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Sunuş

TYB Akademi’nin 10. Yılı
TYB Akademi’nin 10. yılındayız, dokuz yıl boyunca yayınımızı aksatmadan 
sürdürdük. Yayına başlarken Türkiye Yazarlar Birliği için TYB Akademi’nin 
gecikmiş bir başlangıç olduğu görüşünde idik, görüşümüzde haklı olduğumuzu 
yayın sürecinde bir daha gördük. 

Türkiye Yazarlar Birliği, birçok kalıcı faaliyetleriyle 40. yılını tamamladı 
ve bugünler geldi. Onuncu yıla ulaşmış dergimiz de bu seriden bir çaba olarak 
değerlendirilmelidir. 

Türkiye’de yüksek öğretim son 20 yılda daha önceki dönemlerle 
kıyaslanamayacak bir yaygınlık kazandı. Artık Türkiye’nin bütün şehir 
merkezlerinde üniversite var. Buna paralel olarak büyük şehirlerde kümelenmiş 
bir hayli vakıf/özel üniversite de faaliyette. Bu hızlı yaygınlaşmanın artıları 
ve eksileri vardır elbette. Bu artı ve eksiler üzerinde düşünülerek yüksek 
öğretimimize yön vermemiz gerektiği şüphesizdir. 

Üniversitelerimizin kendi açımızdan dikkat çeken eksiklikleri kütüphane 
ve yayındır. En büyük ve köklü üniversitelerimizin bile kütüphanecilik ve 
yayıncılık konusunda çok başarılı olduğu söylenemez. Bazı üniversitelerde 
öğrenci başına bir kitap bile düşmemektedir. Kaldı ki, yeni üniversiteler 
önceliği bina yapımına vererek, kütüphane teşkilinin zaruretini göz ardı 
etmektedir. Batı âlemindeki üniversitelerden, onların başarılarından söz 
edilirken, bu sonuçta kütüphanelerinin ve yayınlarının payı da dikkatten 
kaçmaktadır. 

Akademik dergi yayıncılığının üniversitelerle sınırlı kalmasını 
savunanlardan değiliz. Üniversite dergilerinin hem kapalı devre yayıncılık 
olarak kalması, idarî ve teknik meseleleri kolay kolay aşamaması, başarılı 
dergilerin varlığını sınırlamaktadır. Şimdi akılda kalan üniversite dergisi var 
mıdır sorusuna, kolaylıkla olumlu cevap verilemez. 

İlk sayımız, İslâm ilim ve düşünce tarihinin gerçek mânasıyla önemli 
bir şahsiyetinin 900. Yılına tahsis edilmişti. Bininci yılında Ebu Hamid 
Muhammed el-Gazâlî’nin akademik çerçevede hatırlanması yönünde bu 
çabamızın güzel bir başlangıç olduğu kanaatindeyiz. Bu güzel başlangıçtan 
sonra, bütün sayılarımızı konu ağırlıklı olarak yayınladık. İkinci sayımızı 



Evliya Çelebi’ye, üçüncü sayımızı ise1921’de Ermeni komitacılar tarafından 
katledilen büyük fikir adamı, Osmanlı’nın son sadrazamlarından Said Halim 
Paşa’ya tahsis etmiştik. Dördüncü sayımızı 2012 Ocağında İslâm dünyasının 
“Arap baharı” ile dalgalandığı bir dönemde “Çağdaş İslâm Düşüncesi” özel 
sayısı olarak çıkardık. 

Vefatının 50. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar’ı unutmadık ve 5. sayımızı 
bu büyük edebiyatçımıza ayırdık. “Balkan Savaşının 100. Yılında Büyük 
Göç ve Muhaceret Edebiyatı” 6. sayımızın konusu idi. 7. sayımız “Yaşayan 
Düşünce Adamları”na ayrılmıştı. Akademinin geçmişle meşgul olmayı esas 
aldığı düşünülürse, bu sayımızın farkı anlaşılabilir. 

Takib eden sayılarımızda Türkiye’nin Tarihi, Türkiye’nin Sosyolojisi,  
Edebiyat ve Eleştiri, 100. Yılında 1. Dünya Savaşı, Osman Turan ve Selçuklular 
Tarihi, Türkiye’de Eğitim Felsefesi ve Sorunları, 100 Yıl Sonra Çanakkale 
Zaferi, Ortadoğu, Türkiye’de Yüksek Öğretim ve Akademi, Türk-Rus İlişkileri, 
İran ve Türkiye, Amerika, Çin, İsrail, Orhan Okay, Estetik, Mizah/İroni, 
Yerlilik/Yerellik, Yaşayan Edebiyat, 100. Yılında Millî Mücadele başlıkları 
seçilmişti. Nihayet son sayımız olan “Sinema ve Edebiyat” konusuyla 9. 
yılımızı tamamladık. 

Bir ilim ve fikir dergisi çıkarmanın olağan zorlukları yanında, 20. Yüzyılda 
bin küsur yıllık yazılı geçmişi olan bir dilin alfabesinin değiştirilmesi ardından 
dil devrimi ile hafıza sıfırlama işleminin sürdürmesinin nasıl zorluklar 
meydana getirdiğini müşahede ettik. İyimser bakış, Türkçe’nin zengin bir dil 
olduğu ve günümüzde her yıl 50 binden fazla kitap yayınlanması. Evet Türkçe 
zengin bir dil, elbette geçmişiyle. Bu geçmişle ilişki noktasında ne kadar 
bağlantımız kaldığı ciddi bir mesele. Bu sayı çokluğuna rağmen iyimserlerin 
şikâyeti şu: “Metin oluşturma sıkıntısı var, hatta dil alanıyla ilgili öğretim 
üyelerinde bile”.

İşin esası da bu: Bir hazine üzerinde oturuyoruz, fakat onu lâyıkıyla 
tanımıyor ve değerlendiremiyoruz. Eskiyi geride bıraktık, yeniyi kuramadık. 
Akademi bu yüzden sentetik bir dille ve -sel, -sal ekleriyle oluşturulmuş 
medlulü meçhul bir terminoloji ile idare etmeye çalışıyor. Bu yüzden bir 
sonraki sayımızı “21. Yüzyılda Türkçe” konusuna tahsis ettik. 

Dokuz yılımızda emeği, gayreti olan bütün arkadaşlarımıza, teşekkür 
ediyor, ilgilerinin devamını diliyoruz. 

D. Mehmet Doğan
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Sabahattin Ali Sinemasından 
Yansıyanlar

Reflections From  Sabahattin Ali’s Cinema

Abdullah HARMANCI*

Öz
Sabahattin Ali, öykü ve romanlarıyla Cumhuriyet dönemi edebiyatımızın 
önde gelen isimlerinden biridir. Kuyucaklı Yusuf, Hasan Boğuldu, Gramofon 
Avrat, Düşman, Ayran, Komik-i Şehr, Kürk Mantolu Madonna, Hanende 
Melek gibi eserlerin müellifi olan yazar, aynı zamanda şiir, piyes, fıkra 
gibi edebî türlerde de eserler vermiştir. Öykü ve romanlarından bazıları 
beyaz perdeye uyarlanmıştır. Bu uyarlamalar arasında Azap Yolları (1967) 
Hanende Melek (1973), Düşman (1977), Kuyucaklı Yusuf (1985), Gramofon 
Avrat (1987), Devlerin Ölümü (1990), Hasan Boğuldu (1990), Komik-i Şehr 
(2005), Kar Beyaz (2010) gibi filmler yer alır. Makalemizde, bu uyarlamaların 
önde gelenleri incelenmiş, kaynak metin olan edebi eserle uyarlama 
arasındaki ilişki irdelenmiş, uyarlamalar hakkında sinema eleştirmenleri 
tarafından yazılanlar dikkate alınmış ve bu filmlerde, coğrafyanın, şehrin 
veya kasabanın filme ne oranda yansıtıldığı, gene mekan unsurlarının insan 
ilişkilerini nasıl belirlediği sorularına cevap aranmaya çalışılmıştır. Edebiyat 
– sinema – mekan üçgeninde, insanın nerede yer aldığı ve bu üçgenden nasıl 
etkilendiği meselesi anlaşılmaya çalışılmıştır. Edebiyatımızda tartışmasız 
değerli bir yer edinen Sabahattin Ali’nin bu gücünün sinemanın diline 
yansıtılışının ne oranda başarıldığı da anlaşılmaya çalışılmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Sabahattin Ali, Türk Öyküsü, Türk Romanı, Türk 
Sineması. 

Abstract
 Sabahattin Ali is one of the leading names in the short stories and novels 
in our literature of Republican Period.  The author who wrote the works 
such as Kuyucakli Yusuf, Hasan Boguldu, Gramofon Avrat, Düşman, Ayran, 
Komik-i Şehr, Kürk Mantolu Madonna, Hanende Melek, has also provided 
works in literary genres such as poetry, plays and anecdotes Some of his 
stories and novels have been adapted into the movie. These adaptions include 
some films such as Azap Yolları (1967) Hanende Melek (1973), Düşman (1977), 
Kuyucaklı Yusuf (1985), Gramofon Avrat (1987), Devlerin Ölümü (1990), 

Geliş tarihi: 20.11.2019 / Kabul tarihi: 15.12.2019

*  Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Orcid Id: 0000-0001-
9468-8595.

Araştırma Makalesi / Research Article
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Hasan Boğuldu (1990), Komik-i Şehr (2005), Kar Beyaz (2010). In our 
article, the leading of these adaptations have been examined, the relationship 
between the literary work that is the source text, and the adaptation has 
been discussed, those written about adaptations by movie critics have been 
regarded and it has been tried  to find answers of the questions of in which 
proportion the geography, city or town are reflected on the film and how 
the factors of space determine human relations. In the triangle of literature - 
cinema - space, it is tried to understand where the human is included and how 
the human is affected by this triangle. It has also been tried to understand 
to what extent  this power of Sabahattin Ali, who unquestionably gained a 
valuable place in our literature, was reflected on the language of cinema.

Key Words: Sabahattin Ali, Turkish Short Story, Turkish Novel, Turkish 
Cinema.

Giriş

Sabahattin Ali, 1907-1948 yılları arasında yaşadı. Şiir, öykü, roman, piyes 
gibi türlerde eserler verdi. Özellikle öyküleriyle edebiyat tarihimizde 
önemli bir yer edindi. Toplumcu gerçekçilik olarak bilinen anlayışın roman 
ve öykü türündeki en önemli temsilcisi oldu. Ali’nin öykü yazarlığında 
iki dönemden bahsedilebilir. İlk dönemi daha romantiktir. “Değirmen” 
öyküsü bu romantizme örnek verilebilir. Ancak Almanya’da geçirdiği 
öğrenim yılları ve Nazım Hikmet’le tanışması onda edebiyat anlayışı 
bağlamında önemli değişiklikler meydana getirdi. Gerek Anadolu insanının 
sosyal, ekonomik açmazlarını yansıtmak gerekse toplumcu gerçekçiliği 
örnekleyecek öyküler vermek Sabahattin Ali’nin edebi şahsiyetini 
yansıtan özelliklerdir. Eleştirmen Necip Tosun “Anadolu insanı, Türk 
öykücülüğünde belki ilk kez onun öykülerinde ete kemiğe bürünüp tam bir 
gerçeklikle hayat bulmuştur.” 1 der. 

