerleme ve gelişmelere
bağlı olarak Tatar edebiyatı da ortaya çıkan yeni tür ve konularla olgunlaşmaya
başlamıştır. Bu itibarla, Batıda görülen yeni edebiyat türleri ile tanışılmış ve bunların
Tatar edebiyatındaki ilk örnekleri oluşturulmaya başlanmıştır. Bunlardan biri de
tiyatrodur. Tiyatronun ilk örneklerini ortaya koyanlar Fatih Halidi, Aliasgar Kemal,
Ayaz İshaki, Gafur Kulahmetov, Seyit Remiyev, İdris Bugdanov, Kerim Tinçurin
gibi aydınlanma hareketini destekleyen ileri görüşlü yazarlar olmuştur. Yazılan ilk
tiyatrolar, eski-yeni çatışmasını işleyen, ilericiliği ve modernizmi savunan, gericiliği
ve din tüccarlığını yeren, ideal aile modeline vurgu yapan eserlerdir.
19. yüzyılın son yıllarında tiyatro türü ile tanışan Tatar edebiyatında, 20. yüzyıl
bu türün olgunlaşma devri olmuştur. Özellikle tiyatro alanındaki başarılı ve orijinal
çalışmalarıyla yenileşme ve modernizmin öncülerinden, modern Tatar tiyatrosunun
kurucusu olarak kabul edilen Aliasgar Kemal 1898’de yazı hayatına başlayarak ilk
piyesi Behitsiz Yigit’i yazar. Bu eseri ve bir yıl sonra yazdığı Üç Bedbehit’i İhtilâl’den
önceki sürekli olarak refah yaşama, hürriyet ve adalet gibi kavramların ele alındığı
bir ortamda kaleme almıştır. Ancak 1905 İhtilâli ile birlikte ortaya çıkan yeni ideoloji
ve yaklaşımlar, pek çok çağdaşında olduğu gibi, onda da farklı bir bakış açısının
gelişmesini sağlamıştır. Bu nedenle, 1905’ten sonra, Behitsiz Yigit ve Üç Bedbehit’i
yeni bir yaklaşım ve teknikle tekrar yazar. Daha sonra 1908’de ilk komedisi Birinçi
Teatr’ı, 1909’da Bülek Üçin’i, 1910 yılında Uynaş isimli dramını, 1912’de ünlü
komedisi Bankrot’u ve Deccal isimli dramasını, 1913’te de sahnelendikten sonra
kendisine, özellikle oyunda konu edilen Piçen Pazarı ahalisi tarafından saldırı
düzenlenmesine yol açan meşhur komedisi Biznin Şehernin Sirleri’ni yazar. Daha
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19. asrın son çeyreğinde Tatar toplumunda meydana gelen kültürel aydınlanma
ve yenilenme hareketi, edebiyatı da derinden etkilemiştir. Toplumda meydana gelen
bu dalgalanma, edebiyatta da kendini yenileme ihtiyacını hissettirmiştir. Yenileşme
ve modernleşme esasına bağlı olarak ortaya çıkan ilk eserlerde halkı aydınlatma,
millî bilinci uyandırma, eskiyi yerme ve yeniyi övme önemli konular arasındadır.
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sonra Kayıniş, Kündeş, Üylenem Nik Üylendim isimli tiyatrolarını yazar. 1920’lerden
sonra Hafizelem İrkem, Üç Turmış, Isulı Kadimçi, Tekıy Gacep Yaki Ahırı Zaman,
Mugciza, Küzsiz Mastirlar, Buzaw, Cantahir Bilen Canzühre gibi önemli piyeslerini
kaleme almıştır.
Aliasgar Kemal’in Tatar millî tiyatro tarihinde öne çıkan faaliyetleri, yalnızca
yazdığı özgün eserleriyle sınırlı kalmamıştır. O, Tatar tiyatrosu için başta Rus ve
çeşitli Türk yazarları olmak üzere, dünya edebiyatının önde gelen klasik yazarlarının
tiyatro eserlerini tercüme etme işinin de öncülüğünü yapmıştır.
Tiyatro yazarlığı dışında rejisörlük, oyuncu arama, oyun afişleri hazırlama,
oyunun oynanacağı tiyatro binasını bularak oyuna hazırlama, oyunculara maddîmanevî destek sağlama gibi faaliyetleri ile de Tatar edebiyat ve kültür tarihinde, adı
her zaman hürmet ve sevgiyle anılan bir yazar olmuştur. Bu özverili hizmetlerinden
dolayı, Tatar tiyatrosunun babası olarak görülen Aliasgar Kemal’e, Tatar tiyatrosunun
20. yılı münasebetiyle Tatar halk dramaturgu unvanı verilmiştir.
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Piyeslerini dram ve komedi olmak üzere iki türde kaleme alan yazar, eserlerinde
çoğunlukla mevcut idarî yapıyı ve sistemi eleştirmiştir. Ancak özellikle, 1917
İhtilali’nden sonra eserleriyle yeni düzenin savunuculuğunu yapmıştır. Ayrıca
burjuva kesimi ile din tüccarlığı yapan mollaları ve medeniliğin ve yeniliğin
karşısında olan gericilik taraftarı din fanatiklerini, hikâyelerinin kahramanları
yapmış; onların ikiyüzlülüklerini, menfaatleri uğruna halkı nasıl kandırdıklarını ve
hayatlarının merkezindeki tek şeyin para olduğunu gözler önüne sermiştir. Bunun
dışında hırslarına yenik düşen paragöz, cahil, hilekâr ve kurnaz insan tiplerini gerçek
hayattan alarak sahne eserlerine taşımıştır. Eserlerindeki temel amaç, sahip olduğu
ideolojileri, piyeslerinde yarattığı kahramanlar ve temalar vasıtasıyla somutlaştırmak
ve toplumu eğitmektir.
Yazar, eserlerinde edebî yazı dilinin kural ve estetiğinden uzaklaşmadan
konuşma dilinin inceliklerini okuyucuya hissettirmek istemiştir. Zira bu onun
tiyatro tekniğinin gereklerine hâkim bir ustalığa vakıf olduğunu göstermektedir.
Onun için tiyatro sanatında başarılı olmanın temel prensiplerinden biri, gerçek
hayatı yansıtan eserler yazmaktır. Halkın konuşma diline has zenginliklerinden
ve ağız özelliklerinden mümkün olduğunca faydalanarak eserde kullanmak da bu
prensiplerin başında gelmektedir.
Yazarın özel isimler dışında eserlerinde kullandığı toplam kelime sayısı
108539; birbirinden farklı olan kelimelerin sayısı 16568’dir. 16568 kelimenin 4175’i
alınma; 12393’ü ise Türkçe kökenli kelimelerden oluşmaktadır. Aliasgar Kemal,
metinlerinde Türkçe kelimeleri alınma kelimelere oranla çok daha fazla kullanmıştır.
Bu da yazarın, Tatarcanın edebî bir dil olarak işlenip gelişmesine verdiği önemi
göstermektedir. Söz konusu alınma kelimelerin 1204’ü Rusça, 2536’sı Arapça-Farsça
ve 429’u Batı kaynaklıdır. Yazarın Arapça-Farsça kelimeleri fazla kullanmasının
nedeni, müşterek Orta Asya yazı dili geleneğinden henüz kurtulamamış olmasından
kaynaklanmaktadır. Bunların pek çoğu artık Tatarcaya yerleşmiş ve Türkiye
Türkçesinde de kullanılan, ancak bir kısmı çeşitli ses değişimlerine uğramış
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Tür bakımından sınıflandırıldığında yazarın, en fazla isim türünü kullandığı
görülmüştür. Ancak kelimeler çeşit olarak değerlendirildiğinde sıklık bakımından
ilk sıralarda fiil, edat ve zarfın geldiği görülmektedir. Yazarın kullandığı isimler
arasında sıklığı en yüksek olanın kişi (478 defa) olduğu görülmektedir. Ayrıca nerse
“nesne, şey” (347 defa), iş “iş” (216 defa), meclis “meclis, bölüm” (174 defa), akça
“akçe, para” (163 defa), mulla “molla” (136 defa), kız “kız” (132 defa), süz “söz,
konuşma” (131 defa) yazarın sık kullandığı diğer kelimelerdendir. Daha önce yapılan
stilistik çalışmalarının verilerine bakıldığında, sıklığı en yüksek ismin çoğunlukla
göz olduğu görülmüştür. Bu çalışmalarda sıklığı yüksek diğer kelimeler gün, yol,
kız, ot, gül, su, gönül, gök, ay vs.dir. Bu çalışmaların çoğunlukla şiir türü üzerinde
yoğunlaştığı düşünüldüğünde söz konusu veriler, nesir ve şiir diline has kelime
kullanımındaki farkı ortaya koyması bakımından dikkate değerdir.
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kelimelerdir. Bu durum, yazardaki Türkiye Türkçesiyle ortak olan kelimelerin
sayısının, ortak olmayanlardan fazla olmasını sağlamaktadır. Rusça kelimelerin
toplamdaki sayısının azlığı ise, aynı kelimenin birden fazla kullanımıyla alakalıdır.

İncelemeye konu olan piyeslerde en sık kullanılan kelimenin, fiillerin çekimli
ve türemiş şekilleri ayrıca değerlendirildiğinde, bul- “olmak” fiilinden sonra en sık
kullanılan kelimenin de “dahi, bile” edatı (1777 defa) olduğu tespit edilmiştir. Bu
durumu piyes metinlerinin bir anlamda, konuşma dilini yazıyla resmeden özelliğine
bağlamak mümkündür. Zira konuşma dilinde, yazı dilinde olduğu kadar kurallı ifade
imkânı olmadığı gibi, ifadenin zenginliği ve tabiiliği açısından edat kelime türünün
yardımına sıklıkla başvurulur. Piyeslerdeki edat sayısı, adet olarak az olmakla birlikte
sıklık bakımından en fazla kullanılan kelime türü olduğu saptanmıştır.
Yazar metinlerinde toplam 6551 fiil kullanmıştır. Aliasgar Kemal’in kullandığı
tüm fiiller arasında ilk sırayı bul- “ol-“ (2774 defa) fiilinin aldığı görülmüştür. Bu
durum Tatar Türkçesinde bul- fiilinin, Türkiye Türkçesinde olduğu gibi yardımcı
fiil olarak da işlek bir şekilde kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca bul- fiili,
tüm kelimeler arasında da sıklığı en yüksek kelimedir. İkinci sırada 1683 defalık
kullanımla di- “demek, söylemek” fiili gelmektedir. İncelenen metinlerin karşılıklı
konuşma tekniği ile kurulu yapısına uygun olarak, en çok de- fiilinin tercih edilmesi
gayet tabiidir. Fiillerden pek çoğu, türemiş ve çekimli şekilleriyle kullanılarak sıklığı
en yüksek kelimeler arasına girmiştir: di- “söyle-”(1683 defa), bar- “var” (1442 defa),
kil- “gel-” (1206 defa), kit- “git-” (1134 defa), tur- “dur-, bulun-” (1134 defa), al207
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Sıfatlardan sıklığı en yüksek olanı bir kelimesidir. Diğer dil ve üslup çalışmalarında
da en sık kullanılan sıfatın çoğunlukla bir olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni,
yazar özelliği olmaktan çok, kelimenin konuşma ve yazı dilindeki kullanım sıklığı ile
ilgilidir. Bir belirsizlik sıfatından sonra sıklığı en yüksek ikinci ve üçüncü sıfatlar, bu
ve şul işaret sıfatlarıdır. Yazarın sık kullandığı kelime türlerinden biri de zamirlerdir.
Bunlardan en fazla şahıs zamirlerini kullanmıştır. En sık kullanılan şahıs zamiri ise
min “ben”dir (1183 defa). Üslubun belirlenmesinde rol oynayan bir başka kelime
türü zarflardır. Yazarın en fazla kullandığı zarf, suñ “son, sonra” ve hezir “şimdi”
zaman zarflarıdır.