Sabahattin Ali’nin öykülerinin çok büyük bir kısmı kırsala, Anadolu’ya 
aittir. O sebeple onun öykülerinde şehirden çok köye dair bulgular elde 
ederiz. Onu bir köy ve kasaba öykücüsü olarak gören eleştirmen Mehmet 
H. Doğan, Ali’nin Anadolu’yu anlatırken kendinden önceki kuşaktan nasıl/
neye göre ayrıldığını veya öne çıktığını şu satırlarla aktarır: Sabahattin 
Ali’den önceki roman ve öykücüler için “Anadolu bilmedikleri bir 
memlekettir. Bir gezgin olarak giderler oraya… Dıştan, bir gezgincinin 
gözleriyle bakarlar ona… Sorunların yüzeyindedirler. Gerçekçilikleri bir 
masa başı gerçekçiliğinden öteye gitmez. Sabahattin Ali ve ondan sonra 
gelen yazarlar kuşağı, Cumhuriyet yönetiminin getirdiği ekonomik ve 
toplumsal değişikliklerin bir sonucu olarak Anadolu sorunlarının ağırlık 

1  N. Tosun, (2013), Öykümüzün Kırk Kapısı, Ankara: Hece Yayınları, s.51. 
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kazandığı, bu sorunların kendini anlatmağa başladığı bir dönemin 
kuşağıdır.” 2 Görüldüğü gibi yazarın edebiyatımızdaki yeri konusunda 
eleştirmenler olumlu yargılarda bulunurlar. Özellikle Anadolu kültürünün 
ancak içinde yaşayanların vakıf olabileceği hayati detaylarını yazarın 
öykülerinde bulmak mümkündür. Acaba bu edebi hazine Türk sinemasına 
ne oranda yansımıştır?  

Sabahattin Ali’nin öykü ve romanlarından bazıları sinema veya 
televizyon filmine çekilmiştir. Bazı öykülerin tek başına, bazılarının ise 
birleştirilerek dokuz kadar sinema veya televizyon filmine aktarıldığını 
görmekteyiz. Bir yazarın edebî verimlerinin sinemaya aktarılması 
önemlidir. Özellikle edebiyatın günümüzde daha dar ama sinemanın daha 
geniş kitlelere ulaştığı göz önünde bulundurulursa, bir yazarı kitlelere 
açacak olan vasıtanın sinema olduğunu düşünebiliriz. Elbette sinema ve 
edebiyat farklı sanat dallarıdır. Farklı iç dinamikler tarafından yönetilirler. 
Bu sebeple senariste veya yönetmene düşen görev, edebî eseri sayfa sayfa 
izlemek değil, oradan görsel dilin gereksindiği yaratıcılığı çıkarabilmektir. 
Makalemizde, sinemanın, edebiyatta kendini çoktan kanıtlamış değerli bir 
Türk öykücüsünü ne oranda beyazperdeye aktarabildiğini araştıracağız. 
Edebiyatın her okurun zihninde yeniden var olan gizemli dilinin 
sinemanın diline aktarılırken hangi değişikliklere konu olduğunu görmeye 
ve göstermeye çalışacağız. Ayrıca bu uyarlamalarda coğrafyanın, şehrin, 
bölgenin insana ne oranda, nasıl etki ettiği sorusunu da cevaplamaya 
gayret edeceğiz. 

1. Sabahattin Ali’nin Sinemaya Uyarlanmış Eserleri

Sabahattin Ali’nin çeşitli öykü ve romanları sinema veya televizyona 
aktarıldı. Bu aktarmaların sayısı tespit edebildiğimiz kadarıyla dokuzdur. 
Yılmaz Duru’nun yönetmenliğini yaptığı Azap Yolları, 1967 yılında 
çekilmiştir ve bunların ilkidir. Hanende Melek, 1973 senesinde Metin 
Erksan tarafından filme alınır. Aydın Çeçen’in yönettiği Düşman 1977 
tarihlidir. Yazarı toplumcu gerçekçi edebiyatın merkezine yerleştiren ünlü 
romanı Kuyucaklı Yusuf, Fevzi Tuna tarafından 1985 yılında beyaz perdeye 
aktarılır. Konya’da çekilen 1987 tarihli Gramofon Avrat filmi yazarın aynı 
adlı eserinden alınmıştır ve Yusuf Kurşenli tarafından yönetilmiştir. 1990 
yılında çekilen Devlerin Ölümü’nde yönetmen koltuğunda İrfan Tözüm 
oturur. Aynı yıl beyaz perdeye aktarılan Hasan Boğuldu ise Orhan Aksoy 
tarafından sinemaya uyarlanır. Tunca Yönder’in Komik-i Şehr’i 2005, 
Selim Güneş’in Kar Beyaz’ı 2010 tarihlidir. Son dönemlerde yaygınlaşan 
imgesel sinema kulvarında hikaye aktarımını zayıflatmış bir çalışmadır. 

2  Aktaran: C. Kudret, (1999), Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman 3, İstanbul: İnkılap Kitabevi, s.50.
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İncelememizde bu uyarlama çalışmalarının bir kısmına ulaşamadık. 
Ulaşabildiklerimiz üzerinden bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Bunların 
ilki Kuyucaklı Yusuf’tur. 

Kuyucaklı Yusuf (1985)

Kuyucaklı Yusuf (1937), Sabahattin Ali’nin yazdığı ilk romandır. Kendisini 
toplumcu gerçekçilik diye anılan edebi anlayışa dahil edecek özellikler 
içeren bu eser, “1903 senesi sonbaharında ve yağmurlu bir gecede Aydın’ın 
Nazilli kazasına yakın Kuyucak köyünü eşkıyalar bastılar ve bir karık kocayı 
öldürdüler.” 3 cümlesiyle başlar. Yakup Çelik roman hakkında “Anadolu’da 
çürümüş, parasal gücün yönlendirdiği adalet mekanizmasının bireysel 
isyanları oluşturması hikaye edilir.” 4 demektedir. Ayrıca şunları da söyler: 
“…kasabanın içinde mütevazı yaşama tarzı içerisindeki bir grupla; zengin, 
her şeyi paranın gücü ve silahla elde eden bir grup karşı karşıyadır. Aynı 
mekanda yaşamak mecburiyeti bu iki grubu karşı karşıya getirmiştir. 
Romandaki temel çatışma buradadır. Kasaba halkı ve jandarma komutanı 
güçlüden yana tavır koymuşlar”dır. 5 

Romandan uyarlanan film üzerine değerlendirmeler yapmadan önce 
Kuyucaklı Yusuf’un olay özetini de aktaralım: 1903 yılında Aydın Nazilli 
Kuyucak köyünde yaşayan bir karı koca eşkıyalar tarafından öldürülür. 
Oğulları Yusuf eşkıyalarla mücadele ederek bir parmağının kopması 
pahasına canını kurtarmıştır. Edremit kaymakamı Selahattin bey küçük 
yaştaki Yusuf’u evlat edinir. Muazzez, kaymakam beyin biricik evladıdır 
ve kimselere söyleyemese de içten içe Yusuf’u sevmektedir. Bir bayram 
günü Edremit’in ünlü fabrikatörü Hilmi beyin oğlu Şakir, Muazzez’e 
sarkıntılık edince Yusuf sert bir biçimde cevabını verir. Bu aşağılama 
altında kalmak istemeyen Şakir, bu defa Muazzez’le evlenmek ister. Annesi 
Şahinde hanım ise eşinin tersine, şaşaalı bir hayat sürmek istemekte ve 
Hilmi beylere yaklaşmaya çalışmaktadır. Hilmi bey ve çevresi kaymakam 
Selahattin beye bir tuzak kurarak kumarda kaybetmesine sebep olurlar. 
Böylelikle kaymakam bey Hilmi beye borçlanacak ve Şakir’in Muazzez’i 
alması kolaylaşacaktır. Şakir’in bir bağ evinde bir genç kıza tecavüz ettiğini 
bilen Yusuf, genç kızı konuşturarak Şakir’in onunla evlenmesine engel olur. 
Yakın arkadaşı Ali de kaymakamın borçlarını ödeyerek Muazzez’e talip 
olacaktır. Bir düğünde Şakir, Ali’yi görünce onu sözde yanlışlıkla vurur ve 
Muazzez de eskiden beri gizlediği sevgisini Yusuf’a açıklar. Yusuf genç kızı 
kaçırır. Kaymakam bey bu durumdan memnun olur. Fakat bir süre sonra 

3  S. Ali, (1976), Kuyucaklı Yusuf, İstanbul: Bilgi Yayınevi, s.10.  
4  Y. Çelik, (2006), “Cumhuriyet Dönemi, Roman: 1920-1960”, Türk Edebiyatı Tarihi içerisinde, C.4, 

İstanbul: KBY, s.256.  
5  A.g.e., s.257. 
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Kaymakam Selahattin kalp krizi geçirerek ölecektir. Yeni kaymakam ise 
Hilmi beylerin çilingir sofrasında hiç ayrılmaz. Kaymakamlıkta memurluk 
işi bulan Yusuf’u civar köylere tahsildar yapar. Yalnız kalan Muazzez ve 
annesi artık Hilmi beylere ve yeni kaymakama yakın durmaktadırlar. Bu 
durumu öğrenen Yusuf kayın validesine bazı uyarılarda bulunur. Bir gece 
evine geldiğinde Hilmi beylerle birlikte ailesinin işret sofrasında olduğunu 
görerek ilçenin ileri gelenlerini tek tek öldürür. Karısını alarak oradan 
uzaklaşır. Ancak daha önceden yaralanan eşi Muazzez yolda ölecektir. Bir 
mezar kazarak eşini bir ağaç altına gömen Yusuf dağlara doğru uzaklaşır.6             

Kuyucaklı Yusuf romanı hakkında Fethi Naci olumlu değerlendirmeler 
yapar. Kişilerin canlılığı, yazarın ayrıntı ustalığı, olay örmedeki başarısı, 
mahalli renkleri vermekteki ustalığı gibi yönleriyle Sabahattin Ali’nin 
romancılığını ve bu romanı öne çıkarır. 7

Kuyucaklı Yusuf romanı 1985 senesinde yönetmen Fevzi Tuna 
tarafından filmleştirilir. Senaryoyu da aynı kişi yazmıştır. Talat Bulut ve 
Ahmet Mekin filmin başrollerini paylaşırlar. Oldukça mütevazı imkanlarla 
çekilmiş olan Kuyucaklı Yusuf filmi hakkında eleştirmen Rıza Oylum 
“Eserin aslına özen gösterilen yapımda, roman neredeyse sayfa sayfa 
görselliğin yeni dünyasına taşınmıştı. 127 dakikalık yapım, yönetmenin 
özenle çektiği edebiyat uyarlamalarından biridir.” demektedir.8 Oylum, 
filmin metne sadık kalınarak çekildiğini söylerken çok haklıdır. Ancak 
herkesin kabul edeceği gibi, sinema ve edebiyat farklı dilleri gereksinen 
farklı sanat dallarıdır. Dolayısıyla yönetmenin metne sadık kalması bu 
defa filmin görsel gücünü zayıflatacak bir sonuç vermiştir. Romanın 
yapısı gereği, Yusuf’un kahramanlaştırılması ve toplumsal güç odakları 
arasındaki çatışmanın sert bir biçimde verilmesi gerekirken, belki filme 
sokulmaması gereken birçok ayrıntı bu çatışmayı zayıflatmıştır. Yusuf’u 
romanın sonundaki katliama hazırlayan psikolojik sebeplerin filmde 
yeterince işlenmediği görülür. 

Filmde, romandaki mekanların elden geldiğince detaylı bir biçimde 
verildiği söylenebilir. Edremit; sokakları, caddeleri, ev içleri, bahçe içleriyle 
yıpranmamış güzellikleriyle yansıtılır. Filmin 1985 senesinde çekildiği 
hatırlanırsa, dönemi yansıtabilmenin güçlüğü de anlaşılacaktır. Bir bayram 
gününün ilçedeki yansımaları, bayram eğlenceleri, insanların meydanlarda 
eğlenmeleri filmin düşük bütçesine rağmen başarıyla verilir. Aynı şekilde 
Şakir’in katil olduğu düğün sahnesi de canlı bir biçimde sunulmuştur. Ev 
içleri, sedirler, eski Türk evlerinin iç düzeni özenle yansıtılmıştır. Filmde, 

6 Burada kısmen Cevdet Kudret’in roman özetinden yararlandık: C. Kudret, (1999), Türk 
Edebiyatında Hikâye ve Roman - 3, İstanbul: İnkılap Kitabevi, s.78-79.   

7  F. Naci, (2012), Yüzyılın 100 Romanı, İstanbul: İş Bankası Yay., s.237.  
8 R. Oylum, “Sinemada Sabahattin Ali Uyarlamaları”, http://www.edebiyathaber.net/sinemada-

sabahattin-ali-uyarlamalari-riza-oylum/ (11.09.2019).
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yaşanan şehirle ilgili olarak, Edremit kasabasının oraya dışarıdan gelen 
memurlar üzerindeki kötü etkisinden bahsolunur. Kasabalarda yaşayan 
memurların içki içmeye mahkum oluşları kasabanın boğucu atmosferiyle 
açıklanır. Bu durum, mekanın insanı hangi noktaya getirdiği sorusuyla 
ilgilidir. Şehir, memurlar için bir ıztırap kaynağına dönüşür. Filmin düşük 
bütçeli olması şehirle veya mekanla ilgili olarak daha görkemli bir sunuş 
imkanını ortadan kaldırmıştır.  

1.2.Gramofon Avrat (1987)

Sabahattin Ali’nin Kağnı adlı öykü kitabında yer alan “Gramofon Avrat”9, 
dört sayfa uzunluğunda olmasına rağmen 1987 yılında 120 dakikalık bir 
filme uyarlanmıştır. Konya’nın meşhur oturak âlemlerinin anlatıldığı bu 
öyküde, Refik Halit Karay’ın Memleket Hikâyeleri’nde yer alan “Sarı Bal” 
anlatısının izleri vardır. 10 Hayat kadını veya toplum dışı kadın tipinin 
edebiyatımızdaki izleri sürüldüğü zaman, karşımıza çıkan ilk metinlerden 
biri “Sarı Bal”dır. “Gramofon Avrat” öyküsü de toplum dışı kadın tipinin 
edebiyatımızdaki en başarılı örneklerindendir. Öykünün konusunu kısaca 
aktaralım: 

Konya’da, oturak âlemlerine katılan hovardaların dünyasında sesinin 
güzelliğinden dolayı herkesin “Gramofon Avrat” dediği ve gerçek ismini 
unuttuğu genç yaşta bir kadın, kısa sürede efsaneleşir. Çünkü yaşı çok 
genç olmasına rağmen her türlü kaşık oyununu oynamakta ve türküleri 
çok canlı bir biçimde söylemektedir. Konya’nın hovarda erkekleri 
eğlencelerinde onu oynatmak için adeta birbirleriyle yarışırlar. Herkesin 
dilinde dolaşan Gramofon ise Murat adında bir arabacıyı sever. Murat 
olmadan hiçbir yere gitmez. Arabasını ancak o sürerse oturak âlemlerine 
katılır. Halbuki aralarında bir konuşma bile geçmemiştir. Murat onun 
katıldığı oturak eğlencelerine hiçbir zaman katılmamış, sabahlara kadar 
kapıda beklemiştir. Gramofon Avrat’ın zor duruma düştüğü bir gecede ise 
gözünü kırpmadan kalabalığa ateş edip birinin ölümüne sebep olmuştur. 
Bu olay üzerine, Gramofon bütün hayatını Murat’a adayacak ve o hangi 
hapsaneye aktarılırsa Gramofon da ardından onu takip edecektir. Bunun 
için genelevlerde bile çalışacaktır. 

1987 yılında Yusuf Kurşenli tarafından yönetilen, Ayşe Şasa tarafından 
senaryosu yazılan öyküyle aynı addaki filmde, Türkan Şoray ve Hakan Balamir 
başrolleri oynamışlardır. Film Konya’da çekilmiştir. 1987 yılında 1930’ların 
Konya’sı canlandırılmaya çalışılmıştır. Rıza Oylum filmi şöyle değerlendirir: 

9  S. Ali, (1997), Bütün Öyküleri 1, İstanbul: YKY, s.164.  
10  R. H. Karay, (2009), Memleket Hikayeleri, İstanbul: İnkılap Kitabevi, s.69.
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“…Gramafon Avrat filmi de Orta Anadolu’da geçen bir Sabahattin 
Ali öyküsünden yapılmış başarılı bir uyarlamaydı. Yusuf Kurşenli, 
1990’da Rıfat Ilgaz’ın Karartma Geceleri romanını da sinemaya uyarlamıştı. 
Gramafon Avrat öyküsünden yapılan uyarlama da aslına sadık 
kalarak yapılmış bir uyarlama. Cumhuriyet’in yeni kurulduğu 
yıllarda, Konya’da oturak âlemlerinde dans eden ve bade sunan Cemile 
ile onu bu âlemlere taşıyan faytoncu Murat arasında geçen dramı anlatır. 
Oturak âlemlerinin gözdesi olan Cemile kendisi gibi eski bir oturak kadını 
olan Azime ile birlikte yaşamaktadır. Yaşadığı hayattan kurtulup bir kente 
göç etmek için para biriktirmeye çalışır. Faytoncu Murat’ın kendisine âşık 
olmasıyla birlikte kendisine âşık olan diğer erkeklerle sorunlar yaşamaya 
başlar. Bunlardan bir tanesi tüccar Ali’dir. Kasabanın ileri gelenlerinden 
zengin bir hovarda; Cemile’yi zorla bir oturak âlemine götürmek isteyince 
Faytoncu Murat katil olur. Cemile, kasabada yaşadığı sorunlar yüzünden 
Tüccar Ali’ye sığınır. Bu arada hapishanede sık sık Murat’ı ziyaret etmesi 
Ali’yi rahatsız eder. Kıskançlıklarına dayanamayıp geneleve yerleşir. Kısa 
bir öyküden yapılan bu uzun metraj sinema filminde öykünün aslına sadık 
kalınarak yeni karakterler yaratılıp atmosfer zenginleştirilmiş. Türkan 
Şoray ve Hakan Balamir’in başarılı oyunculuklarıyla adından söz ettiren 
bu uyarlamada, yönetmen, Sabahattin Ali’nin sade ama etkileyici anlatımlı 
öyküsünün altında ezilmemiş, özgün bir sinema filmi ortaya koymuş.” 11

Dört sayfalık öyküden 120 dakikalık bir uzun metrajlı film çıkarmayı 
başaran Ayşe Şasa ve Yusuf Kurşenli ekibi, doğal olarak öykünün asıl 
metnine büyük oranda eklemeler yapmışlardır. Cumhuriyetin kuruluş 
senelerini Halkevleri, Şehir Kulübü, “Medeniyet” konulu kutlamalar gibi 
tarihi fonla bezeyen senaryo ekibi, Konya’nın eşrafından, tüccarlarından 
yarattıkları tiplemelerle filmi güçlendirirler. Olay örgüsünde bir değişiklik 
olmasa da, öyküde olmayan pek çok detay filme girer. 

Filmin başarılı tarafı anlatılan dönemin Konya’sı ile ilgili detayların 
verilmeye çalışılmasıdır. Eski Konya evlerinin yer aldığı sokaklar, bağ 
evleri, Konya’nın meşhur camileri, Alaaddin Tepesi ve burada yer alan 
cami gibi yerler fon halinde verilir. Konya’da bir dönem önemli bir taşıma 
aracı olan fayton ve fayton kültürü de filmde başarıyla yansıtılır. Konya ve 
havalisinde bir dönem yaygın olan oturak âlemleri, kadınların kıyafetlerine 
kadar ayrıntılı bir biçimde verilmiştir. Modern dönem öncesindeki Konya 
yaşantısının özellikle eğlence kültürüne dair detaylar filmden bize yansır. 

         

11 R. Oylum, “Sinemada Sabahattin Ali Uyarlamaları”, http://www.edebiyathaber.net/sinemada-
sabahattin-ali-uyarlamalari-riza-oylum/ (11.09.2019).
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1.1.  Hasan Boğuldu (1990)

“Hasan Boğuldu”, Sabahattin Ali’nin en bilindik öykülerinden biridir. Yazar 
bu anlatısını 1942 yılında yazmıştır. Öykü, ilk baskısı 1943’te yapılan Yeni 
Dünya isimli kitapta yer alır.12 Yazarın öykücülük serüveni romantizmin 
hakim olduğu dönem ve toplumcu gerçekçiliğin hakim olduğu dönem 
olmak üzere içerik esas alınarak bir ayrıma tabi tutulabilir. “Hasan 
Boğuldu”, ikinci dönemin eseri olmakla birlikte metindeki ideolojik tavır 
ikinci plandadır. Buna rağmen, insanların toplumsal statülerinin onların 
hayatlarını bütünüyle belirlediği görüşünün, coğrafyanın kaderimizi 
belirlediği tezinin eserde alttan alta kendini hissettirdiği de bellidir. 