Dr. Serap KARAKILIÇ AKI
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(1110 defa), çık- (1011 defa). Bu durum metinlerin, sürekli bir hareketliliği ve eylem
kurgusunu ortaya koyan piyes türünün teknik özelliklerine uygun bir görünüm arz
ettiğini göstermektedir.
Aliasgar Kemal’in eserlerinin diline hareket katan ve üslubunu canlandırmak
amacıyla yararlandığı unsurlardan biri de taklidî kelimelerdir. Bu tür öğeler,
piyeslerde kimi zaman cümledeki fiili niteleyen ve somutlaştıran anlatım araçları,
kimi zaman da sadece birer isim veya fiil olarak ifadeye dikkat çeken parçacıklardır.
Yazar bunlardan en fazla taklidî isimleri kullanmıştır. Piyeslerde isim soylu
sözcüklerle ve çoğunluğu ikileme şeklinde kurulan taklidî isimler, piyeslerde
konuşanın ifadesini somutlaştırmasını ve okuyucunun dikkatini diyaloga vermesini
sağlayan unsurlardır.
Piyeslerde özel isimler de kullanılmıştır. Bunlardan bazıları günlük hayatta
kullanılan sıradan isimler, bazıları da çeşitli ülke ve topluluk adlarıdır. Yazarın
kullandığı ülke, yer ve topluluk adlarına bakıldığında, kendisinin dünya görüşünü,
hayata dair duygu, düşünce ve duruşunu ortaya koyan bir çerçeve çizdiği görülür.
Zira ülke ve topluluk isimlerinde Rus toprakları veya diğer Türk cumhuriyetleri
dışında, Avrupadan Orta Asya’ya uzanan bir yelpaze bulunmaktadır.
Metinlerde nitelik bakımından en çok kullanılan kelimeler, insanla ve insanı ifade
etmek üzere kullanılan kavramlarla alakalıdır: kişi (745 defa), bay (413 defa), kız
(410 defa), hatın (321 defa), yahşı (310 defa), bala (251 defa), mulla (181 defa), yigit
(173 defa), yeş (134 defa), matur (129 defa), kart (97 defa), malay (90 defa), mezin
(82 defa), yavçı (79 defa), cüler (71 defa), mujik (59 defa), abıy (54 defa). Metinlerde
kullanılan kelimelere topluca bakıldığında yazarın, eserlerinde çoğunlukla işlediği
konulara uygun olarak gündelik yaşamda rastlanan tiplere ait kavramlara yer
verdiği görülmüştür. Ayrıca, yazarın eserlerinde en fazla temas ettiği konulardan
biri, din istismarı yapan sözde din adamlarının sahtelikleridir. Bu itibarla toplumu
düşündürmek ve gerekli mesajları vermek için tenkit ettiği kişileri, metinlerinde ana
veya yan kahraman olarak kullanmıştır.
Aliasgar Kemal, sanatında teknik bilgisi ileri seviyede olan bir sanatkâr ve
usta bir dil kullanıcısıdır. Edebî bir dil olarak, henüz varlık göstermeye başlayan
Tatarcanın, konuşma dili ve yazı dili arasındaki nüansları fark edebilen bir dikkate
sahiptir. Yazar, bu dikkati sayesinde konuşma diline has olan bazı kullanımları yazı
diline yansıtmıştır. Bunlardan en önemlisi, etkili anlatım araçlarından olan deyim
ve atasözlerinden, piyeslerinde yararlanmasıdır. Kendisinin, eserlerinde halk dilinde
kullanılan pek çok deyim ve atasözünü, işlek bir biçimde kullandığı görülmektedir.
Bunlardan bir kısmı, Türkiye Türkçesiyle birebir benzerlik göstermekle birlikte, bir
kısmı da şeklen farklı ancak anlam olarak aynı ifadeyi vurgulamaktadır. Ayrıca yazar
Türkiye Türkçesinde bulunmayan farklı deyimlerle de eserlerinin diline zenginlik
katmıştır.
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Boş İnançların Gölgesinde “Perili Köşk”
Reading “Haunted Mansion” in Light of
Superstition
Zeynep ŞENER *

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan Ömer Seyfettin (18841920), kısa süren ömrüne rağmen kalemini pek çok yazıya bulaştırmış ve edebiyata unutulmaz imzasını atmıştır. Türk hikâye yazarları denildiğinde akla gelen ilk
isimlerden oluşu, onun hem sayıca hem de üslup bakımından zengin olan hikâyelerinin bir sonucudur. Maupassant tarzı öykü (olay hikâyesi) türünü tezli olarak,
toplumu yükseltmek amacıyla kullanan Ömer Seyfettin, hikâyeleriyle toplumun
sorunlarına ışık tutmaya çalışmıştır. Bu çalışmada yazarın “Perili Köşk” isimli
hikâyesi ve bu hikâyenin çeşitli özellikleri ele alınacaktır. Yazarın toplumsal meselelere bakış açısı ve halkı aydınlatma düşüncesi etrafında bu hikâyenin genel çerçevesi çizilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ömer Seyfettin, Hikâye, Perili Köşk, Boş İnançlar.
Abstract:
One of the leading names of Turkish literature, Omer Seyfettin (1884-1920),
wrote several articles and has taken the unforgettable signature in literature despite
the short duration of his life. The result of the number of his rich histories in terms
of style, when called Turkish story writers he is consisting of the first names that
comes to mind. Omer Seyfettin uses Maupassant story style (event story) with a
thesis in order to raise community and has tried to shed light on the story of society’s problems. the author’s story that is named “Haunted Mansion” and the various
features of this story will be discussed in this study. The general framework of this
*Araş. Gör. Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, zeynepsan@gazi.edu.tr
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story will be attempted to be drawn with perspective of the author’s social issues
and the idea of public lighting.
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“Perili Köşk” hikâyesi 22 Nisan 1919’da Zaman gazetesinde “Boş İnançlar” alt
başlığıyla yayımlanmıştır.1 Hikâye Sermet Bey’in ev aramasıyla başlar. Bekçiyle
birlikte boş olan kiralık köşkleri gezen Sermet Bey, Hacı Niyazi Efendi’nin beyaz
köşkünü beğenir. Fakat bekçi onu uyarmak ve köşkü kiralatmamak için elinden
geleni yapar. Çünkü bu köşkün perili olduğu ve girenlerin üç aydan fazla oturamadığı söylenmektedir. Buna rağmen Sermet Bey gözünü köşkten alamaz ve bekçinin
direnişine rağmen bu köşkü gezmek ve kiralamak ister. Zira Sermet Bey’in ailesi 12
kişilik büyük bir ailedir ve ona göre ancak bu köşk onlara yetecektir. Zaten Sermet
Bey bekçinin anlattığı peri rivayetine inanmaz. O, gözüyle gördüğüne, kulağıyla
işittiğine inananlardan değildir. Eliyle hissetmedikçe bir şeyin var olduğuna inanmayan biridir. Ona göre: “Gözle kulak, onca birer yalan kovuğuydu. Yalanlar, hep
bize, bu dört kapıdan girerdi. Fakat el… Fakat lamise, hiç dolma yutmazdı. Bütün
hurafeler, batıl itikatlar dimağımıza hücum için gözle kulağa koşardı.” (s.156). Sermet Bey’in ısrarına dayanamayan bekçi, onu Hacı Niyazi Efendi’ye götürür ve o
da Sermet Bey’e evi gezdirir. Hacı Niyazi Efendi ev alıp satarak geçinen eski bir
memurdur. Fakat kendi perili köşkünü satmaya kalkışmaz. Köşkünün perili olduğunu da hiç kimseden saklamayarak “Allah’tan korkarım, neme lazım!” der. Kira
konusunda anlaşmaya gelince Hacı Niyazi Efendi evin üç yıllık kirasını peşin ister.
Gerekçe olarak da düşmanlarının onun evi hakkında söylenti çıkardıklarını ve zamanla kiracıların da işittikleri yalanı gördüklerini sanıp evi bırakıp kaçmalarını
sunar. Garip olan ise Sermet Bey’in “Peki köşkünüz ne kadar boş kaldı?” sorusuna
“Vakıa şimdiye kadar hemen hiç.” cevabını vermiş olmasıdır.
Hem bekçinin hem de Hacı Niyazi Efendi’nin telkinlerine kulak asmayan Sermet Bey köşkü kiralar ve bir hafta sonra ailesiyle köşke yerleşir. Avrupalıların yaşam tarzını ve “gündüz cefa, gece sefa” anlayışını benimseyen Sermet Bey’in ailesi
her gece çalgılar eşliğinde eğlenmektedir. Sermet Bey’in annesi dışında herkesin
çalıştığı bu evde başta her şey normal giderken zamanla bir peri ortaya çıkar ve
ev halkına korku salar. Evde periye inanmayan tek kişi Sermet Bey’dir. O, bunun
onlara yapılan telkinlerin bir sonucu olduğunu düşünmekte, ailesine de bunu çocukluğunda gördüğü hokkabazın oyununu anlatarak açıklamaya çalışmaktadır.
Aileye giderek daha büyük rahatsızlık veren bu periyi yakalamak ve gerçeği ortaya
çıkarmak da yine birçok rivayete rağmen ona inanmayan Sermet Bey’in görevi olacaktır. Periyi yakaladığında onun Hacı Niyazi Efendi olduğunu gören Sermet Bey
ve ailesi büyük bir şaşkınlık geçirir. Sermet Bey, kiracıları korkutup kaçırarak paralarını alan bu adamdan öcünü alır ve ona köşkün altı senelik kirasını almış gibi
imza attırır. Köşkün kiracıları köşkten kaçmayınca komşular meraklanır ve Hacı
Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfettin, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1992, s.145.
1
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Onun hikâyelerinde tarih, masal ve menkıbeler, çocukluk anıları, toplumun
bozuk yanlarının eleştirisi, günlük olaylar ve “Perili Köşk” hikâyesinde olduğu gibi
halkın cin, peri, evliya vb. inançları yer almaktadır.2 Hikâyelerine seçtiği konular hakkında Ömer Seyfettin de hatıra defterinde şunları söylemektedir: “Ben her
şeyden, en ehemmiyetsiz bir fıkradan, bir cümleden bir hikâye, koskoca bir roman
çıkarabilirim. Sanat, o hikâyeyi, o romanı çıkardığım ehemmiyetsiz şey değil, benim
o şey etrafında canlandırdığım hayattır.”3Ömer Seyfettin hikâyelerini halkı eğitmek
için bir araç olarak kullanmaktadır. Onun asıl amacı halkı eğitmek ve görünenlerin arkasında yatan gerçekleri onlara göstermektir. Halkın kandırılması ve boş
inançlara sürüklenmesi konusundaki hassasiyeti, hikâyelerini yol gösterici nitelikte yazmasına neden olur. Hikâyelerini halka doğruyu göstermede bir araç olarak
kullanan Ömer Seyfettin’in bu yönü hakkında Feridun Andaç şu ifadeleri kullanır:
“Toplumsal olaylara yaklaşımındaki bakış açısı ve döneminin sorunlarını yansıtmada beliren düşünsel eğilimleri, öyküsünün ana tezini oluşturur. Ona göre;
söyleyişten çok, söylenen düşüncedir önemli olan. Öykü bir araçtır; düşünceleri iletmeye, toplumsal yapıdaki bozuklukları göstermeye. “Cehaletin, nasuti duyguların
alçalttığı beşeriyet için” onu bir kurtarıcı olarak görür.” (2008: 210)
Toplumsal yapıdaki bozuklukları gidermek için hikâyelerinde okurlarına sade
bir dil ile seslenen Ömer Seyfettin, düşüncelerini söyleyiş kaygısına düşmeden, dolaylı yollara başvurmadan direkt aktarır.
“Perili Köşk” hikâyesi okurlarına asılsız, boş inançların din öğesi kullanılarak
nasıl çıkarcıların işine yaradığını ve onların bu fırsattan nasıl faydalandıklarını
Ayrıca bakınız: Kudret, Cevdet, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman 2, İstanbul: Varlık Yayınları, 1981,
s.21-27.
3
Önertoy, Olcay, “Küçük Hikaye Yazarı Olarak Ömer Seyfettin”, dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/
12/839/10619.pdf, erişim tarihi: 10.03.2015, 14:00.
2
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“Perili Köşk” hikâyesi Ömer Seyfettin’in hikâyecilik hayatında ikinci dönem
olarak nitelendirilen 1917-1920 yıllarına tekabül etmektedir. Bu dönemde, bu hikâyede de temel alınan toplumsal eleştiri ve mizah unsurlarının yer aldığı hikâyeler
yazan Ömer Seyfettin, toplumun aksayan yönlerini yazdığı hikâyelerle ve kendi
üslubuyla eleştirir. Feridun Andaç Ömer Seyfettin’in söz konusu hikâye dönemiyle
ilgili olarak şunları ifade eder: “Öykücülüğünün ikinci evresinde (1917-1920) toplumsal eleştiri ve taşlama yanı ağır basan öyküler yazdı. İmparatorluğun savaştan
yenik çıkmasıyla iyice belirginleşen yıkılış günlerinin sorunlarına yönelir. Son dönem
öykülerinde mizah yanı ağır basar. Yaşanılan koşullar, onun bu tür öyküye yönelişini hazırlar.”(2008: 209) Kısa öykü türünde başarılı bir isim olan Ömer Seyfettin,
mizah unsurunu özellikle “Perili Köşk” gibi toplumsal aksaklıkları hicvettiği hikâyelerinde kullanmıştır. Konu çeşitliliği Ömer Seyfettin’in hikâyecilik anlayışında
önemli bir yere sahiptir. O, en küçük bir detaydan toplumda yer alan en önemli
konulara kadar hikâyelerinin konularını çeşitlendirmiştir.
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Niyazi Efendi onların ahlaklarının bozuk olduğunu ve şeytanın bile onlara görünmeyeceğini söyleyerek ayıbını kendisine saklamaya ve suçu onlara atmaya çalışır.

Zeynep ŞENER
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gösteren bir hikâyedir. Bu kısa hikâye kurmaca bir metindir ve anlatıcının sadece bize eşlik eden sesi duyulmaktadır. Anlatıcı yaptığı tasvirlerle okura gerçekliği yansıtmaktadır. Her zaman geçerliliğini koruyabilecek bir konusu olan “Perili
Köşk” hikâyesinde olaylar realist bir bakış açısıyla aktarılmaktadır. Namık Açıkgöz Ömer Seyfettin’in gerçekçiliğini şöyle değerlendirir:
“Hikâyelerinde, kronik ve benzeri metinlerde genel çizgileriyle anlatılan olayların
içinden, bir kişiyi, bir olayı veya bir mekânı çekip çıkarmış ve insani boyutuyla ve ayrıntılarıyla ele alarak hikâyelerini kurmuştur. Bunu yaparken de yeniden kurma (reconstruction) ve gerçekleştirme (realization)’yi de içine alan bir dönüştürme (transformation), yöntemini kullanmıştır. Genel olarak bir “tasvir etme” denilebilecek olan
“hikâye etme”de, Ömer Seyfettin, mekân, kişi, diyalog, olay-durum, zaman, eşya
gibi tahkiye unsurlarını gerçekmiş gibi tasavvur ederek yeniden kurgulayıp metnini
oluşturmuştur.”(2007, 182)
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Ömer Seyfettin’in gerçekliğiyle ilgili olarak Hakkı Süha Gezgin’in yorumu
ise şu şekildedir: “Gerçek realizm, asıl Ömer’dedir. Küçük hikâye, bütün inceliği,
olanca kıvraklığıyla onda yaşar.”(1997: 232) “Perili Köşk” hikâyesinde de realist
bir bakış açısıyla işlenen toplumun aksayan yönü, gerçekçiliğinden taviz verilmeden ele alınmaktadır. Peri, evin altında yer alan kabristan ve evliya gibi unsurlar
bu hikâyenin başlıca noktalarıdır. Hikâyenin ilk yayımlanışında kullanılan “Boş
İnançlar” alt başlığı aslında hikâyenin genel çerçevesine değinen bir nokta atışıdır.
Halk arasında yaygın olan söylentilere, onca dedikoduya ve evin sahibi de dâhil
herkesin dile getirdiği telkinlere inanmayan Sermet Bey bu hikâyede gerçeği ortaya çıkaran kişidir. Ömer Seyfettin hikâyelerinde halkını aydınlatmayı ve onlara
gerçekleri göstermeyi amaç edinen biri olarak bu hikâyesinde de batıl inançlarla
halkın kandırılışını ele almaktadır.
Hikâyenin olay örgüsü yukarıdaki şekilde kronolojik olarak devam ederken
ana düğüm evin perili olmasıyla hikâyenin girişinde atılmaktadır. Merak unsurunun hâkim olduğu hikâyede yan düğümler de mevuttur. Örneğin; Hacı Niyazi
Efendi’nin evinin perili olmasına rağmen nasıl olup da hiç boş kalmadığı, perinin
her gece aynı yerde görünüp aynı yöne doğru gitmesi şüphe çeken birkaç noktadır.
Ayrıca perinin yakalandığı sahnede ise merak unsuru zirveye çıkmış, perinin “saçı
sakalına karışmış” Hacı Niyazi Efendi olduğunun öğrenilmesi ile de düğüm çözülmüş, sonuca ulaşılmıştır.
Hikâyedeki olay bu şekilde cereyan ederken hikâyede zikredilen kişiler ise ana
hatlarıyla okuyucunun gözünde canlanır. Sermet Bey, Türkiyeli olmasına rağmen
Avrupalıların “gündüz cefa, gece sefa” anlayışını kabul eden, zevk ehli bir adamdır.
Periye inanmayan Sermet Bey bir anlamda ona ve bu konuda onu uyaran herkese
meydan okuyarak gerçekçi tavrını ortaya koyan bir kişidir. Hikâyede gözü pek,
inatçı ve gerçeği sorgulayan kişilik özellikleri dışında başka bir ayrıntıya yer verilmemektedir. Çalıştığı söylenmiştir fakat hangi işe meşgul olduğu muammadır.4
4

“Evde çalışmayan yalnız yetmiş beşlik annesiydi.” (s.158)

214

Sermet Bey’in karısı, kız mekteplerinde piyano dersi vermektedir. Çocukları mektebe giden Sermet Bey kızlarını da büyük ticarethanelere kâtip diye yerleştirmiştir.
Ömer Seyfettin böylelikle kadının çalışma hayatında yer almasını da ele almaktadır. Evdeki zevk ve sefanın devam edebilmesi için herkesin çalışması gerekmektedir. Ayrıca evde Sermet Bey’in yaşlı annesi, Rum hizmetçi Artemisya ve diğer
hizmetçiler vardır. Ailenin dışında hikâyenin başında yer alan bekçi ve köşkün
sahibi ve hikâyenin perisi olan Hacı Niyazi Efendi de şahıs kadrosunu tamamlamaktadırlar.
Hikâyedeki zaman çerçevesi tam olarak belirtilmese de bir iki ay içerisinde tamamlanmaktadır. Sermet Bey’in ev arayışı, bir hafta sonra eve taşınılması, aradan
geçen yaklaşık on beş gün sonunda perinin ortaya çıkması ve periyle mücadele
edilen süreç toplamda yaklaşık olarak bir veya iki aylık bir süreyi kapsamaktadır.
Bunun dışında zaman hikâyede kronolojik olarak ilerlemekte, bazen gün gün bazen de hafta atlanarak olaylar anlatılmaktadır. Hikâyede geçen Hürriyet zamanı
ifadesi hikâyenin geçtiği yılların 1908’den sonraki yıllar olarak tahmin edilmesine
olanak sağlamaktadır.
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“Mekân da zaman gibi hem hikâye hem de gündelik yaşam için mutlak değildir.
Mekân, an’da donmuş zamandır. Dolayısıyla an’a uygun düzenlemeler gerektirir.
Öykü mekânları, öykü kişilerine kimlik ve kişilik kazandırmak için vardır. Tanpınar’ın “Coğrafya kaderdir” deyişini öykü kişileri için uyarlayabiliriz: Öykü coğrafyası, öykü kişilerinin kaderidir.”(2004: 134)
Bu hikâyede de öykünün geçtiği coğrafya yani çevre ve mekân unsuru öykünün
kaderi olmuş, perili olan köşk hikâye kişilerini ilginç bir serüvene sürüklemiştir.
Ömer Seyfettin, hikâyelerini yaşanılan hayattan seçerek adeta hikâyelerine nefes aldırmaktadır. Onları okuyan insanların da bu olaylardan ders çıkarmalarını
hedefleyen yazar, hikâyelerinde birçok konuya değinmiştir. Hikâyelerinin genel
özelliklerini İnci Enginün Şöyle sıralamaktadır: “1.Yirminci yüzyılda yaşama şuuru ve gerçekçilik. 2. Mazi ve kahramanlık hasreti. 3. Duru bir Türkçe. 4. Buruk bir
mizah.”(2004: 38) Bu sınıflandırmada da yer aldığı üzere Ömer Seyfettin, “Perili
Köşk” hikâyesinde yirminci yüzyılda yaşama şuuru ve gerçekçilik temasına vurgu
yaparak, batıl inançlara körü körüne bağlanılmasının ortaya çıkardığı durumları ve fırsatçıların bu durumlardan nasıl yararlandıklarını gerçekçilik, kurnazlık
ve eline geçen fırsatları değerlendirme düşüncesiyle hareket eden Sermet Bey ile
okuruna sunmaktadır. Bunu yaparken de mizah öğesinden yararlanmayı ihmal
etmemiş, bununla da hikâyenin çarpıcılığını sağlamıştır.
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Hikâyenin geçtiği mekân ve çevre ise olayı asıl yansıtan unsurlardır. Zira hikâyenin geçtiği mekân perili bir köşktür. “Bakımsız” ve “vahşi” bir bahçeye, geniş
balkonlara, küçük bir çam ormanına ve “kuluçka yatan beyaz bir Nemse tavuğu
gibi” genişliğe sahip olan beyaz köşk Sermet Bey’i hemen etkilemiş, bütün peri söylentilerine rağmen orayı kiralamasını sağlamıştır. Mekânı bu özelliklere sahip bir
hikâyede de kaçınılmaz olarak merak unsuru başrole geçmektedir. Mekânın hikâyedeki etkisini Abdurrahim Karadeniz şu şekilde açıklamaktadır:
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Ayrıca Ömer Seyfettin’in edebi anlayışına baktığımızda beşeri duyguların
hikâyelerinde önemli bir yer tuttuğunu görmek mümkündür. İnci Enginün onun
hikâyelerinin her çağa hitap ettiğini dile getirir:
“Ömer Seyfettin için edebiyat hayat demektir ve hayat karma karışıktır. İçinde
birbirine zıt, çok çeşitli durumları bulundurur. Ömer Seyfettin hayatın bu karışıklığını hikâyelerinde, gerçekten çok canlı hayat sahneleri halinde vermiştir. Bundan
dolayıdır ki hikâyeleri sadece yazıldıkları günlerin özelliklerini aksettirmekle kalmazlar, bugün de zevkle okunurlar. Bu hikâyelerde kadın-erkek münasebetleri, batıl
inançlar, çocukluk hatıralarından gelen çocuğun çevreyle münasebetleri, Türklük
şuuru, manasız korkular ve kıskançlıklar başta olmak üzere çeşitli beşeri duygular
işlenir.”(2004: 40)
“Perili Köşk” hikâyesinde de özellikle batıl inançlar ve manasız korkular başta
olmak üzere Ömer Seyfettin’in ilgilendiği beşeri duygular yer almaktadır. Hikâyede yer alan olay ne geçmişte ne günümüzde ne de bu batıl inançlara olan körü
körüne bağlılık değişmezse ve eğitim seviyesi artmazsa gelecekte de geçerliliğini
ve yerini kaybetmeyecek nitelikte olup, bugün de yazıldığı günün tesirini korumaktadır. Ayrıca hikâyede dine olan yaklaşım ve dini duygular da oldukça önemli
bir yere sahiptir. Diyaloglarda geçen cümlelerde de dinin etkisi5 ve özellikle dinin
kötüye kullanılması halkın sıkça karşılaştığı bir durum olarak bu hikâyede de yerini almıştır.
Ömer Seyfettin’in duru bir Türkçe için Yeni Lisan hareketini “Yeni Lisan” makalesi ile başlattığı ve hikâyelerinde de bu esası temel aldığı bilinmektedir.6 Hikâye
dilinde sade bir Türkçeyi ve okurun hikâyeyi anlayarak aydınlanmasını amaçlayan Ömer Seyfettin dil konusunda şu yorumu yapar: “Her milletin bir lisanı vardır.
Türklerin lisanı da konuştukları Türkçedir” (1914: 18-19) “Perili Köşk” hikâyesinin
dili de oldukça sadedir. Hikâyede geçen ve anlamlarının yaygınlığı az olan kelimeler ise hikâyenin sonunda açıklanmıştır. Ömer Seyfettin özellikle olayın açık bir
şekilde anlaşılması ve şüpheye yer kalmaması için hikâyesinin dilini oldukça sade
tutarak hem anlaşılırlığını hem de anlatmak istediğinin vurgusunu sağlar. Hikâyenin dilinin sade ve cümlelerinin kısa olması okuru kelimeler üzerinde uzun süre
durmaktan ve sözlük karıştırmaktan kurtarmasının yanında asıl merak unsuru
olan periye odaklanmayı gerçekleştirir. İlk okunduğunda anlaşılan ve akılda karmaşaya neden olmayan hikâyenin dili hikâyenin kalıcılığına da katkıda bulunur.
Ömer Seyfettin’in hikâye dili hakkında Emek Üşenmez şunları belirtmektedir:
“Ömer Seyfettin dil anlayışı çerçevesinde ne bağnaz bir Eski Türkçeci, ne katı
Arapça ve Farsça yanlısı ne de dejenere olmuş bir Batı taklitçisidir. Eserlerinden hareketle bu tespiti çok açık şekilde tespit edebiliriz. O dilimize mal olmuş, Türkçeleşmiş, halkın konuşma dilinde kullandığı her kelimeyi Türkçe saymıştır. Bu onda sa“Allahtan korkarım, neme lazım!” (s.157), “Bizi bu köşkten çıkarmazsan sana hakkımı helal etmem!”
(s.160), “Niçin ümmeti Muhammed’i korkutup deli ediyorsun, a efendi?” (s.161) vb.
6
Ayrıca bakınız: Öksüz, Yusuf Ziya, Türkçenin Sadeleşme Tarihi Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi,
Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1995.
5
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Ömer Seyfettin’in dil anlayışına ve dili hikâyelerinde kullanışına Ömer Lekesiz’in yaklaşımı ise şu yöndedir: “Ömer Seyfettin’in Türk edebiyatında, “edebiyatsız
edebiyat yapmak” gayesiyle çalışması; yani edebi eserleri lüzumsuz söz, şekil, mecaz
ve hayal sanatlarıyla süslemeden; “parlak cümleler” kullanmadan yazmak düşüncesi de onun hikâyeciliğinde tatbik sahasına getirilmiş özelliklerdendir.”(1997: 113)
“Perili Köşk” hikâyesinde de ne uzun uzadıya tasvirler, ne şahıs ya da olay betimlemeleri ne de uzun tutulan açıklamalar yer alır. Önemli olan ana olaydır, onun
dışındaki hiçbir şey merkeze alınmaz. Olay ağırlıklı ilerleyen hikâyede periler vesilesiyle insanları kandıran ve “Hacı” olan Niyazi Efendi’nin tutumu ile toplumun
din konusunda nasıl yozlaştırıldığı eleştirilir. Bu yapılırken de önemli olan olay ve
alınması gereken ders olduğu için mecaz ve hayal sanatlarına başvurulmamıştır.
Niyazi Efendi’nin Hacı olması hikâyenin okurda bırakacağı etki bakımından oldukça önemlidir. Dine olan hassasiyetin kullanılması ve halkın bu şekilde kandırılmasının önüne geçmek isteyen Ömer Seyfettin de “Perili Köşk” hikâyesinde bu
konuyu temel edilmiştir. Köşkün sahibinin bir Hacı olması konusunda Hüseyin
Gürbüz’ün ifadesi oldukça dikkat çekicidir:
“Bir masal havasında anlatılan hikâyede, köşkün sahibinin bir hacı olması dikkat çekicidir. Bu adam, hacı kimliğinin saygınlığını kullanarak insanları aldatır.
Ama bu kimliğin saygınlığı da zamanla ortadan kalkar bu gibi hikâyelerin etkisiyle. Yazar, köşkün sahibi olarak, bir hacıyı değil, bir Yahudi’yi de seçebilirdi. Belki
de bu adam hakikatte bir Yahudi’dir, ama hacı kimliği ile.” (2000: 295)
Bu yorumdan hareketle evin sahibinin Hacılığının sorgulanması gerektiği akla
gelir. Fakat burada asıl önemli olan peri, cin ve evliya gibi inançların insanlarda
yarattığı duygulanımlardır. Ömer Seyfettin halkın bu konulardaki hassasiyetini de
göz önüne alarak bu inançların kötü kişiler tarafından kötüye kullanılabileceğini
vurgular ve halkı bu konuda uyarmak ister. Köşkü daha önce kiralayanların bu
durumu fark etmeyişi oldukça dikkat çekicidir. Sermet Bey’in sorgulayıcı tavrı ve
şüpheci kişiliği onun bu durumu araştırmasına ve olayı ortaya çıkararak hikâyenin
dersinin aktarılmasına yarar.
“Perili Köşk” hikâyesinde yer alan duygulara bakıldığında karşılaşılan ilk duygu batıl inançların neden olduğu korku ve merak unsurudur. Köşkün perili olması
ve bunun yarattığı korku, mekânın tasviriyle daha da arttırılmaktadır. Köşk “vah7