Bu kurmaca metin ile ilgili çözümleme yapan Mehmet Kaplan, 
Sabahattin Ali’nin yazarlığını şu cümlelerle değerlendirir: “…gerçeği fark 
etmek için görmesini bilmek, onun güzelliğini dile getirmek içinse şair 
olmak icap eder. Sabahattin Ali bu iki meziyete de sahiptir.” 13 

“Hasan Boğuldu” öyküsü bir “çerçeve hikâye”dir. Yani öykü, bir başka 
öykünün içinden sunulur. Yörük kızı Hacer, yazara kendi obalarında çok 
yakın bir zamanda yaşanmış acıklı bir aşk hikâyesini aktarır. Bu anlatma 
esnasında Hacer, asıl hikayenin parçası olan Emine ile yazarsa Hasan 
ile özdeşleştirilir. Hacer’in anlattığı hikayeye göre, Hasan Edremit’in 
Zeytinlik köyünde bahçıvanlık yapıp pazarda meyve sebze satmaktadır. 
Yani ovalıdır. Emine ise dağlıdır. Yüksek Oba’da yaşayan yörüklerdendir. 
Emine de Hasan da o güne kadar başlarını kaldırıp kimselere bakmamış saf 
gençlerdir. Birbirlerini Edremit’in pazar yerinde tanırlar ve çok severler. 
Aşklarının en güzel başlangıç devresi bittiğinde artık hayatlarını nasıl 
birleştireceklerini konuşmaya başlarlar. Bu konuşmalar başladığında, 
Hasan’a göre daha gerçekçi olan Emine, işin içindeki problemleri hızla 
ayırt etmiş ve Hasan’a bunu belli etmiştir. Sorun, ikisinin farklı kültürlere, 
farklı bölgelere ait olmalarıdır. Birisi ovalı, diğeri dağlıdır. Töreye göre 
dağlılar ovalılarla, ovalılar ise dağlılarla evlenemez. Ancak bu konuda 
obalıların daha katı oldukları görülür. Emine ne kadar izah etmeye çalışsa 
da, Hasan her türlü problemi aşabileceklerini düşünür. Sonunda Yüksek 
Oba ahalisi duruma şöyle bir çözüm bulur: Hasan sınanmalıdır. Kırk 
kiloluk tuz çuvalını hiç dinlenmeden Edremit’ten obaya taşımalıdır. Her 
şey Hasan’ın bunu başarıp başaramamasına bağlıdır. Sonunda Hasan 
çuvalı obaya çıkarmayı başaramaz ve Emine çuvalı alıp obasına döner. 
Hasan’ın yalvarmaları çare etmez. Ertesi gün Hasan’ın büvetlerden birinde 
boğulduğu anlaşılır. Emine ise önce aklını yitirecek ardından kendini 
Hasan’a hediye ettiği “çevre” ile asacaktır. 

12  S. Ali, (1997), Bütün Öyküleri 2, İstanbul: YKY, s.118.
13  M. Kaplan, (2000), Hikaye Tahlilleri, İstanbul: Dergah Yayınları, s.135.   
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Öyküdeki doğa betimlemeleri, anlatılan aşkın dramatik tarafını adeta 
güçlendirir. “Hikayede, baştan sona kadar, bir fon musıkisi gibi, tabiatın 
güzelliği çağıldar. Yazar, usta bir ressam gibi, dış alemde gördüğü her 
şeyi tespit eder. Fakat bu tabiatın içinde, ondan fışkırmış gibi güzel, canlı 
insanlar vardır. Yörük kızı Emine ve bahçıvan Hasan!” 14 Bunları söyleyen 
Kaplan, öyküde insanların üç ayrı tabakaya ayrıldıklarını belirtir: “a) 
Almanya’da öğrenim görmüş, tabiata resim terbiyesi almış bir sanatçı gözü 
ile bakan yazar b) Düzovalı bahçıvan Hasan, c) Dağda yaşayan yörükler.” 
15 Mehmet Kaplan, ayrıca anlatıyı güzelleştiren üç unsurdan bahseder: 
Bunlar “tabiat, aşk ve ölüm”dür. 16   

Bu ünlü kurmaca metin, yönetmen Orhan Aksoy tarafından 1990 
yılında filme alınır. Başrollerini Yalçın Dümer ve Hülya Koçyiğit’in 
paylaştığı, öyküyle aynı adı taşıyan film, Sabahattin Ali’nin duygusal ve içli 
dünyasını yansıtmak noktasında çok başarılıdır. Öyküdeki yoğun ve şiirsel 
doğa anlatımlarının filmde de seyirciye ulaştığı görülür. Kaz dağlarının 
büyülü dünyası seyirciyi sarar. 127 dakikalık film, sade olay örgüsüne 
rağmen seyirciyi bıktırmadan uzun bir süreye yayılır. Müzik, çok etkili 
kullanılmıştır. Filmin süresini uzatan çoğunlukla sözsüz, müzikli, klibi 
andıran bölümlerdir. Bu bölümler de duygusal artırır. Gereksizmiş izlenimi 
yaratmaz. Film coğrafyanın albenisini beyaz perdeye başarıyla taşır. 
Temelde şehir, kasaba ve buna karşılık oba hayatının zıtlaşmasını verir. 
Coğrafya bilincinin en çok ön plana çıktığı Sabahattin Ali öykülerindendir. 
Çatışmanın en önemli sebebi coğrafyadır. Film başladığında Edremit 
kaymakamı ile karşılaşırız. Dolayısıyla filmin başlangıcı Edremit 
kaymakamının makamıdır ve ilerleyen sahnelerde kaymakamlık binasının 
içini görürüz. Daha sonra Edremit’ten bazı sokaklar görülür. Hacer kız, bu 
modern görüntüler içinde fantastik bir filmin eski çağlardan ışınlanmış 
figürü gibidir. Ancak gerek öykünün gerekse filmin kırsala odaklandığını 
belirtmek gerekir. Edremit bir şehir yaşantısı anlamında çok fazla karşımıza 
çıkmaz. Emine ile Hasan’ın bir pazar yerinde tanışmaları, köye oranla 
kasaba veya ilçenin sosyal hareketlilik anlamında daha önde olduğunun 
göstergesidir. Emine obasından köye ve kasabaya inmeseydi, böyle bir aşk 
ve dolayısıyla böyle bir trajedi yaşanmayacaktı. Mekânın insanın kaderi 
üzerindeki etkisi filmde en çok öne çıkan düşüncelerdendir. 

14  Aynı yer.   
15  Aynı yer.
16  Aynı yer. 
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1.2.  Kar Beyaz (2011)

“Ayran” öyküsü Sabahattin Ali’nin Yeni Dünya adlı kitabında yer alır. 1938 
yılında yazılmıştır. Yaklaşık dokuz sayfalık bir kısa öyküdür. Sabahattin 
Ali’nin hemen bütün kurmaca metinlerinde kendini hissettiren Maksim 
Gorki etkisi “Ayran”da oldukça belirgindir. 

Kar Beyaz filmine büyük oranda ilham veren “Ayran” öyküsünün olay 
örgüsüne kısaca bakalım: Babası olmayan küçük Hasan iki kardeşine 
bakmak zorundadır. Annesi yatalak bir hastaya bakmakta, haftada bir kez 
ancak evine gelebilmektedir. Bütün sorumluluk Hasan’ın üstüne binmiştir. 
Onun ise elinden gelen tek şey ailesinin sahip olduğu tek keçiyi otlatmak 
ve keçinin sütünden ayran yapıp yakındaki istasyonda satmaktır. Ancak 
bu çok küçük bir istasyondur. Çok az kişi oradan gelir geçer. Bu sebeple 
Hasan’ın işi oldukça zordur. Ayrıca eviyle istasyon arasındaki çamur yolu 
ağır bir ayran güğümüyle yürümek zorundadır. Öyküde Hasan’ın babası 
hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Hasan da bu konuyu hiç merak 
etmemiştir. Yazarın, Hasan ve ailesine karşı çevredeki insanların özellikle 
uzak durduklarını belirtmesi öyküdeki anneyle ilgili toplumun bakış açısını 
yansıtır. Dolaylı olarak da olsa kadının kötü yolla hayatını kazandığı ima 
edilir. Bütün öykü, Hasan’ın evden dolu bir güğümle çıkması, istasyona 
kadar yürümesi ve ayran satmaya çalışmasını kapsar. Zaman zaman 
iç çözümleme tekniğiyle, onun iç dünyasına girer, korkularını veya 
beklentilerini öğreniriz. Öykünün bir kış gününde geçmesi ve Hasan’ın 
dönüş yolunda ağır kış şartları sebebiyle hayatını yitirmesi öyküyü yeterince 
dramatik bir sahaya taşır. Yoksulluğun, açlığın, çaresizliğin pençesinde, 
elinden bir şey gelmeyen küçük Hasan, ekonomik şartlarla olduğu kadar 
doğanın zorluklarıyla da mücadele etmektedir. Açıkça belirtilmese de, 
Hasan bu şartlar içerisinde evine dönerken donarak ölecektir. 