Örneğin; tahayyül, evkaf, vakıa vb. kelimeler yer alır.

217

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Ömer Seyfettin’in hikâye dilinde orta noktayı bulması dilinin esaslarını reddetmediğinin göstergesidir. “Perili Köşk” hikâyesinde de Türkçede yer alan Arapça
veya Farsça kelimeler reddedilmeden kullanım yerlerinde değiştirilmeden kullanılmıştır.7 Konuşma dili sayesinde hikâyesini oluşturan ve böylelikle halka daha
kolay ulaşan Ömer Seyfettin bunu Türkçeyi geliştirmek için yapmıştır.
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dece bir dünya görüşü olarak kalmamıştır. Şiirlerinde ve hikâyelerinde, Yörük, zevk
ve sigara gibi üç ayrı dile ait kelimeleri, tek bir çatıda Türkçenin kanatları altında
bulabiliriz.”(2007: 35)
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şi” bir bahçenin içinde, “bakımsızlıktan” kuruyan bir derenin yanındadır. Ayrıca
köşkün arkasında yer alan küçük çam ormanı “vahşi” bir “sükûn” içindedir. Öyle
ki bekçi evi gezdirmek için dahi içeriye giremez. Geceleri görünen “beyaz şey”,
“evin taşlanması” ve perinin sakladığı orman gittikçe merak unsurunu ve korkuyu
arttırmaktadır. Evde tek korkmayan kişi olan Sermet Bey’in bile periyi yakalamak
için davrandığında “gönlü bulanmış” ve kısa da olsa ürpermiştir.8 Ayrıca hikâyede
mizaha da yer verildiği için gülünç duruma düşen Hacı Niyazi Efendi’nin hali tebessüm ve ona duyulan acıma duygusunu, peri hikâyesinin açığa çıkması ise akıldaki soruların giderilmesini, dolayısıyla da rahatlamayı sağlamaktadır. Fakat her
ne kadar Hacı Niyazi Efendi suçlu olsa da hikâyenin sonundan anlaşılacağı üzere
mahallede sözü dinlenecek olan kişi yine o olur. Hikâyede yer alan başka bir duygu
hali de Sermet Bey’in diğerleriyle çatışmasından oluşan kararlılık ve meydan okuma durumudur. Sermet Bey’in zaman zaman aklı karışsa da ruh hali her zaman
olumlu ve periye inanmadığı için arayışta olan bir niteliktedir. O, doğruyu ortaya
çıkararak hem hikâyeye hem hikâye kişilerine hem de okura rahat bir nefes aldırmış, olayı çözmüştür.
Ömer Seyfettin’in toplumun aksayan yönlerini ve batıl inançlarını eleştiren
“Perili Köşk” hikâyesi onun toplumu iğneleyici tavrını gösterme açısından önemli
bir delildir. Hikâyede düşülen gülünç durum ve bu durumdan insanların ders çıkarması onun vermek istediği mesajı hikâye ile göstermesinin sonucudur. Onun
hikâyeciliğinde önemli yeri olan eleştirelliğini Ömer Lekesiz şöyle açıklamaktadır:
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“Onda, içtimai hayatın ve bu hayattan kapılan gülünç huyların tenkidini yaparak, cemiyeti iğnelemekten zevk alan hicivci bir karakter de vardır. Hikâyelerinde
birkaç sade çizgi ile canlandırılmış kuvvetli tipler yanında zengin bir duygu ve hayal
dünyasıyla birleştirilmiş kahramanların da yer aldığı görülür. Fakat en çok başarı
gösterdiği hikâyeler tamamıyle destanî bir ruhla yazılmış olan milli-tarihi hikâyelerdir.”(1997: 112)
Örneğin, “Perili Köşk” hikâyesinde toplumu aslı olmayan bir peri hikâyesine
inanıp sorgulamadan gördüklerini gerçek sanarak, bundan çıkar sağlayanlara
zemin hazırladıkları için hicvetmektedir. Zira Hacı Niyazi Efendi halkın periden
korkup kiracıların kaçmasıyla servetine servet eklemektedir. Bir yandan kiracıları korkutup kaçıran Hacı Niyazi Efendi bir yandan da evini kiralayanları evin
perili olduğu konusunda uyararak evin perili olduğunu saklamamaktadır. Böylelikle güven sağlamayı amaçlayan Hacı Niyazi Efendi, “Allah’tan korkarım neme
lazım!” der fakat bir yandan da dini kullanarak peri kılığına girip kiracıları ayları
dolmadan kaçırtıp paralarına el koymaktadır. Sonunda foyasını ortaya çıkaran
Sermet Bey ve ailesinin evden kaçmamalarını ise komşulara, onların dinden bir
haber olduklarını o yüzden de perinin onlara bulaşmadığını kızararak ve sinirli
bir şekilde anlatarak kendini temize çıkarmaya çalışır. Bunu yaparken de abartma ve yalana başvurur. Hikâyenin sonundaki cümle ile de hikâyeyi bitirmektedir.9
8
9

“Ben korkmuyorum, fakat vücudum korkuyor!” (s.161)
“Ne abdest, ne oruç, ne namaz, ne niyaz… Karılı, erkekli, çoluklu, çocuklu hepsi akşamdan sabaha kadar
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Görüldüğü üzere hikâyede asıl eleştiri Hacı Niyazi Efendi’ye yani dini kötüye kullananlaradır. Masum halkı din gibi hassas bir noktada yakalamayı ve kandırmayı
düşünen bu “dindarlar” fırsatları kaçırmayarak her durumdan yararlanırlar. Ömer
Seyfettin’in dini yozlaştıranlara yönelik eleştirisine Necati Mert’in yaklaşımı ise
şöyledir: “Ömer Seyfettin’in eleştirisi, İslamiyet’i yozlaştıranlara, Din bezirgânlığı ile
halkı uyutanlara, yanlış bir “tevekkül” anlayışıyla işinden gücünden edenlere. Ve
dinin, küçük çıkarlar için araç olabileceğini düşünenlere.”(2004: 384) Buradan da
anlaşılacağı üzere Ömer Seyfettin yeni hayat karşıtı olan ve hurafeli hayattan çıkar
sağlayanların karşısındadır. “Perili Köşk” hikâyesinde de hurafeli hayattan çıkar
sağlayan kişi Hacı Niyazi Efendi ile resmedilmiştir.
Toplumun aksayan yönlerine eğilen, dini araç olarak kullanıp halkı kandıranların eleştirildiği “Perili Köşk” hikâyesi Ömer Seyfettin’in edebiyata bakışının bir
yansımasıdır. Türk dilinin sadeleşmesi ve gelişmesi ile Milli kimliğin kazanılması
konularında ele aldığı konular bakımından yerlilik gösteren Ömer Seyfettin, Türk
edebiyatının ve hikâyesinin önde gelenlerindendir. Ömer Seyfettin, sade bir dil
kullanarak toplumu aydınlatmayı kendine vazife sayan üslubuyla hem hayatını
kazanmak hem de edebiyat sahasında var olmak amacıyla birçok yazı yazmış ve
yazdıklarıyla da adını Türk edebiyat tarihine yazdırmıştır.
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Melih Burak ÖZDEMİR **

Bu araştırmanın amacı; çocuklarda öfke ve saldırganlığı azaltmaya yönelik etkinlik temelli grupla psikolojik danışma müdahale programının, ilköğretim 4. ve 5.
sınıf öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri üzerindeki etkisi ve öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışma, 2010-2011
eğitim öğretim yılında, KKTC’de Ziyamet İlkokulu ve Yenierenköy ilkokulunda
180 öğrencinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Çalışmada, öğrencilerin öfke ve saldırganlık düzeyleri ile ilgili veri toplamak için saldırganlık ölçeği ve öğrenci bilgi
formu kullanılmıştır. Araştırma deney ve kontrol gruplu ön-test son-test modeline
dayalı deneysel bir çalışmadır. Deney grubuna 8 oturumluk eğitim programı uygulanmıştır. Program sonunda deney ve kontrol gruplarına saldırganlık ölçeği yeniden uygulanmış ve gruplardan elde edilen ön test ve son test sonuçlarındaki farkın anlamlılığı t-testi ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin
ele alınan değişkenlere göre anlamlı fark gösterip göstermediğini belirlemek için,
cinsiyet değişkeni için t-testi, yaş ve sınıf değişkenleri için Anova kullanılmıştır.
Sonuçlar, eğitim programı sonunda deney grubundaki öğrencilerin saldırganlık
düzeylerinde, kontrol grubundaki öğrencilere göre anlamlı bir azalma olduğunu
ortaya koyarken, öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin yaş ve sınıf değişkenlerine
göre anlamlı fark gösterdiğini, cinsiyet değişkenine göre ise anlamlı bir fark göster* Bu makale, yazarın 2012 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında yaptığı yüksek lisans çalışmasının bir bölümüdür ve 15-17 Mayıs 2012 tarihleri arasında
KKTC’de düzenlenen International Conference On Interdisciplianiry Research in Education’da workshop çalışması
olarak sunulmuştur.
** Bilim uzmanı, uzman psikolojik danışman. Samsun/Çarşamba Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Özel Eğitim
Bölüm Başkanı. mlhbrk52@hotmail.com
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mediğini ortaya koymuştur. Çalışmanın sonunda elde edilen bulgulara dayalı, öfke
ve saldırganlığın azaltılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.
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Abstract
Based on some variables, the aim of this study is to examine the degree of the
impact of the educational intervention programme, which is designed to reduce
the level of anger and aggression in primary school children attending 4th and 5th
forms. The study was implemented at Ziyamet and Yenierenköy Primary schools
in 2010-2011 academic years. Instruments like aggression scales and student information forms have been used in order to collect some evidence about the degree
of anger and aggression behaviour in children. This study is an experimental one
with experimental and controlled groups and is based on the model of pre-tests
and final tests. Eight different educational session programmes have been applied to the experimental group. At the end of the programme, the aggression scale
has been re-applied to the experimental and controlled groups and the meaning
of differences in the results of former and final tests have been analysed by the
t-test. In order to bring out whether or not the level of aggression in children show
meaningful differences according to the variables at hand, t-test, for gender differences, and Anova test, for class differences, have been used. The results have both
shown that at the end of the educational programme, the level of aggression in the
experimental group declined more meaningfully when compared to the degree of
children in the controlled group. On the other hand, the level of aggression differs
more significantly according to class and age, but shows no difference at all when
gender was taken into consideration. Based on the findings of the programme, at
the end of the study, suggestions about decreasing anger and aggression in children
have been made.
Key words: Child, anger and aggression, educational intervention programme
Günümüzde bireylerin yaşam olayları karşısında sakin kalabilmeleri önemli
bir beceri haline gelmiştir. Hemen her gün “ne oluyor bize?” dedirten pek çok haberle karşılaşmaktayız. Bu gibi haberlerin içeriğini oluşturan olayların ekonomik,
sosyal ve kişisel pek çok nedeni olabilmektedir. Toplum düzenini bozan, bireysel
olarak kişileri zora sokan durumların nedenlerinden birinin de öfke duygusu ve
bu duyguyla nasıl başa çıkılacağının bilinmemesi olduğu düşünülmektedir (Şahin, 2005). Öfke kavramıyla ilgili ilk kapsamlı bilimsel araştırmayı yapanların başında gelen Novaco’ya göre, öfke kavramı, çok uzun bir süre, psikoloji alanında
bir sorun olarak görülmemiş ve araştırmacılarca ihmal edilmiştir. Bunun nedeni
ise öfkenin, uzun bir süre saldırganlık kavramının bir boyutu olarak görülmesinden ileri gelmektedir. Araştırmacılar saldırganlığı, gözleyebildikleri biçimiyle
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Lerner’e (1985/2010) göre öfke bir işarettir, hem de önemli bir işaret. Öfkemiz,
incindiğimizi, haklarımızın ihlal edildiğini, gereksinimlerimizin ya da isteklerimizin doğru şekilde karşılanmadığını ya da sadece işlerin yolunda gitmediğini
gösteren bir ileti olabilir. Hauck’a (1974/2009) göre öfke en yaygın olarak öğretilen
duygusal tepkidir. Öfke sadece çok rahatsız edici değil, aynı zamanda da çok
tehlikeli olabilecek bir duygusal durumdur. Özkan’a (2011) göre öfke, gizlenmiş ya
da kılık değiştirmiş bir duygu olarak da tanımlanabilir. Bastırıldığı zaman, pasif
saldırganlık (surat asma, küsme gibi) biçiminde ortaya çıkabilir. Şahin’e (2005) göre
öfke, bireyin istek, ihtiyaç ve planlarının engellenmesi ve haksızlıklara uğraması
karşısında, kendini olumlu yollardan ifade edememesi sonucunda yaşadığı duygu
durumudur. Soykan’a (2003) göre öfke; doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere verilen duygusal tepkidir.
Gençtan’a (2007) göre insan varoluşunu gerçekleştiremediği oranda çevresiyle
bağını da yaşayamaz. Bunu yaşayamamaktan ötürü onlara bağımlı bir yaşam sürdürmekte olmanın öfke ve düşmanlığını, bazen onlara bazen de kendine yöneltir.
Kökdemir’e (2004) göre ise öfke hem dışsal, hem de içsel bazı olaylarla ortaya çıkabilir. Arkadaşınız, anneniz, kardeşiniz, sokaktaki bir adam, öğretmeniniz gibi belli
bir insana öfkelenebileceğiniz gibi; trafik sıkışıklığı, iptal edilen bir randevu gibi
bir olaya da öfkelenebilirsiniz. Öfkelenmenizden kendi kişisel kuruntularınız sorumlu olabileceği gibi, daha önceden başınızdan geçmiş ve sizi öfkelendirmiş bazı
olayların anıları da sorumlu olabilir. Genellikle öfkeye yol açan nedenler arasında;
engellenme, haksızlığa uğrama, fiziksel incinme ve yaralanmalar, tacize uğrama,
hayal kırıklığı, saldırıya uğrama, tehditler sayılabilir. Hauck’a (1974/2009) göre ise
suçlamak öfkenin temel nedenidir.
Psikolojideki kuramların öfkeyle ilgili açıklamalarına baktığımızda, öfkenin
sadece duygusal bir durum olarak değerlendirilmediği görülmektedir. Daha önce
de söz edildiği gibi, öfke; saldırganlık ve düşmanlık kavramları ile birlikte ya da
birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Bazı model ya da kuramların öfkeye ilişkin açıklamaları saldırganlık için de geçerli sayılmıştır ki bunlardan biri de psikoanalitik kuramdır. Psikanalitik yaklaşıma göre, insan davranışları iki temel içgüdü
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değerlendirmektedirler. Fakat öfkenin bileşenleri daha çok bireye özgüdür ve bu
durum öfke kavramının tanımının tam ve nesnel olarak yapılmasını zorlaştırmıştır. Bu da araştırmacıların öfke konusunu ihmal etmelerinin en önemli nedenlerinden birisi olmuştur (Novaco, 1975; akt.Özmen, 2006). Öfke duygusunun
ortaya çıkmasıyla ilgili olarak en çok kabul gören görüş, öfkenin herhangi bir
engel durumuyla karşılaşıldığında yaşandığıdır. Ayrıca öfke duygusunu izleyen
davranışın ise çoğunlukla vurma, itme, bağırma, kırma vb gibi saldırganca
davranışlar olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. Öfke, saldırganlıkla ilişkisi olan;
ama saldırganlıktan bağımsız olan bir duygu hali olarak tanımlamaktadır. Öfke
saldırganlığa eşlik edebilmektedir. Ancak bazen, kişisel, politik ve sosyal gelişim
için olumlu, güdüleyici bir güç de olan öfke, aslında ne iyi ne de kötü bir duygudur.
Önemli olan öfkenin nasıl ifade edildiği ve yönlendirildiğidir (Şahin, 2005).

Cilt 4 Sayı 10 Bahar 2015

Etkinlik Temelli Grupla Psikolojik Danışma Müdahale Programının
Çocuklarda Öfke ve Saldırganlığı Azaltmaya Yönelik Etkileri