2011 yılında yönetmen Selim Güneş tarafından çekilen Kar Beyaz 
filminde Hasan rolünü çocuk Hakan Korkmaz üstelenmiştir. 117 dakika 
süren filmin kısa bir öyküden uzun metrajlı bir filme dönüştürülmesi 
sırasında oldukça serbest bir uyarlama yapıldığı görülür. Yukarıda 
bahsedilen gerek Kuyucaklı Yusuf gerekse Hasan Boğuldu filmleri büyük 
oranda asıl metne sadık kalınarak filmleştirilmişti. Kar Beyaz ise büyük 
oranda serbest uyarlamadır. Rıza Oylum bu film hakkında şunları söyler: 

“Ulusal ve uluslararası festivallerde birçok ödül alan film, etkileyici 
bir görselliği ve gerçekçi bir oyunculuğu bünyesinde barındırıyordu. Kar 
Beyaz, Ayran öyküsünü serbest bir uyarlamasıdır. Ayran öyküsünde 
Sabahattin Ali, bir dağ köyünde yaşayan ve iki küçük kardeşine hem 
analık, hem babalık yapan 12-13 yaşlarındaki Hasan’ın trajik öyküsünü 
anlatıyordu. Kar Beyaz filminin öykünün birebir bir yansıması olduğunu 
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söylemek olanaksızdır. Öyküye nazaran daha zengin bir şahıs kadrosu 
ve daha zengin bir olay örgüsü olduğunu söylemek mümkün. Yönetmen 
öyküden hareket etmekle birlikte olayın yaşandığı zaman dilimini 
değiştirmiştir. Ayrıca öyküde olmayan karakterlerle filminin oluşturmuş 
küçük sinemasal eklentiler yaparak özgün bir film ortaya çıkarmış. İlkin 
özgün eserde Hasan’ın babasını göremeyiz. Kar Beyaz ise Hasan’ın 
babasının tutuklanıp cezaevine koyulmasıyla başlar. 1938’de yazılan bu 
hikâye, seyircinin de hissedeceği biçimde bir darbe dönemine, 12 Eylül 
1980’e kaydırılır. Üçüncü olarak Sabahattin Ali’nin hikâyesi demiryolunda 
geçerken, film, Karadeniz eşsiz yaylalarına, Artvin’e taşınır ve yeni 
karakterler eklenir. Özgün eserin tren istasyonu, kasabadan köye giden 
minibüslerin durduğu ıssız bir yol kenarına çevrilmiştir. Fotoğrafçılıktan 
yönetmenliğe geçen Selim Güneş, ilk yönetmenlik denemesi olan Kar 
Beyaz’da oldukça estetik kareler yakalamaya özen göstermiş. Filmdeki 
başarılı sahne tasarımları övgüyü hak ediyor. Filmdeki oyunculuklar da 
yapmacılıktan uzak, yörenin dilini ve davranışlarını yansıtacak kadar da 
inandırıcıdır.” 17

Görüldüğü gibi, Kar Beyaz filmi, “Ayran” öyküsünün zamanda 
ve mekanda kaydırma yapılarak serbest bir şekilde uyarlanmasıyla 
kotarılmıştır. 1980 darbesinin olumsuz sonuçlarını göstermesi bakımından 
bu zaman kaydırmasının filmdeki dramatik unsura politik bir yön eklediğini 
görürüz. Bu da filme ayrıca bir derinlik katar. Yönetmen, daha çok diyalogsuz 
ama estetik yönü yüksek görüntüler vererek kendi içinde serbest akışı olan 
bir film yapmaya çalışmıştır. Sinema sanatına yeteri kadar vakıf olmayan 
vaat izleyicinin filmi takip etmesi bu sebeple güçtür. Seçilen mekanlar, 
kıyafetler, Hasan’ın film boyunca çok fazla çalışıyor görünmemesi gibi 
etkenler, öyküdeki yoğun dramatik unsurun filme yansıtılamaması sonucu 
doğurmuştur. Öyküde atmosfer haklı olarak karanlık çizilir. Bu karanlık 
Hasan’ın çaresizliğini de vurgular. Filmde ise son derece cazip Karadeniz 
doğası ve kar, metnin asıl amacını vurgulamaktansa seyirciye umut ve 
sevinç aşılar. Kanaatimizce bu uyarlama, en azından Sabahattin Ali’nin 
hedeflerini gerçekleştirememiştir. 

“Ayran” öyküsünde Hasan’ın yaşadığı yer, onun zihninden verilen 
bilgilerle açıkça yazar tarafından olumsuzlanır. Oradan ayrılan trenlerin 
ayrılırken sevinç sesleri çıkardığını düşünen Hasan, kendisini talihsiz 
bir hayata mecbur eden coğrafyadan memnun değildir. Filmde ise 
coğrafyanın insan üzerindeki olumsuzluğu başka bir biçimde ortaya konur. 
Kasabaya görevli gelen mühendis son derece mutsuzdur. Tavırlarından bu 
mutsuzluk açıkça görülür. Kasabaya tırmanan minibüsün önüne kayaların, 
taşların devrilmesi, bir anlamda coğrafyanın insana uyguladığı baskının 
filmdeki sembolik dile getirilişidir. Film boyunca son derece göz alıcı doğa 

17 R. Oylum, “Sinemada Sabahattin Ali Uyarlamaları”, http://www.edebiyathaber.net/sinemada-
sabahattin-ali-uyarlamalari-riza-oylum/ (11.09.2019).
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manzaraları ile karşılaşırız. Ancak filmin finalinde, öyküde olduğu gibi, 
kış şartlarına yenilen Hasan hayatını yitirecektir. Yani doğa, öyküdeki gibi 
filmde de insanın aleyhine işler.  

Filme eleştirel yaklaşan Murat Tolga şunları dile getirir: “Antalya’da 
filmi izler izlemez aklımda beliren düşünce; eldeki malzemenin en fazla 
30-40 dakikalık bir orta metrajda bir başyapıta dönüşebilecekken kendi 
yapısına zarar veren ve sıkıcılaştıran bir amaca hizmet etmesiydi. Selim 
Güneş’in yan karakterlere getirdiği açılım da hikâyeyi toparlamak yerine 
asıl öyküden uzaklaştırıyor. İş bir öyküden bir film yaratmaya gelince olayın 
rengi biraz değişiyor, sonra da burada olduğu gibi yoğun görsele sığınmış 
bir filmle karşı karşıya kalıyoruz. İmgeler anlatımın önüne geçiyor. Nuri 
Bilge Ceylan sinemasına yakın duran filmin, bu türden bir sinema 
deneyimini sevenler tarafından alkışlanacağı kuşkusuz.” 18 Görsel tarafına 
çok çalışılmış olan Kar Beyaz filmi, hikaye anlatma işini kotaramamış gibi 
gözükmektedir.   

Sonuç

1967-2010 seneleri içerisinde Sabahattin Ali’nin çeşitli öykü ve 
romanlarından uyarlanan sinema ve televizyon filmlerinin sayısı 
belirleyebildiğimiz kadarıyla dokuzdur. Bazı öykülerin tek başına bazı 
öykülerin ise bir arada beyaz perdeye uyarlanması söz konusudur. Yazarın 
kendisini sosyalist olarak tanımlaması ve bu doğrultuda eserler vermesi, 
sinemanın onun eserlerine neden yöneldiği sorusunun cevaplarından 
biridir. Ayrıca olay eksenli hikayelere yer vermesi, sinema diline uygun 
bir öyküleme yolu izlemesi de Ali’nin eserlerine sinemanın yönelişinin 
sebepleri arasında yer alabilir. Bu sebeplere, anlatılarında dramatik unsuru 
ön plana alması maddesini de eklemek gerekir. Kısacası Sabahattin Ali’nin 
öykü ve romanları sinema, diline yatkınlığı ile ön plana çıkar. Bunda, 
edebiyat dünyasındaki şöhretinin de payı vardır. 

Yapılan uyarlamalara baktığımızda, ülke sinemasının çeşitli 
dönemlerden farklı sanat anlayışlarına savruluşlarının bu uyarlama 
çalışmalarına da yansıdığını söylemek mümkündür. 1967’de Erol Taş’ın 
başrolünü oynadığı Azap Yolları Yeşil Çam sinemasının bir yansıması 
iken, 2010’da çekilen Kar Beyaz filmi Türk sinemasının geldiği imgesel 
sinema özelliklerini içerir. Kısacası sinemamızın dönemlerden dönemlere 
geçişleri doğal olarak Sabahattin Ali uyarlamalarını da etkilemiştir. 

Kuyucaklı Yusuf uyarlaması, özellikle Edremit ve çevresinin dönemsel 
yaşantısını, coğrafyasını yansıtır. Evler, sokaklar, yemek sofraları, giyim 

18  Murat Tolga, http://www.beyazperde.com/filmler/film-187026/elestiriler-beyazperde/ (11.09.2019).
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kuşam gibi folklorik özellikler filmin düşük bütçesine rağmen filme 
aktarılmıştır. 

Gramofon Avrat ise Konya ve havalisinin özellikle eğlence ortamlarını 
yansıtır. Filmin 1987 yılında çekilmiş olması dış mekân çekimlerinde 
yönetmenin işini zorlaştırmıştır. Buna rağmen öykünün anlatıldığı 
dönemin Konya’sının yansıtılması için azami çaba sarf edildiği görülür. 
Öykünün kısa filmin uzun olması, senaristin filme çeşitli eklemeler 
yapmasını gerektirmiş, senarist de bunu özenle gerçekleştirmiştir. 
Konya’nın ev içleri, eğlence alemleri başarıyla verilir.

Hasan Boğuldu adlı uyarlamada bu defa Kaz Dağları yansıtılır. Ova 
ve dağ ayrımına dikkat çekilir. İnsanlar arası ilişkilerde yaşanan birtakım 
ayrımlar, küçük ya da büyük görmeler, statü ayrımlarının yaşanan 
coğrafyayla ilişkisi üzerinde durulur. Yaşanan iklim veya bölge, sizin 
hayatınızda alacağınız kararları doğrudan etkiler. Filmde, ayrıca, Kaz 
Dağları’nın büyüleyici atmosferi de dikkat çekicidir. 

Kar Beyaz filmi ise zaman ve mekanda değişiklikle yapılmış bir 
uyarlamadır. Yazarın öyküsündeki köy ve zaman diliminden günümüze 
ve Karadeniz’e geçeriz. Çünkü yönetmenin amacı şiirsel, imgesel bir 
dil oluşturmaktır. Karadeniz coğrafyasının güzel olduğu kadar insan 
yaşantılarını sınırlayan zorlu tarafını hatırlarsak bu mekan değiştirimi 
tümüyle işlevsiz değildir. Filmde Karadeniz’in yüksek ve engebeli dağları 
mekan olarak seçilmiştir.        

Türk sineması, Sabahattin Ali’yi kendi imkanları içerisinde beyaz 
perdeye taşımıştır. Bunlar arasında başarılı olanlar olduğu gibi, yazarın 
dünyasını yansıtamamış olanlar da vardır. Sabahattin Ali’nin edebiyattaki 
yeri düşünüldüğünde, henüz sinemanın bu büyüklüğü karşılayacak eserler 
verebildiği söylenemez.  
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Öz

Düzeltme ve cevap hakkı, basın-yayın yoluyla kişilerin şeref ve haysiyetlerine 
dokunulması veya kişilerin kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar 
yapılması halinde kullanılabilen ve uluslararası belgeler ile anayasalar ve 
kanunlar tarafından düzenlenip teminat altına alınmış bir temel haktır. Türk 
mevzuatına göre bu hak süreli yayınlara, radyo, televizyon yayınlarına ve 
internet ortamındaki yayınlara karşı kullanılabilirken, süresiz yayınlar ve 
sinema filmlerine karşı kullanılamamaktadır.  

İşbu çalışmada, öncelikle düzeltme ve cevap hakkının tanımı, tarihçesi, 
hukukî temelleri, mahiyeti, önemi, usul ve şartları gibi konular hakkında 
genel ve temel bilgiler verilecek, daha sonra sinema filmlerine karşı da bu 
hakkın kullanılıp kullanılamayacağı kitle iletişimi ve hukukî boyutlarıyla 
tartışılacaktır. Dolayısıyla bu makale iletişim ve hukuk alanlarını kapsayan 
karma nitelikli özgün bir çalışmadır.