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Cilt 4 Sayı 10 Bahar 2015

Melih Burak ÖZDEMİR

tarafından yönlendirilir. Bu iki temel içgüdü, biri yaşam diğeri ise ölüm içgüdüsü
olarak adlandırılan eros ve tanatosdur (Gebeş, 2011). Sütcü’ye (2006) göre ise, psikoanalitik kuram incelendiğinde saldırganlığın, kuramın temel kavramlarından
biri olduğu görülmektedir. Ancak Freud’un saldırganlığı sonraki yazarlar gibi bir
davranış olarak değil de, doğuştan getirilen içgüdüsel bir duygu olarak tanımladığı
dikkate alınırsa, saldırganlık ve öfke arasında bir ayrım yapmadığı, bunları birbirlerinin yerine kullandığı söylenebilir. Davranışçı kuram ise, öfkeyi üç temel duygudan biri olarak kabul etmekte ve erken dönemlerdeki koşullanmalarla meydana
geldiğini ifade etmektedir (Gültekin, 2008). Geçtiğimiz 20 yılda, bilişsel-davranışçı
terapi ise öfke kontrolünde en yaygın yaklaşım olarak karşımıza çıkar. Bilişsel-davranışçı terapi; rahatlama, bilişsel yapılandırma, problem çözme ve stres azaltma
gibi teknikleri bir araya getirir; ancak sadece teknik yapıda olmaktan ziyade, teoriyi öğrenme ve bilgi süreci prensiplerini de birleştirir (Beck ve Fernandez, 1998).
Ayrıca bu kurama göre, öfkeye hakim olmada faydalı bulunan ilave stratejiler; insanı sinirlendirecek durumlardan uzak durmayı, çevreyi değiştirmeyi, olumlu bir
şeye odaklanmayı, yedek olumlu etkinliklere katılmayı, iletişim ve sosyal becerileri
geliştirmeyi içerir. Ayrıca yüz problemlerine yapıcı şekilde yardım etmek amacıyla
kullanıldığında mizahın da faydalı olduğu bulunmuştur (Hogan, 2003). Öfkenin,
akılcı olmayan inançlardan kaynaklandığını ileri süren akılcı duygusal yaklaşım
ise, insanların tüm işlevsel olmayan düşünce ve davranışlarda olduğu gibi, saldırgan
olmaya yönelik potansiyelleri olduğunu, öfke ve saldırganlığın giderilmesinde de
akılcı olmayan inançların akılcı hale dönüştürülmesi gerekliliğini ifade etmektedir
(Gültekin, 2008). Varoluşçu yaklaşıma göre ise, kendimizi var edebildiğimiz zamanlarda içimizde öfke sıkışmadığı için yıkıcılık tehdidi azalır, çevremizdekiler
tarafından ‘hissedilebilme’ olasılığımız da artar (Gençtan, 2007).
Saldırganlık, insanın varoluşundan günümüze uzanan süreçte pek çok sorunun, çatışmanın sebebi ya da sonucu olarak gelişen olumsuz bir sosyal durum, acı
bir gerçektir. (Özen, Gülaçtı ve Çıkıllı, 2004). Başoğlu’na (1998) göre saldırganlık,
sözel veya fiziksel bir güç harcayarak, genellikle bir hedefe (kişi ya da nesneye) yönelen bir eylem olup, öfke, hiddet veya düşmanlık benzeri duygulanımların motor
karşılığı olarak tanımlanmaktadır. Diğer insanlarda fiziksel ve psikolojik sonuçları olan, önceden karar verilmiş davranış olarak kısaca tanımlanabilir. Kökdemir’e (2004) göre ise saldırganlık, öfkenin kontrol edilmediği durumlarda ortaya
çıkan bir davranıştır. Anderson ve Bushman’a (2011) göre ise saldırganlık, gelecek
herhangi bir saldırıdan kendini korumaya çalışan, bir bireye zarar vermeye niyet
eden bir davranıştır. Dilekman, Ada ve Alver’e (2007) göre ise, hangi şekilde tanımlanırsa tanımlansın saldırganlık, kişinin kendisine veya başkasına zarar veren
bir davranış biçimini ortaya koymakta ve kabul edilemeyecek olumsuz bir sosyal
beceriyi anlatmaktadır.
İnsan saldırganlığının nedenlerini açıklayan çok sayıda görüş bulunmaktadır.
Bu görüşlerden en eskisi saldırganlığın, insanların biyolojik yapısında var olduğunu
savunan görüştür. Bu görüşün en önemli savunucuları arasında Freud gelir. Diğer
bir yaklaşım insanlarda saldırganlığın doğuştan gelme olasılığını savunan etyolo224
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Şahin’e (2005) göre öfke ve saldırganlık, birbiriyle ilişkilidir ve zaman zaman
örtüşebilirler. Ancak psikolojide ve diğer sosyal bilimlerdeki gelişmeler bu iki
kavramın artık ayrı ayrı ele alınıp incelenmesini gerekli kılmıştır. Yukarıdaki
tanımlar incelendiğinde, öfke kavramının bir duyguyu, saldırganlık kavramının
ise daha çok bir davranışı ifade ettiği görülmektedir (Özmen, 2004). Günümüzde saldırganlık davranışlarının okullarda sıkça görülmesi ve giderek büyüyen bir
problem haline gelmesi, özellikle erken dönemlerde çocuklarda saldırganlık ve
öfkeyi araştırmaya değer bir konu haline getirmiştir. Bu nedenle bu araştırmada
ilköğretim I. kademe öğrencilerinin öfke ve saldırganlıklarını azaltmaya yönelik
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Saldırganlığın ne olduğu birçok kuramcı tarafından farklı tanımlanmıştır.
Bunun en temel nedeni hangi davranışların saldırgan olarak kabul edilmesinin
toplumdan topluma ya da kültürden kültüre değişkenlik göstermesidir. Bununla
birlikte saldırganlığı ortaya çıkaran nedenler de birçok yaklaşım ve kuramcı tarafından farklı bir biçimde açıklanmaya çalışılmış ve saldırganlık konusu sürekli
tartışma konusu olmuştur. Saldırganlık olgusunun yaşamın her alanında yaygın
bir şekilde etkisinin sürmesi, yıkıcı ve bozucu etkiler meydana getirmesi bu konu
üzerindeki çalışmaların sürekliliğini sağlamıştır. Bir davranışın saldırgan olarak nitelenebilmesi için sonucunda fiziksel ve psikolojik olarak kabul edilebilecek
olumsuz bir etkinin meydana gelmesi ve bu davranışın altındaki niyetinde bireye
zarar vericici bir nitelik taşıması gerekmektedir (Erdoğdu, 2010). Freud, içgüdülerin kökeni olan bedensel durumların yeterince bilinmediği gerekçesiyle önce
içgüdülerin bir listesini çıkarmış, sonraları içgüdülerin tümünü iki ana bölümde
toplamıştır. Yaşam içgüdüsü (eros) ve ölüm içgüdüsü (thanatos). Freud yıkıcı içgüdüler olarak nitelendirdiği ölüm içgüdülerini yaşam içgüdülerine oranla daha
kapalı bir biçimde işlemiştir ve bundan ötürü bu konudaki bilgiler yeterli değildir.
Yaşamın amacı ölümdür diyen Freud her insanda bilincinde olmadığı bir ölüm
isteğinin olduğuna inanmıştı. Ölüm içgüdüsünün önemli türevi, saldırganlık dürtüsüdür. Freud’a göre saldırganlık, insanın kendine dönük yıkıcı eğilimlerinin
dış dünyadaki objelere çevrilmesidir (Gençtan, 1996). Engellenme-saldırganlık
kuramına göre ise saldırganlık; yöneltildiği kişiye zarar vermek olan bir davranış
olarak tanımlanmıştır. Bu tanım hem fiziksel hem de sözel saldırganlığı kapsamaktadır (Dizman, 2003). Saldırganlığın ve sebeplerinin öğrenmeler sonucu kazanıldığını gösteren en önemli çalışmalar Bandura ve arkadaşları tarafından ortaya
atılan sosyal öğrenme kuramıdır. Sosyal öğrenme kuramcıları insanın doğuştan
saldırgan olmadığını, saldırganlığın toplumsallaşmanın bir sonucu olarak ortaya
çıktığını belirtmişlerdir. Bireyi saldırganlığa iten güçlerin içsel olmaktan çok dışsal
olduğunu savunmaktadırlar. Diğer kuramlarla karşılaştırıldığında bu kuram dış
etkilere daha fazla önem vermektedir (Eroğlu, 2009).
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jiye dayanan görüştür. Etyologların çoğu, saldırganlığı doğuştan gelen ve hayvanın
yaşamını sürdürmesinde önemli rolü olan bir davranış olarak görürler. İnsanlarda
görülen saldırganlık davranışının hayvanlardan farklı olduğunu öne sürülmektedir; çünkü insanların saldırgan davranışlarında öğrenmenin rolü büyüktür (Eroğlu, 2009).
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uygulanan eğitim programının etkililiği ve saldırganlık davranışı ile yaş, cinsiyet
ve sınıf düzeyi arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır.
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Yöntem
Araştırmanın Modeli
Deneysel çalışmamız; deney grubuna uygulanan Bilişsel-davranışçı yaklaşımı
temel alan bir programdır. Uygulanan programda bilişsel süreçler dikkate alınmış,
öğrencilerin öfke duygusunu tanımaları sağlanmıştır. Daha sonra öfkenin ipuçları
tanımlanarak uygun olan ve olmayan tepkiler belirlenmiştir. Öğrenciler kendi sorumluluklarını almaları açısından bilinçlendirilmişlerdir. Programı kapsamında
davranış denemeleri, kendini izleme, pekiştirme, iletişim, ev ödevleri, grup rehberliği etkinlikleri, eğitim verme gibi tekniklerden yararlanılmıştır.
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Çalışma Grubu
Araştırmanın evren ve örneklemi 2010- 2011 eğitim-öğretim yılı bahar
döneminde KKTC’de İskele kazasına bağlı Ziyamet İlkokulu ve Yeni Erenköy ilkokullarının 4. ve 5. sınıflarında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmaya
9 deney ve 9 kontrol grubu olmak üzere toplam 18 denek katılmıştır. Deney ve
kontrol gruplarını oluşturmak amacıyla 4. ve 5. sınıflarında okuyan 180 öğrenciye
Saldırganlık ölçeği uygulanmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen saldırganlık
ölçeği puanlarının aritmetik ortalaması bulunmuştur. Grubun aritmetik ortalamasından düşük puana sahip olan öğrencilerin, saldırganlık düzeylerinin düşük
olduğu kabul edilmiştir. Öğrencinin ölçekten aldığı puanın, grubun aritmetik
ortalamasından yüksek olması durumunda ise, saldırganlık düzeyinin yüksek
olduğu kabul edilmiştir. Saldırganlık düzeyi yüksek olarak belirlenen öğrenciler
kura yöntemiyle gelişigüzel seçilerek deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur.
Bu yöntemle 9’ar kişilik deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. 2. Oturumda
deney grubu öğrencilerinden biri oturumları yarıda bıraktığı için deney grubu süreci 8 kişi ile tamamlamıştır.
Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada, saldırganlık ölçeği (davranış değerlendirme ölçeği) ve öğrenci
bilgi formu kullanılmıştır.
Saldırganlık Ölçeği
Saldırganlık ölçeği, Şahin (2004) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 18 maddeden
oluşmaktadır ve ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin saldırganlık düzeyini
belirlemeyi amaçlamaktadır. Ölçek üçlü dereceleme ölçeği şeklinde düzenlenmiştir. Seçeneklerden hep yaparıma 3 puan, ara sıra yaparıma 2 puan, hiç yapmama
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Öğrenci Bilgi Formu
Araştırmacı tarafından hazırlanan ve çalışmaya katılan öğrenciler hakkında
bazı bilgiler almayı amaçlayan öğrenci bilgi formu 10 maddeden oluşmaktadır. Bu
form, öğrencinin yaşı, sınıfı, cinsiyeti, annenin eğitim düzeyi, babanın eğitim düzeyi, anne babanın medeni durumu, annenin sağ olup olmadığı, babanın sağ olup
olmadığı genel olarak annenin çocuğa karşı tutumu ve genel olarak babanın çocuğa karşı tutumu gibi bilgileri içermektedir.
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1 puan verilerek, toplam puan hesaplanmaktadır. Ölçekten toplam “saldırganlık”
puanı elde edilmektedir. Ölçekten alınabilecek en yüksek toplam puan 39, en düşük toplam puan 13’tür. Değerlendirmede, grubun ortalamasının bir standart sapma üstünde puan alanlar saldırgan olarak tanımlanmaktadır

Verilerin Çözümlenmesi
Araştırmanın analiz işlemlerinde SPSS 17.0 paket programı kullanılmıştır.
Araştırmanın amaçları doğrultusunda, deney ve kontrol gruplarından elde edilen
sonuçlardaki farkın anlamlılığını belirlemek amacıyla yapılan işlemlerde ikili karşılaştırmalar için t-testi kullanılmıştır. Öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin ele
alınan değişkenlere göre anlamlı fark gösterip göstermediğini belirlemek için ise,
cinsiyet değişkeni için t-testi, yaş ve sınıf değişkenleri için Anova kullanılmıştır.
Araştırmada önem düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.

Deney ve kontrol gruplarının oluşturulması amacıyla saldırganlık ölçeğinin
uygulanması neticesinde, saldırganlık düzeyi yüksek bulunan 18 öğrenci, kura
yöntemi ile deney ve kontrol gruplarına seçilmiştir. Deney grubundaki öğrencilere
programın amacı ve işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş ve devamlılığın önemi vurgulanmıştır. İlk oturumun yeri ve zamanı belirtilmiş ancak oturumların
başlamasından önce deney grubu öğrenci velilerinden veli izin formları alınmıştır.
Oluşturulan deney grubuna haftada iki kez ve 90 dakika olmak üzere 8 oturumluk etkinlik temelli müdahale programı uygulanmıştır. Kontrol grubu üzerinde ise
herhangi bir işlem yapılmamıştır. Deneysel çalışma sonrasında deney ve kontrol
gruplarına saldırganlık ölçeği (davranış değerlendirme ölçeği) yeniden uygulanmıştır.
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1-Oturum: Programa giriş ve tanışma, program hakkında bilgi verme. Grup
kurallarının oluşturulması. Öfkenin tanımının yapılması ve öfkenin normal bir
duygu olduğunun açıklanması.
2-Oturum: Grup içi ısınma ve iletişimi sağlama (Etkinlik: ısınma oyunu). Öfke
ile başa çıkmanın yapıcı yollarını arama (Etkinlik: Duygu, düşünce, davranış diyagramı).
3-Oturum: Isınma oyunu. Uygun olmayan bir şekilde davranmayı önleyebileceğimizi fark etmek. Kızgınlık duygusunun ne olduğunun anlaşılması ve nasıl
uygun bir yolla ifade edebileceği (Etkinlik: Öfke ile ilgili fiziksel tepkileri anlatan
video seyrettirilmesi). Öfkelendiğimizde vücudumuzun verdiği tepkiler (Etkinlik:
Balonun Öfkesi)
4-Oturum: Isınma oyunu. Öfkeli anlarımızda tepki vermeden önce
kazanabileceğimiz beceriler hakkında konuşmak (Etkinlik: Öfkemi patlatmak
zorunda değilim)
5-Oturum: Isınma oyunu.Öfkenin kontrol edilebilir bir duygu olduğunu anlamak (Etkinlik: Öfkemi kont rol edebilirim). Nefes egzersizi çalışması.
6-Oturum: Isınma oyunu. Öfke karşısında problem çözme tekniklerinin
gözden geçirilmesi. Ben dili ve sen dili kavramlarının işlenmesi.
7-Oturum: Isınma oyunu. Empati kavramının işlenmesi.
8-Oturum: Programın çocuklara kazandırdıklarının paylaşılması, sonlandırma.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Bulgular ve Sonuçlar
Bu bölümde çalışmanın genel amacı olan, etkinlik temelli grupla psikolojik danışma müdahale programının ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık
düzeylerine olan etkisini incelemektir. Ayrıca öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri; cinsiyet, sınıf düzeyi ve yaş değişkenleri açısından da incelenmiştir.
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Tablo 1

Deney ve kontrol grupları arasında, etkinlik temelli grupla psikolojik danışma müdahale programı öncesinde saldırganlık ölçeği puan ortalamaları arasında
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Buna göre deney ve kontrol grupları, saldırganlık ölçeği ön test puan ortalamaları bakımından birbirine denk deneklerden
oluşmaktadır. Saldırgan davranışlar, öğrencilerin problem çözme ve baş etme stratejisi olarak kullandıkları davranış örüntüleridir. Öğrencilerin bu davranışlardan
vazgeçmeleri için yerlerine daha etkili davranışlar koymaları gerekmektedir. Öğrenciler istendik sonuçlara ulaştıkları durumlarda saldırganlık dışında alternatif
uzlaşmacı yolları benimseyebilirler. Öğrencilerin bu davranışları daha etkili bir
biçimde kullanabilmeleri ise zamanla gerçekleşebilir. Ancak öğrenciler saldırganlığın desteklendiği olumsuz bir çevreden geliyorlarsa bu düşünce yapısını ve davranışları deneme ya da etkili biçimde kullanarak istendik sonuçlar alma imkânı
bulamamış olabilirler.
Bu çalışmada kullanılan etkinlik temelli grupla psikolojik danışma müdahale
programı büyük oranda bilişsel davranışçı yaklaşımı temel almıştır. Programda,
nefes egzersizleri, ev ödevleri, geri bildirim gibi teknikler kullanılmış ve deney
grubuna öfke kontrolü kazandırılarak saldırgan davranışlarını azaltmak amaçlanmıştır. Öfke yönetimi becerisi kazandırmada bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayalı
programların çokça kullanıldığı ve etkili olduğu bilinmektedir. Tablo-1 incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının saldırganlık ölçeği ön test-son test puan farkları arasında deney grubu lehine anlamlı düzeyde bir fark olduğu görülmektedir.
Litaratür tarandığında (Sütcü, 2006; Akdeniz, 2007; Kaplan, 2007; Duran ve Eldeleklioğlu, 2005, Karataş, 2009; Öz ve Aysan, 2011; Serin ve Genç, 2011, Genç, 2007,
Gebeş, 2011; Gürbüz, 2008) çalışma sonuçlarının bu çalışmada elde bulgularla örtüştüğü görülmektedir. Bu bulgular da göstermektedir ki, etkinlik temelli grupla
psikolojik danışma müdahale programı sonunda, deney grubunun saldırganlık
229

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Cilt 4 Sayı 10 Bahar 2015

Deney ve Kontrol Gruplarının Saldırganlık Ölçeği Ön Test-Son Test Puan Bulguları

Melih Burak ÖZDEMİR

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Cilt 4 Sayı 10 Bahar 2015

puanları açısından olumlu yönde gelişme gösterdiği ve uygulanan etkinlik temelli grupla psikolojik danışma müdahale programının öğrencilerin saldırganlık
düzeylerini azaltmada etkili olduğu söylenebilir.