Çalışmanın amacı sinema filmleri bakımından düzeltme ve cevap hakkının 
kullanılması için kanun koyucuya yol gösterici nitelikte bilgiler sunmak 
ve bu alanda yapılacak akademik çalışmalara katkıda bulunmaktır. İşbu 
çalışma sinema filmlerinde düzeltme ve cevap hakkı konusunda yapılan ilk 
çalışmalardan biri olması bakımından ayrıca önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sinema filmi, ifade hürriyeti, mizah, düzeltme ve 
cevap hakkı (tekzip hakkı).
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Abstract

The right to rectification and reply has been regulated and guaranteed as 
a basic and fundamental right by  international documents, constitutions 
and laws. This basic right shall be accorded only in cases where personal 
reputation and honour is attacked or in cases of unfounded allegation. 
According to the Turkish legislation, this right can be exercised against 
periodicals, and radio and television broadcasts and internet; however it 
cannot be exercised against cinema films and non-periodicals.

In this work, first of all, general and basic information on the right to 
rectification and reply will be given as regards its definition, historical 
background, legal foundation, nature, importance, procedure and 
conditions, then whether this basic and fundamental right can be exercised 
against cinema films (movies) will be discussed and argued in the frame 
of communication and law. For this reason, this article is focused on and a 
mixture of communication and communication law fields.

The purpose and aim of this scientific article is to provide information and 
be a guide to the legislators and academicans when the subject of the article 
comes to the agenda of the Legislative Body and other related authorities in 
Turkey in future. This work is also important, because it is one of the first 
scientific works on the right to rectification and reply against cinema films.

Key Words: cinema film, right to speech, humour, right to rectification and 
reply

Giriş

Görsel-işitsel kitle iletişim aracı olan sinema filmlerinin yeterince 
işlenmemiş, pek çok yönü bulunmaktadır. Bunlar arasında sinema 
filmlerinde telif hakkı, eser sahipliği, sinema sanatçılarının sosyal güvenlik 
hakkı, filmler yoluyla ifade hürriyetinin kullanılması ve nihayet sinema 
filmlerinde düzeltme ve cevap hakkı sayılabilir. İşbu çalışmanın konusu 
sinema filmlerinde düzeltme ve cevap hakkının (tekzip hakkı) kullanılıp 
kullanılamayacağıdır. 

 İfade hürriyeti genelde toplum hayatında ve özelde kişilerin hayatında 
önemli bir yer tutar. Bu hürriyet günümüzde daha da önemli hâle gelmiştir. 
Hayatın her alanında, bilimde, sanatta ve siyasette ifade hürriyeti yani 
düşünce ve kanaatlerin serbestçe açıklanması ve yayılması günümüzde 
giderek ehemmiyet kazanmıştır. İfade hürriyetinin kullanılma yollarından 
biri de sinema filmleridir. İfade hürriyeti, klâsik insan haklarına girer ve 
bir temel hak ve hürriyet olarak uluslararası belgelerde (BM İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi m.19; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 
m.10; BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme m.13,17), Anayasalarda (1787 
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ABD Anayasası, 1791 First Amendment, 1. ek madde; 1949 Alman Anayasası 
m.5; Portekiz Anayasası m.37; İtalyan Cumhuriyeti Anayasası m.21; 1958 
Fransız Anayasası m.4/3; 1982 Türk Anayasası m.25,26,27) ve kanunlarda 
(5187 sayılı Basın Kanunu m.3; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun m. 6,7) düzenlenip teminat 
altına alınmıştır.

AİHS’nin 10. maddesinde ve Anayasa’nın 26. maddesinde de 
öngörüldüğü üzere olaylar, düşünceler ve kanaatler söz, yazı, resim 
veya başka yollarla, makul sebeplerle öngörülen sınırlamalara uyularak, 
serbestçe açıklanıp yayınlanabilir. Burada geçen başka yollarla ifadesine 
herhalde sinema filmleri dâhil bütün kitle iletişim araçları girer. 
Günümüzde sinema, başlı başına bir işletme, bir faaliyet alanı ve bir sektör 
halini almıştır. Ayrıca sinema filmleri yedi sanattan (resim ve heykel, 
müzik, tiyatro, dans, edebiyat, yapı, sinema) birisidir. Sinema filmlerinin 
türlerinde de artma olmuş ve sosyal içerikli filmlerin yapılmasına ağırlık 
verilmeye başlanmıştır. Sinema filmlerine somut olarak kişiler de konu 
olabilmekte ve onların kişilik hakları, örneğin şeref ve haysiyetleri veya 
özel hayatları filmler yoluyla ihlâl edilmektedir. İfade hürriyeti ve içinde 
sinema filmleri hürriyeti de yer alan basın-yayın hürriyetiyle (kitle 
iletişim hürriyeti) kişilik hakkı çatışma halindedir. Bu hak ve hürriyetler 
BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (m.19), Avrupa Konseyi 
tarafından çıkarılan Avrupa İnsan Haklar ve Ana Hürriyetleri Korumaya 
Dair Sözleşme (m.10) gibi uluslararası belgelerde ve anayasalarda 
teminat altına alınmışlardır. Kitle iletişim araçları yoluyla kişilik hakları 
ihlâl edilenler yargı yoluna gidebilirler. Ancak, yargı yolu dışında 
başvurulabilecek bir yol daha vardır. Bu yol da düzeltme ve cevap hakkının 
kullanılması yoludur. Ancak hemen belirtelim ki düzeltme ve cevap hakkı 
her türlü kişilik hakkının ihlâlinde kullanılabilen bir hak değildir. Bu hak 
Anayasa’nın 32. maddesinde öngörüldüğü üzere sadece “yayın yoluyla 
şeref ve haysiyetin ihlâli” ve “kişinin kendisi hakkında gerçeğe aykırı yayın 
yapılması” halinde kullanılabilir. Oysa 5651 sayılı İnternet Ortamında 
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele edilmesi Hakkında Kanun’da internet yayınlarına karşı cevap 
hakkını doğması bakımından “kişilik haklarının ihlâli” kriteri getirilerek 
bu hakkın kullanım alanı genişletilmiştir. Mevzuata göre, düzeltme ve 
cevap hakkı süreli yayınlarda, radyo ve televizyonlarda ve internette 
kullanılabilmektedir. Süreli olmayan yayınlara ve sinema filmlerine karşı 
bu hak kullanılamamaktadır. İşbu çalışmanın konusu sinema filmlerine 
karşı da bu hakkın kullanılıp kullanılamayacağı oluşturmaktadır. Aşağıda, 
konunun daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla önce genel olarak düzeltme ve 
cevap hakkı, daha sonra da sinema filmlerinde düzeltme ve cevap hakkı 
üzerinde durulacaktır.
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1. Genel Olarak Düzeltme ve Cevap Hakkı

1.1. Düzeltme ve Cevap Hakkının Tanımı, Tarihçesi, Hukukî 
Mahiyeti ve Önemi

a) Düzeltme ve Cevap Hakkının Tanımı ve Hakkın Şartları

Düzeltme ve cevap hakkı kitle iletişim hukukunun (basın-yayın hukukunun 
/ medya hukukunun) tartışmalı bir alanıdır. Bu hak, kitle iletişim araçlarıyla 
yapılan yayınlar sebebiyle resmî makam ve mercilere, gerçek kişilerle 
özel ve kamu tüzel kişilerine, adlî yargılamanın uzun sürmesi sebebiyle 
garanti temin eden bir müessesedir.1 Diğer bir tanıma göre, düzeltme ve 
cevap hakkı, bir taraftan kitle iletişim hürriyetinin kötüye kullanılmasını 
önlemek, diğer taraftan da kitle iletişim araçları yoluyla yayın yapanların 
daha sorumlu davranmalarını sağlamak amacıyla öngörülmüş bir tedbir 
veya yaptırımdır.2

Düzeltme ve cevap hakkı ancak, basın-yayın yoluyla kişilerin şeref 
ve haysiyetlerine veya kişilerin kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar 
yapılması halinde kullanılabilen ve kişide manevi tatmin sağlayan, ayrıca 
yargı yoluna gidilmesine engel olmayan bir temel haktır. Bu suretle 
bu hakkın Türk hukukunda herkes tarafından kullanılabilen genel 
bir hak, sadece iki halde kullanılabildiği için mutlak bir hak olmadığı 
anlaşılmaktadır.3 Düzeltme ve cevap hakkı, basın-yayın hürriyetinden, 
basın dışı yararlanmayı sağlayan4 ve ‘doğru haber ve bilgi dolaşımının’ 
gerçekleşmesi bakımından etkinliği kabul edilen bir temel haktır.5 Basın-
yayın hürriyetinden doğan hakların kullanılmasında, kişinin şeref ve 
haysiyetini (onurunu) ihlâl eden veya kişinin kendisiyle ilgili gerçek dışı 
yayın yapılması halinde bu yayınlara karşı, yayından zarar gören kişinin 
aynı araç ve imkânlardan yararlanarak düzeltme yapabilmesi veya 
cevap verebilmesi basın-yayın hürriyetinin bir gereğidir. Kişinin şeref ve 
haysiyetine (onuruna) dokunma olarak belirtilen ilk sebep, geniş yoruma 
elverişlidir. Şeref ve haysiyete dokunma kavramının kapsamına pek çok 
niteleme ve belirleme girebilir. Şeref ve haysiyet bir açıdan iç şeref ve 
haysiyet ve dış şeref ve haysiyet olarak ikiye ayrılır. İç şeref ve haysiyete 
kişinin doğuştan getirdiği değerler girerken, dış şeref ve haysiyete kişinin 
içinde bulunduğu toplum ve çevresi tarafından izafe edilen değerler girer. 
Şeref ve haysiyet, hukuksal şeref ve haysiyet ve ahlâksal şeref ve haysiyet 

1  Özkan Tikveş, “Cevap Hakkı Üzerine Bir İnceleme”, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk 
Araştırmaları Dergisi, 1967, No:1, s. 69

2  Feyyaz Gölcüklü, Haberleşme Hukuku, AÜSBF Yayını, Ankara, 1970, No:292 BYYO Yayın, No:1, s. 171
3  Sulhi Dönmezer, Köksal Bayraktar, Basın Hukuku, 5. Baskı. Beta Yayınevi, İstanbul, 2013, s. 356
4  Çetin Özek, Türk Basın Hukuku, İstanbul Üniversitesi Yayını, No: 2381, Hukuk Fakültesi Yayını, No: 