Tablo II
Yaş değişkenine göre öğrencilerin saldırganlık puan bulguları

Araştırma bulgularına bakıldığında yaş değişkeni açısından saldırganlık puanları noktasında anlamlı düzeyde bir fark vardır. Öğrencilerin yaşına
göre saldırganlık düzeylerinin farklılık gösterip göstermediğine ilişkin bulgular
incelendiğinde; 12 yaşındaki öğrencilerin saldırganlık puan ortalamalarının,
9-10-11 yaşındaki öğrencilerin saldırganlık puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Bu durum ergenlik dönemine girmekte olan
çocuğun bir yandan ailesinin denetiminde olması, diğer yandan ailesine olan içsel
bağımlılığından kurtulmaya çalışması, anne-babasına kendine ifade edememesi
sonucunda dışarıda arkadaşlarına ve kendine saldırgan davranışlar göstermesiyle
açıklanabilir. Dizman (2003) anne babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan 10-1112 yaş grubundaki çocukların saldırganlık eğilimini incelediği araştırmasında, en
yüksek saldırganlık puan ortalamasına 12 yaşındaki çocukların sahip olduğunu
belirlemiştir. Bu sonuç da araştırmamızın bulguları ile örtüşmektedir. Literatür
incelendiğinde, yaş değişkeni ile saldırganlık düzeyi arasındaki ilişkiyi inceleyen
araştırmalardan farklı bulgular elde edildiği görülmektedir. Dilekman, Ada ve Alver (2011) çalışmalarında, yaş değişkeni açısından öğrencilerin saldırganlık puanları arasında anlamlı bir faklılık bulmazken, Panayiotis, Anna, Charalambos ve
Chrysostomos (2010) çalışmalarında Kıbrıs’taki ilkokul ve lise öğrencileri arasındaki şiddet eğilimlerinin yaygınlığını araştırmış ve yaş kıyaslamaları göstermiştir ki yaş olarak daha büyük erkeklerin şiddet uygulama ihtimali daha yüksektir.
Lee, Baillargeon, Vermunt, Wu ve Tremblay (2007) çalışmalarında Kanadalı okul
çağındaki erkek ve kız popülasyonundaki fiziksel saldırganlığın yaygınlığını yaş
farklılıkları açısından test etmişler ve kızlarda yaşla birlikte saldırganlığın arttığı
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sonucuna varmışlardır. Erdoğdu ve Oto (1999) çalışmalarında saldırganlığın yaşla
birlikte arttığı sonucuna varmışlardır. Bu noktada çalışmamızın bulgularının Panayiotis ve diğerleri (2010), Lee ve diğerleri (2007), Dizman (2003), Erdoğdu ve Oto
(1999) çalışmalarıyla paralellik gösterdiği söylenebilir.

Sınıf değişkenine öğrencilerin göre saldırganlık puan bulguları

Araştırma bulgularına bakıldığında sınıf değişkeninin saldırganlık puanları
üzerinde anlamlı bir farklılığa neden olduğu görülmektedir. Literatür incelendiğinde, sınıf düzeyi ile saldırganlık düzeyi arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar
mevcuttur. Erdoğdu (2010) öğrencilerin saldırganlık eğilimlerini bazı değişkenler
açısından incelediği çalışmasında, öğrencilerin saldırganlık eğilimlerinin sınıf
düzeyi yükseldikçe arttığı sonucuna ulaşmıştır. Bir başka çalışmada, 3. ve 4. sınıftaki çocukların belirgin ve ilişkisel saldırganlıkla başa çıkmak üzere geliştirdiği
tepkiler araştırılmış ve yaşları büyük olan çocukların, yaşları küçük olanlara göre
dışa vurma stratejilerinin kullanımını daha fazla; özümseme ve geride bırakma
stratejilerinin kullanımını daha az bildirmişlerdir (Phelps 2001; akt.Öz, 2007). Crick ve Grotpeter (1995) 491 tane 3. sınıf ve 6. sınıf öğrencisiyle yaptığı çalışmaları
neticesinde kızların ilişkiler açısından erkeklerden daha saldırgan olduğu sonucuna varmışlardır. Bu çalışma sonuçları da göstermektedir ki sınıf değişkeni saldırganlık puanları üzerinde anlamlı farklılıklara yol açabilmektedir.
Tablo IV
Cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin saldırganlık puan bulguları
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Araştırma bulgularına bakıldığında, cinsiyetin saldırganlık puanları üzerinde
önemli bir farklılığa neden olmadığı görülmektedir. Ancak literatürde cinsiyet ile
saldırganlık arasında ilişki olduğunu ortaya koyan araştırma bulguları mevcuttur.
Öztürk, (2008) çalışmasında ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin saldırganlık
düzeylerinin cinsiyetlerine göre bir fark gösterip göstermediğini araştırmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda erkek öğrencilerin saldırganlık puan ortalamalarının kız öğrencilerin saldırganlık puan ortalamalarından yüksek olduğu görülmüştür. Erdoğdu (2010) öğrencilerin saldırganlık eğilimlerini bazı değişkenler
açısından incelediği çalışmasında, erkek öğrencilerin, kız öğrencilerden daha çok
saldırgan eğilimlere sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Zengin (2008) anne baba
tutumları ile adolesan saldırganlığı arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında, cinsiyet ve saldırganlık arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ve erkek adolesanların
kızlara oranla daha saldırgan oldukları sonucuna ulaşmıştır. Aktaş, Şahin ve Aydın
(2005) saldırgan olan ve olmayan çocuklarda düşmanca niyet yükleme yanlılığının
cinsiyete göre değişip değişmediği incelenmiştir. Bulgular, sosyal ilişkileri açısından genel olarak saldırgan tanınan erkeklerin, saldırgan tanınan kızlardan daha
fazla düşmanca niyet yükleme eğiliminde olduğunu göstermiştir. Gudlaugsdottir,
Vilhjalmsson, Kristjansdottir, Jacobsen ve Meyrowisch (2004) çalışmalarında, şiddet eğilimlerinin yaygınlığını ve bu eğilimlerin İzlanda’daki 15-16 yaşlarındaki
okul çağı çocuklarıyla olan ilişkisini değerlendirdikleri çalışmalarında, erkeklerin
şiddet uygulamasının, kızlara göre daha muhtemel olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Kurtyılmaz (2005) çalışmasında, erkeklerin saldırganlık düzeylerinin, kızlara göre
önemli bir biçimde daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Boman (2003) yaptığı çalışmasında ise öfkenin bilişsel bileşenleriyle ilişkili olarak, erkeklerin okula
karşı düşmanca yaklaştıkları sonucuna ulaşmıştır.Crick ve Grotpeter (1995) 491
tane 3. sınıf ve 6. sınıf öğrencisiyle yaptığı çalışmaları neticesinde ise yukarıdaki sonuçlardan farklı olarak, kızların ilişkiler açısından erkeklerden daha saldırgan olduğu sonucuna varmışlardır Dilekman ve diğerleri (2009) çalışmalarında
ise, cinsiyet değişkeni ile öğrencilerinin saldırganlık puanları arasında anlamlı bir
faklılaşma bulamamışlardır. Bu sonuç ise bizim araştırmamızın sonucu ile paralellik göstermektedir.
Şahin’e (2005) göre öfkeyi ifade ediş biçimi ve öfkeye yol açan durumların cinsiyete göre değiştiği, erkeklerde hangi yaşta olursa olsun, öfke duygusunun daha
kabul edilebilir olduğu belirtilmektedir. İlkçağlardan günümüze kadar gelen ataerkil düzen anlayışı, erkeklerde hayati saldırı ve savunma aracı olarak pekiştirildiğinde erkeklerin öfke ve saldırganlığı toplum tarafından doğal karşılanmaktadır.
Bu nedenledir ki, erkekler toplumsal ve kültürel beklentiler doğrultusunda kızlara
oranla daha çok fiziksel saldırganlık gösterebilirler. Her ne kadar bizim çalışmamızda erkeklerin saldırganlık puan ortalamaları kızlardan daha yüksek çıkmış
olsa da bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı değildir. Yapılan bu araştırma desteklemese de, birçok araştırma bulgusundaki ortak nokta, cinsiyet değişkeni açısından, saldırganlık düzeyinde erkekler lehine sonuçlar olduğudur. Araştırmamızın
literatüre paralel bir yapı sergilememesine sebep olarak araştırmamızın örnekle232
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Bu bölümde, araştırma sonuçlarının genel bir değerlendirmesi yapılmış ve bu
değerlendirmeler sonucunda hem uygulamaya hem de ileride bu alanda yapılacak
araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur. Bu çalışmada, etkinlik temelli grupla psikolojik danışma müdahale programının ilköğretim I. kademe 4. ve 5. sınıf
öğrencilerinin saldırganlık düzeylerine etkisine ve yaş, cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre saldırganlık puanlarında farklılık olup olmadığına bakılmıştır.
Elde edilen bulgularda, 8 oturumluk etkinlik temelli grupla psikolojik danışma
müdahale programının, deney grubundaki öğrencilerin saldırganlık puanları üzerinde anlamlı düzeyde etkili olduğu görülmektedir. Programı daha sonraki uygulamalarda daha etkili hale getirmek mümkün olabilir. Deney grubuna uygulanan
program bilişsel-davranışçı yaklaşımı temel alan bir programdır. Uygulanan programında bilişsel süreçler dikkate alınmış, öğrencilerin öfke duygusunu tanımaları
sağlanmıştır. Deney grubunda saldırganlığın azalması ve öfke kontrolünün nedeni
olarak, davranış değişikliği ve bilişsel değişimin beraber verilmesi gösterilebilir.
Programda kullanılan yaklaşım öğrencilerin öfke denetimleri ve yaşam doyumlarına olumlu yönde etki etmiştir. Sonuç olarak, öğrenciler öfke kavramını daha
iyi tanıyarak, uygun ifade yöntemlerini öğrenmişlerdir. Bu da öğrencilerde öfke
kavramına ilişkin bilişsel yeniden yapılanma sağlamıştır.
Araştırmanın bulguları, kullanılan etkinlik temelli grupla psikolojik danışma
müdahale programının etkililiğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla bu eğitim programı okul psikolojik danışmanları tarafından okullarda uygulanabilir. Bu araştırmada sadece öfke düzeyleri yüksek olan deneklerle çalışılmıştır. Model alma yoluyla öfke denetimi becerileri yüksek olan deneklerin, deney grubunda yer almasıyla
öfke düzeyleri yüksek ve denetim becerisi düşük olan deneklere olumlu yönde örnek olacağı düşünülebilir. Öfke duygusunu tanıma, öfke kontrolü, öfkeyi doğru
ifade edebilmeyi öğrenme yalnızca çocuklara kazandırılması gereken bir beceri
değil, farklı yaş düzeyindeki çocuklara, yetişkinlere de kazandırılması gereken bir
beceridir. Sosyal ilişkilerinde yaşadıkları olumsuz durumlarda, öfke duygusunu
kontrol edemeyen yetişkinler, öfkelerini nasıl kontrol etmeleri gerektiğini bilmediklerinden çoğu zaman birçok sorunla karşı karşıya gelebilmektedirler. Çocuğun
kişiliğinin şekillenmesinde anne babanın çocuk yetiştirme biçiminin önemi göz
ardı edilemez. Uygulanan eğitim programının etkililiği ve kalıcılığı için, deney
grubunu oluşturan çocukların anne babalarının da süreç içerisinde eğitime alınmaları faydalı olabilir. Araştırma KKTC’de İskele kazasında Ziyamet ilkokulu ve
Yenierenköy ilkokulları ile sınırlı kalmıştır. Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da yapılacak yeni araştırmalarla örneklem genişletilebilir ve araştırma daha geniş bir
öğrenci kitlesiyle gerçekleştirilebilir.
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mini oluşturan öğrencilerin son çocukluk dönemi içinde yer almalarına rağmen,
toplumsal cinsiyet rollerine gençler kadar yakın olmamaları ve cinsiyetler arasındaki farkındalığın bu dönem çocukları üzerinde etkin olmaması araştırmamızın
literatürle farklılık göstermesinde etkili olabilir.
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TANITMALAR /
Türkistan İstiklal Yolunda Hicret Yılları
Zuhriddin Mirza Abid TÜRKİSTANî
Ömer ÖZCAN
Komünizmin çarlığın yıkılmasından sonra Rusya’ya egemen olmasıyla bağımsızlık mücadelesi yürüten Türk önderler yurt dışına çıkmak mecburiyetinde
kalmışlardı. 1917-1990 arasında takribî yetmiş yıllık
mücadelenin tarihi bir bütün olarak henüz yazılamadı.
Bu zaman diliminde önderlik yapan şahsiyetlerin bazıları hatıralarını yazdılar, ekseriyeti yazılı bir vesika
bırakmadan dünyadan göçtüler. Türkistan için dışarıda yapılan mücadelenin belirli safhaları bulunuyor.
Polonya’nın sağladığı mali kaynakla 1939 yılına kadar
varlığını sürdüren Promete hareketi, bu mücadelenin
bir dönemini ihtiva etmektedir. Promete kaynağıyla
Almanya, Türkiye ve Romanya’da muhteva bakımından çok önemli olan bazı süreli yayınlar çıkarılmıştır.
1939-1945 yılları arasında devam eden II. Dünya
Savaşı sırasında Almanlar, esir aldıkları Türk asıllı
as-kerlerden teşkil ettikleri lejyonların askeri ve kültürel faaliyetleri, bu teşkilatlarda
görev alanların sonradan neşrettikleri eserler ve dergiler, mücadelenin başka bir safhasıdır. Bu dönemle ilgili Tataristan, Azerbaycan, Kazakistan’da çok sayıda hatırat ve
araştırma eseri çıkmıştır. Bu kuruluşlarda görev alanların bir kısmı da bilerek hatırat
bırakmamıştır. Bunlara paralel olarak Rus askerlerden müteşekkil lejyon ve kumandanı General Vlasov hakkında da Rusça eserler neşredilmiştir.
Türkistan istiklal mücadelesinin yürütülmesinde bütünlük sağlanamamıştır. Bunda liderlik, uruglar arasında üstünlük sağlama gibi etkenler öne çıkmıştır. Liderler ve
etraflarında gruplar oluşmuştur. Geçen yılın son günlerinde çıkan, Zuhriddin Mirza
Abid Türkistanî’nin Türkistan İstiklal Yolunda Hicret Yılları isimli eser[1], II. Dünya
Savaşı ve sonrasında Türkistan istiklal mücadelesini yürüten bir kesiminin iç haberleşmelerini ihtiva etmesi bakımından önemlidir. 22 Haziran 1941’de yaşadığı Paris’ten
Almanya’ya getirilerek iki hafta bir toplama kampında gözaltında tutulduktan sonra
serbest bırakılan, teşkil edilen heyetle esir kamplarını dolaşarak vatandaşlarıyla görüşmelerde bulunan Mustafa Çokayoğlu, uyarıları dikkate almayıp tedbirli davranmaması sonucunda mikrop kapmış 27 Aralık 1941’de Berlin’de vefat etmişti. Yardımcısı du238
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rumunda bulunan Veli Kayyum Han, Almanların Türkistan Lejyonu’nu teşkil ettikleri
safhada öne çıkmış, 1942 ilkbaharından itibaren Milli Türkistan Birlik Komitesi’nin
(MTBK) kuruluş çalışmalarına başlamıştı. Komite Almanya’da Yeni Türkistan, Milliy
Adabiyat, Milliy Türkistan, Türk Birliği isimli mecmualar ve gazeteler ile 25’e yakın
eser neşretmiştir. Komite daha sonra boy ayrılığına dayanan görüş farklılığı sebebiyle
Özbek ve Kazak gruplarının toplandığı iki kısma bölünmüştür. MTBK, 8-10 Haziran
1944 tarihleri arasında Viyana’da bir kongre toplayarak bazı kararlar almıştır.[2]
V. K. Han, Almanların yenilmesinden sonra Amerikalılara esir düşmüş, yargılanarak beraat etmiştir. Savaştan sonra İngilizlere yakınlaşmış, Amerikan’ın teşkil ettiği
organizasyonlardan uzak durmuştur. Mali kaynak temininden sonra Milli Türkistan dergisini birkaç dilde 1970 yılı ortalarına kadar neşretmiş, komitenin faaliyetini
sürdürmüştür. Bu çalışmalarında en büyük desteği komitenin genel sekreterliğini yapan Dr. Baymirza Hayit’tir. Hayit, bir görüşmemizde MTBK’nin arşivinin Cenevre’de
muhafaza edildiğini belirtmişti.
Türkistan İstiklal Yolunda Hicret Yılları isimli eser ortak bir çalışma sonucu ortaya
çıkmıştır. Ahat Andi can ve Ekber Yassa birer önsöz yazmışlardır. Yazar geniş giriş
yazısında, siyasi muhaceretin kısa bir dökümünü yapmıştır. Arabistan’a göç eden Özbeklerden olan Z. M. A. Türkistanî, gençlik döneminde MTBK’nin çalışmalarına iştirak etmiştir. Komiteye mali destek, yeniden neşre başlanan Milli Türkistan’a abone ve
dağıtım hususlarında yardımcı olmuştur. Veli Kayyum Han ile B. Hayit’in bölgeye yapacakları seyahatlerin organizasyonunda önemli hizmetler ifa etmiştir. Bu faaliyetleri
sırasında V. K. Han ve B. Hayit’ten aldığı çok sayıda mektup ile İsa Yusuf Alptekin’in
bir mektubunun metni eserde neşredilmiştir. Çağatay Türkçesi ile neşredilen mektuplar, okuyucunun anlayacağı hâle getirilmiş, işlemin tercüme olarak nitelenmesi ise
terminolojik bir hatadır. Ayrıca yazara Almanya ve diğer ülkelerdeki hemşerilerinden
gönderilen Türkistan ile alakalı mektuplarda esere dâhil edilmiştir. Eserde, mektupların metinlerinin arasına açıklayıcı bölümler konmuştur. Bazı vesika metinleriyle konu
desteklenmiştir. Erol Cihangir, kitabın sonuna eklediği kısa biyografi bilgileriyle alana
yabancı olan kişilerin anlamalarını kolaylaştırmıştır. Eserin baş tarafına içindekiler
listesinin sonuna, isimler indeksinin konulmaması dikkati çeken bir eksikliktir.
Mektup metinlerinde ve dipnot olarak verilen açıklamalarda Türkistan istiklal
mücadelesi tarihinin sayfalarındaki gelişmelerle ilgili bilinen doğrularla bağdaşmayan
bazı hatalı değerlendirmeler bulunmaktadır. Ahat Andican’ın bunlara işaret etmemesi
dikkati çekmiştir. Bunları kısaca zikretmek, rahmete kavuşan değerli mücadele adamlarının haklarının zayi olmaması bakımından, konuya yeni aşina olanlar açısından
gerekli olmuştur.
Yukarıda kısaca dokunduğumuz gibi Türkistan, Kuzey Kafkasya, Kırım, Azerbaycan için hariçte yürütülen mücadelede zamanla farklı gruplar ortaya çıkmıştır. Bu
gruplaşmalar, II. Dünya Savaşı’nın bitiminden sonra savaş esirlerinden arta kalanların
mücadeleye iştirak etmesi sonucu daha da netleşmiştir. Taraflar itham silahını çokça
kullanmışlardır. Kayyum Han, savaş döneminde etrafına sadece Özbekleri topladığı
için ayrı komiteler kurmak isteyen Kırgız ve Kazakları uzun süre etkisiz hâle getirmekte başarılı olmuştu. Kendisine en fazla muhalefet eden Kazak Kares Kanatbay’ı
1944 yılı sonunda komitenin genel sekreterliğine getirmek mecburiyetinde kalmıştı.[3]
Kanatbay, savaştan sonra Kayyum Han’dan ayrılarak kurduğu Türkeli Komitesi’nin
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organı olarak bir süre Türkeli isminde bir dergi neşretmiştir. Kayyum Han, muhtelif
mektuplarında komite ve dergiyi haksız olarak Rus yanlısı diye itham etmiştir. (s. 57,
64, 138, 155)Türkistan mücadelesinin büyük ismi Zeki Velidi Togan’da aynı ithamlardan nasibini almıştır. (s. 64, 121, 155)Türkistan Lejyonu’nda savaşanlardan Özbek
Ruzi Nazar, Amerikalılarla çalıştığı için TMBK’nin karşısında olanlar safında yerini
almıştır. (s. 134, 244)Doğu Türkistan’ın bağımsızlığı mücadelesinin siyasi önderlerinden Mehmet Emin Buğra da mesnetsiz eleştirilmiştir. (s. 135) Amerikalıların kurduğu Azatlık Radyosu’nda çalışan İdil Urallı Garip Sultan ile Özbek Veli Zunnun, Rus
yanlısı olarak nitelendirilmişlerdir. (s. 215) Oysa Zunnun, Milli Türkistan dergisinde
makaleleri çıkan bir isimdir.
TMBK’de görev yapanların arasında Rus ajanı olanlarda çıkmıştır. Bunlardan biri
olan Dr. Said Maruf Kerimi, değerlendirme yazısında büyük hizmeti olanların arasında zikredilmiştir. (s. 238) Kerimi, Komitede idari görev almış, sağlık işleriyle meşgul
olmuştur. Savaş sırasında Radyo Venata’da çalışmıştır. Savaşın bitiminde batıda kalmıştır. Sonra Amerika’ya geçerek New York’ta büyük bir hastanede kulak-burun-boğaz mütehassısı olarak çalışmıştır. Buradan gerekli vizeyi alıp tekrar Sovyetlere dönmüştür. (Hüseyin İkram Han, Bir Türkistanlının II. Dünya Savaşı Hatıraları, İstanbul,
1999, s. 224) Kerimi’nin memlekete dönmesinden sonra Örümcekler isimli, Pravda
Vostoka gazetesinin 9 Temmuz 1961 tarihli nüshasının 3. sayfasında çıkan Rusça makalesi,BaymirzaHayit hakkında hazırlanan kitaba alınmıştır.[4] Kayyum Han, “Türkistan Milli Hareketi Sovyet Matbuatında” başlıklı makalesinde MahmudAykarlı, Sait
Maruf Kerimi ve Gulam Abbaslar tarafından yazılan Türkistanı Azad Qılmaqçı Bolganlarnın Haqiqi Başarısı isimli eserde ileri sürülen iddiaları cevaplandırmıştır: Milli
Türkistan, Ocak-Şubat 1966, sayı 112, s. 3-8.
Komite de görev yapmasına karşılık Sovyetlere geri dönen ve aleyhte neşriyata katılan Mahmud Aykarlı’nın ismi Aykarlı (Behram İbrahimov) olarak gösterilmiş, tahribatı hakkında fazla bilgi verilmemiştir. (s. 248)Aykarlı hakkında Tahir Çağatay şunları
yazmıştır:“Bilindiği gibi 1932 yılından bu yana güya muhaceret saflarına katılmış ve o
zamandan beri bu felaketzedeler zümresinde çeşitli külfet ve zorluklar doğurup gezmiş olan kızıl ajan MahmudAykarlı da bu tarafdaki vazifelerini tamamlayıp demir
perde gerisindeki vazifesi başına döndükten sonra bir broşür neşretmiştir. Bilindiği
gibi MahmudAykarlı’nın sokulmadığı bir yer kalmamıştır. Onun son durakladığı nokta da Veli Beyin iş arkadaşlığı ve Pakistan’daki temsilciliğidir.”[5]
Eserde hatalı okumadan kaynaklandığını düşündüğümüz bir hususa daha işaret
etmek gerekti. Dr. Naim Oktay’dan yazara gönderilen bir mektup s. 290’da yer almaktadır. Bildiğimiz kadarı ile Türkiye’de yaşayan Türkistanlılar içinde ve aynı sayfanın
dipnotundaki açıklamada yer aldığı gibi İstanbul Üniversitesi’ndeki Ziraat Fakültesi’nde profesörlük yapan böyle bir isim bulunmamaktadır. İstanbul’da Osmanlı döneminde Halkalı ’da Ziraat Mektebi kurulmuş ve cumhuriyet döneminde kapanmıştır ve
İstanbul Üniversitesi’nin bünyesinde Ziraat Fakültesi açılmamıştır. Bu isim belirtildiği
gibi Almanya’da yüksek tahsil yapan Türkistanlı öğrencilerden Dr. Ahmet Naim Öktem olmalıdır.
Bu tür eserlerin sayısının çoğalmasını temenni ederiz. İşaret ettiklerimiz, çalışmanın değerini azaltmayacaktır. Mektupların asılları ile çevrim yazıların aynı sayfada
verilseydi çalışmanın değeri artmış olacaktı.
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