538. İstanbul, 1978, s. 95
5  Sahir Erman, Çetin Özek, Açıklamalı Basın Kanunu ve İlgili Mevzuat, Kule Kitapları, İstanbul, 1991, 

s. 169
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olarak da ikiye ayrılır. Ahlâksal şeref ve haysiyet ise, kendi içinde genel 
şeref ve haysiyet ve özel şeref ve haysiyet olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Ayrıca şeref ve haysiyet, kişisel şeref ve haysiyet, meslekî şeref ve haysiyet, 
ticarî şeref ve haysiyet, toplumsal şeref ve haysiyet şeklinde ayırımlara 
tâbi tutulabilmektedir.6 ‘Gerçeğe aykırılık’ ise, mevzuatta kişisel gerçeğe 
aykırılık olarak öngörülmüştür. Bu bakımdan, kamusal yahut genel 
gerçeğe aykırılıklar bu şartın dışında kalmaktadır. Bu hakkın tanınma 
sebeplerinden biri de ifade hürriyetinin ve kitle iletişim hürriyetinin kötüye 
kullanılmasını önlemektir. Bu hak bir tür meşru müdafaaya benzer. Bu hak 
sayesinde kişiler güçlü basın-yayına karşı kendilerini savunabilmekte ve 
manevi tatmin sağlamaktadırlar. Düzeltme ve cevap hakkı güçlü medyaya 
karşı ‘silahlarda eşitliği sağlayan’ bir haktır. Diğer bir deyişle bu hak, 
‘tecavüz silahına eş etkili bir silah’ olarak değerlendirilmelidir.7

Düzeltme ve cevap hakkını kullanamadan ölen kimsenin bu hakkı, belli 
şartlarla mirasçılara intikal eder.8

b) Düzeltme ve Cevap Hakkının Tarihçesi

Düzeltme ve cevap hakkının, ilk kez bir hak olarak mevzuata girmesi, 
hem dünya ülkeleri hem de Türkiye bakımından, kitle iletişim araçları 
içerisinde en eskisi ve en etkilisi olan ‘yazılı basın’ (süreli yayınlar) için söz 
konusu olmuştur.9

Düzeltme ve cevap hakkı ilk defa Fransa’da ele alınmış ve tarihsel kökeni 
1789 Fransız İhtilâli’ne dayanmaktadır. Fransız İhtilâli ile gündeme gelen 
düşünce hürriyeti ortamı içinde basın hürriyetinin kötüye kullanılması 
ile kişilik hakkını oluşturan değerlere saldırı mahiyetinde yayınlar ortaya 
çıkmış ve basında çıkan iftira niteliğindeki suçlamalara cevap verilememesi 
tehlikesi gündeme gelmiştir. Bu tür yayınlara karşı kişilerin hukuken 
korunması için ilk öneri, Milletvekili Dulaure tarafından sunulmuştur. 
1799 yılında Dulaure düzeltme hakkının tanınması için Fransız Millet 
Meclisi›ne başvurmuş, fakat teklifi kabul edilmemiştir. Bu hak Fransız 
Basın Kanunu›na ancak 1822 yılında girmiş ve böylece düzeltme hakkının 
temelini oluşturmuştur. Fransız Basın Kanunu’nun etkisiyle Federal 
Almanya’da düzeltme ve cevap hakkı hükümlerine 1952 Alman Basın 
Kanunu’nda (7. paragraf, 1. fıkra)1831 Baden Basın Kanunu’nda yer verilmiş 
ve diğer Alman Basın Kanunlarına da öncülük etmiştir.10 Günümüzde bu 

6  Ahmet Kılıçoğlu, Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınları No: 496. Ankara, 1993, (Geniş bilgi için bkz.: s. 61-72)

7  Feyyaz Gölcüklü, Haberleşme Hukuku, s. 125
8  (2954/m. 27; 5187/m.14; 6112/m.18)
9  Ahmet Çiftci, “3445 Sayılı Kanunla Değiştirilen Basın Kanunu’nun 19. Maddesine Göre Yazılı Basında 

Cevap ve Düzeltme Hakkı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1992, s. 54
10  Kayıhan İçel, Kitle İletişim Hukuku, Yenilenmiş 12. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2017, s. 212, 
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hak, aralarında içerik ve şartlar bakımından kısmî farklar bulunsa da pek 
çok ülkenin Anayasa ve kanunlarında güvence altına alınmıştır.11

Türk hukuku açısından düzeltme ve cevap hakkı, basın hukuku ile ilgili 
tüm normatif sistemlerde yer almıştır.12 Düzeltme ve cevap hakkı basın 
hukukumuzun ilk kaynağı olan 1864 Matbuat Nizamnamesi’nde  (m.8 ve 
m. 12) düzenlenmiştir. 1877 Matbuat Kanunu’nda (m. 18, 19) bu hak yer 
almıştır. Her iki düzenleme de 1822 Fransız Basın Kanunu’nda yer alan 
cevap ve düzeltme hakkının esaslarına dayanmaktadır . 1909 Matbuat 
Kanunu (m. 21), 1931 yılında çıkarılan 1881 sayılı Matbuat Kanunu (m.48) 
ve 15.7.1950 tarihli ve 5680 sayılı mülga Basın Kanunu’nda (m. 19), 1961 
Anayasası’nda (m.27), 1994 yılında çıkarılan mülga 3984 sayılı Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’da (m.28) düzeltme 
ve cevap hakkı düzenlenmiştir. 

Radyo ve televizyonda da düzeltme ve cevap hakkının tanınmasında, 
bunların gelişimine paralel olarak bir seyir izlenmiştir.  Pek çok ülkede 
(Almanya, İspanya, Portekiz, eski Yugoslavya, Japonya) radyo ve 
televizyon yayınlarına karşı cevap ve düzeltme hakkı tanınmıştır.13 Pozitif 
hukuk bakımından bu hakkı anayasa ve kanunlarında tanıyan devletlerin 
düzenlemeleri şunlardır: 1976 Portekiz Anayasası m. 37/4, 1945 Guatemala 
Anayasası, kısmen Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası, 1975 
Yunanistan Anayasası, 1983 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası 
m. 23; İsviçre Medenî Kanunu m.28, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1911 
Nevada Basın Kanunu, Avusturya Basın Kanunu 23. paragraf, fıkra 2, 
Fransız Basın Kanunu, 1948 İtalyan Basın Kanunu m.8, KKTC Kamu ve 
Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası m.35’te sadece 
‘düzeltme hakkı’ olarak.14 Türkiye’de radyo ve televizyon yayınlarına karşı 
düzeltme ve cevap hakkına yönelik ilk düzenleme 24 Aralık 1963 tarihli 
ve 359 sayılı TRT Kurumu Kanunu’nda (m. 19) yer almıştır. En yeni kitle 
iletişim aracı olan internette düzeltme ve cevap hakkına ilişkin düzenleme 
23.5.2007 tarihli ve 5651 sayılı Kanunla yapılmıştır.  

Ahmet Çiftçi, 1992, s. 54
11  Ahmet Çiftci, “3445 Sayılı Kanunla Değiştirilen Basın Kanunu’nun 19. Maddesine Göre Yazılı Basında 

Cevap ve Düzeltme Hakkı”, s. 54-55
12  Sulhi Dönmezer, Köksal Bayraktar, Basın Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul, 2013, s. 320; Kayıhan İçel, 

Kitle İletişim Hukuku, Beta Yayıncılık, İstanbul 2017, s. 212; Ahmet Çiftci, “Radyo ve Televizyonda 
Cevap ve Düzeltme Hakkı”, Ankara Barosu Degisi, 1991, s. 898; Ahmet Çiftci, “3445 Sayılı Kanunla 
Değiştirilen Basın Kanunu’nun 19. Maddesine Göre Yazılı Basında Cevap ve Düzeltme Hakkı”, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1992, s. 55

13  Feyyaz Gölcüklü, “Radyo -Televizyonda Düzeltme ve Cevap Hakkı”, SBFD, 1965, s. 129; Hasan Bıyıklı, 
Kitle Haberleşme Hukuku Ders Notları, A.Ü. SBF, Basın –Yayın, Yüksek Okulu Yayınları, Ankara, 
1989, s. 172; Ahmet Çiftci, “3445 Sayılı Kanunla Değiştirilen Basın Kanunu’nun 19. Maddesine Göre 
Yazılı Basında Cevap ve Düzeltme Hakkı”, s. 899

14  Kayıhan İçel, Kitle İletişim Hukuku, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2017, s. 212; Abdullah Güzel, Cevap ve 
Düzeltme Hakkı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010, s.30-31; Atilla Coşkun, Gazete, Radyo ve Televizyon 
Yayınlarında Cevap Hakkı, Legal Yayınevi, İstanbul, 2002, s. 13
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Türk pozitif hukuku bakımından 1982 Anayasasında (m.32), 2954 
Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu (m. 27, 28), 5187 Sayılı Basın 
Kanunu (m.14,18), 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanun (m.9) ve 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun (m. 18)’da düzeltme ve cevap hakkına 
ilişkin hükümler yer almaktadır.

 

c) Düzeltme ve Cevap Hakkının Hukukî Mahiyeti

Düzeltme ve cevap hakkı, doktrindeki adıyla ‘negatif statü hakları’na giren 
bir temel haktır. Bu hak, güçlü medyaya karşı kişileri korumayı amaçlayan, 
adeta ‘silahlarda eşitliği’ sağlayan ve aynı mecrada o yayına karşı cevap 
ve/veya düzeltme yapma olanağını sağlayan bir kişisel haktır. Zira bu hak, 
Anayasanın ‘kişinin hakları ve ödevleri’ başlıklı bölümünde düzenlenmiştir. 

Düzeltme ve cevap hakkı, kişilik hakkı (örn. şeref ve haysiyeti, özel 
hayatı) ihlâl edilen kişi için bir yetkiyi, ihlâl eden için ise bir yükümlülüğü 
ifade eder.15 Günümüzde basın-yayın, yasama, yürütme ve yargı şeklindeki 
üç kamu güç ve otoritesinin dışında,  özel sektörün elinde de olsa, 
dördüncü güç olarak nitelenmektedir. Bu itibarla, düzeltme ve cevap 
hakkı, basın-yayının giderek gelişen ve  güçlenen etkinliği karşısında, kişi 
ve kuruluşlara hukuken tanınan bir tür savunma aracı niteliğinde ve basın-
yayın hürriyeti ile kişilik hakları arasında, kuyumcu terazisi gibi, hassas 
dengenin kurulmasını sağlamaya yönelik bir temel haktır. Bu bakımdan, 
düzeltme ve cevap hakkı, temel bir hak olmakla birlikte, ifade hürriyetinin 
ve basın-yayın hürriyetinin gereksiz yere sınırlandırılması amacıyla, 
diğer bir deyişle kötüye, kullanılamaz. Cevap hakkı, medya organlarının 
saldırılarına karşı kullanılmak üzere verilmiş bir tür ‘meşru müdafaa 
hakkı’dır. Bununla birlikte, cevaba yol açan yazı, resim veya diğer suretteki 
yayında (örn. radyo, tv. ve internet) bir saldırı niteliği olmasa bile cevap 
hakkı yine vardır. Dolayısıyla cevap hakkı meşru müdafaaya (savunmaya) 
nazaran daha geniş bir kapsama sahiptir.

Düzeltme ve cevap hakkı, basın-yayında hem kişi, kurum veya kuruluşun 
isminin açıkça belirtilmesi hem de unvan, lâkap, resim, karikatür, vb. 
şekillerde yani ‘kapalı şekilde’16 imâ yoluyla o kişi, kurum veya kuruluşun 
olduğu belli olan durumlarda kullanılabilir. 

15  Özkan Tikveş, “Cevap Hakkı Üzerine Bir İnceleme”, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk 
Araştırmaları Dergisi, 1967, s. 69; Feyyaz Gölcüklü, Haberleşme Hukuku, AÜSBF Yayını, Ankara, 
1970, s. 131; Doğan Bülent Belli, Basın Yoluyla Kişilik Hakkına Saldırılardan Sorumluluk, Yetkin 
Yayınevi, Ankara, 2008, s. 77; Ali Akkurt, Basın Özgürlüğünün Kapsamı ve Sınırları, Adalet Yayınevi, 
Ankara, 2014, s. 169

16  Sevil Aydın, Radyo ve Televizyon Yoluyla Kişilik Haklarının İhlâli ve Hukuksal Korunma, Adil 
Yayınevi, Ankara, 1997, s. 166
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Düzeltme ve cevap hakkı bünyesinde başlıca üç hak barındırır. 

•• Düzeltme Hakkı (right to rectification)

•• Cevap Hakkı (right to response; right to reply)

•• Düzeltme ve Cevap Hakkı  (right to reply and rectification). 

Bu hakkın devlet daireleri, kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişiler 
tarafından kullanılması hâline ‘düzeltme hakkı’ adı verilmektedir.

Düzeltme ve cevap hakkı; basın-yayın hürriyetinin kötüye 
kullanılmasından doğan zararın tazmin edilmesi ve sorumluların 
cezalandırılmasında adlî yolların yetersiz kalması ve güçlü basın-yayın 
karşısında kişilerin ve kuruluşların başka yollarla da korunması gerektiği 
düşüncesinden doğmuştur.17 Açılacak ceza ve tazminat davalarının uzun 
sürmesi ve hükmedilen mahkûmiyet kararlarını okuyanların cevap ve 
düzeltmeyi doğuran yazı veya resimi okuyan veyahut görseli izleyenlerin 
sayısına nazaran daha az olması karşısında, cevap ve düzeltme hakkı 
‘derhal tamir olanağı sağlar’.18 Düzeltme ve cevap hakkı, ifade hürriyeti, 
kitle iletişim hürriyeti ve bunların içinde  yer alan ‘haber alma hürriyeti’ 
ve Anayasanın 36. maddesinde öngörülen ‘hak arama hürriyeti’ ile de 
bağlantılı bir haktır.19 Bu hak, kişilik haklarının korunması dışında, 
düşünceyi açıklamak hakkının da bir gereğidir. Zira düşünceyi   açıklamak, 
haber vermek hakkı salt basın-yayın mensuplarına tanınmış bir hak 
değildir.20  Düzeltme ve cevap hakkını kullanan kişi, bu sayede yazılıp 
çizilenin, söylenenin, gösterilenin doğru ve gerçek olmadığını ve bu yayının 
şeref ve haysiyetine niçin dokunduğunu bizzat kendisi o medya organında 
ifade etmek ve açıklamak imkânına sahip olmaktadır. Ancak bu hakkın 
kullanılmasında basın-yayın hürriyetini (medya hürriyetini) zedeleyici 
genişlikte yetkiler söz konusu olmamalıdır. Bu itibarla, cevap ve düzeltme 
hakkına dair hükümler oldukça ayrıntılı olarak kaleme alınmalıdır.

Düzeltme ve cevap hakkının hukukî mahiyeti konusunda, bu hakkı 
para dışı manevi tazminat biçimi, tecavüzün durdurulması talebinin 
özel olarak düzenlenmiş biçimi,21 özel durdurma davası olarak niteleyen 
görüşler mevcuttur. Çalışmanın esas konusu ‘sinema filmlerinde düzeltme 
ve cevap hakkı’ olduğundan, kapsamı aşmamak için bu görüşler üzerinde 

17  Ahmet Çiftci, “3445 Sayılı Kanunla Değiştirilen Basın Kanunu’nun 19. Maddesine Göre Yazılı Basında 
Cevap ve Düzeltme Hakkı”, s. 48

18  Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, “Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku”,  Adalet Yayınevi, Ankara, 2013, s. 
353

19  Aynı görüş için bkz.: A. Coşkun, Gazete, Radyo ve Televizyon Yayınlarında Cevap Hakkı, İstanbul: 
Legal Yayınevi, İstanbul, 2002, s. 24

20  Sahir Erman, Çetin Özek, Açıklamalı Basın Kanunu ve İlgili Mevzuat, s. 170
21  Ahmet Kılıçoğlu, Şeref, Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, 

s. 261
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durulmayacaktır.22

Düzeltme ve cevap hakkı temel bir hak olarak sadece uluslararası 
belgelerde, Anayasalarda ve kanunlarda düzenlenip koruma altına alınmış 
bir hak değil, aynı zamanda birer özdenetim kuruluşu olan Amerika 
Birleşik Devletleri’nde Ulusal Yayıncılar Birliği’nin (National Association 
of Broadcasters) etik kuralları ile Profesyonel Gazeteciler  Birliği’nin ‘Sigma 
Delta Chi Haber Ahlâk Yasası’nda ve Türkiye’de Basın Şeref Divanı’nın 
Basın Ahlâk Yasası’nda (m.12), Basın Konseyi’nin Basın Meslek İlkeleri’nde 
(m.16) de yer almıştır. Bu hak sadece olay açıklamasına karşı değil, eleştiri 
ve değer yargısı şeklindeki yayınlara ve hatta resim ve karikatürlere karşı 
da kullanılabilir. Bununla birlikte, Regensburger 1911 yılında yayınladığı 
eserinde, yazılı resimler ile yazısız resimlerin birbirinden ayrıldığını ve 
yalnızca yazılı resimlere karşı bu hakkın kullanılabileceğini ileri sürmüş 
ve yazılı resimlere karşı cevabın resimli değil, yalnız yazıyla olabileceğini 
savunmuştur.23 Alman Federal Mahkemesi bir kararında,24 Einstein’ın 
izâfiyet (bağlantılılık) teorisine ilişkin bilimsel tartışmalarda dâhi cevap 
hakkının kullanılabileceği sonucuna varmıştır.

d) Düzeltme ve Cevap Hakkının Önemi, Özellik ve Nitelikleri

Düzeltme ve cevap hakkı yukarıda belirtildiği üzere, kişilere ve kuruluşlara 
tanınan temel bir haktır. Bu hak başlıca iki halde kullanılabilir. Bunlardan 
biri yayın yoluyla kişilerin şeref ve haysiyetine dokunulması, diğeri de yayın 
yoluyla kişinin kendisi hakkında gerçeğe aykırı yayınlar yapılmasıdır. Mülga 
5680 sayılı Basın Kanununun 19. maddesinde öngörülen ‘menfaati bozan 
yayınlara’ karşı da tekzip hakkının kullanılabileceğine dair hüküm, muğlak 
ve göreceli olması sebebiyle, 1983 yılında çıkarılan 2950 sayılı Kanunla 
yapılan değişiklikle madde metninden çıkarılmıştır. Bu bakımdan, yayının 
salt bir kişinin menfaatlerini bozması, haberin, yayının cevaplandırılıp, 
düzeltilmesi için yeterli sebep değildir. 

Kişiler ve kurumlar basın-yayına devamlı surette konu olabilmektedirler. 
Böyle olunca da zaman zaman kişilerin şeref ve haysiyetine dokunulmakta 
veya onlar hakkında gerçeğe aykırı yayınlar yapılabilmektedir. Bu 
durumlarda kullanılabilen düzeltme ve cevap hakkı kişilerde manevi haz 
sağlayan başvurulabilecek alternatif bir yol olabilmektedir. Cevap ve/
veya düzeltme hakkının kullanılması, ayrıca yargı yoluna gidilmesine, 

22  Abdullah Güzel, Cevap ve Düzeltme Hakkı, s. 40; Dilara Yüzer, 1982 Anayasası’nda Basın Özgürlüğü 
Karşısında Kişilik Hakkı ve Korunması, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2013, s. 171; Sibel Özel, Uluslararası 
Alanda Medya ve İnternette Kişilik Hakkının Korunması, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2014, s. 68

23  Akt. Kayıhan İçel, Kitle İletişim Hukuku, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2017, s. 216, (dipnot 95).
24  Bkz. Rechtsprechung NJW Jahr, The German Law of Torts, 1963, s. 1155; akt. Kayıhan İçel, Kitle 

İletişim Hukuku, s. 219 (dipnot: 107)
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örneğin ceza davası açılmasına ve maddî ve/veya manevî tazminat davası 
açılmasına engel değildir. Bunun tersini de düşünmek mümkündür. 
Adliyeye müracaat edilmiş olması ve ceza takibatı veya maddî ve/veya 
manevî tazminat talebinde bulunulmuş olması cevap ve düzeltme hakkının 
kullanılmasına engel değildir. Burada bir takasın varlığından söz edilse de, 
sadece mağdura, medya organının ve mensubunun kullandığı silah temin 
edilmekte, diğer bir deyişle ‘silahlarda eşitlik’ sağlanmaktadır. 

Süreli yayınlarda, radyo ve televizyon yayınlarında ve internet 
ortamında bu hak çoğunlukla ‘tekzip hakkı’ (düzeltme, yalanlama) olarak 
geçmektedir. 

Düzeltme ve cevap hakkı, kitle iletişim araçlarını kullanan kişilerin yani 
basın-yayın mensuplarının (gazeteci, muhabir, sorumlu müdür, program 
yöneticisi, spiker, sunucu, yönetmen, karikatürist, senaryo yazarı, vb.) 
başkalarına zarar vermemek ve haklarını ihlâl etmemek bakımından 
daha dikkatli davranmalarını, hassas olmaların sağlar.25 Düzeltme ve 
cevap hakkı süreli yayınlarda kullanılabilirken, süreli olmayan yayınlarda 
kullanılamamaktadır. Zira süreli olmayan yayınlarda bu hakkın 
kullanılması amaca elverişli değildir. Çünkü o süresiz yayının (örneğin bir 
kitabın) bir daha yayınlanıp yayınlanmayacağı belli değildir. Düzeltme ve 
cevap hakkı yukarıda belirtildiği üzere olay açıklaması ve eleştiri şeklinde 
nesir yazılara karşı kullanılabildiği gibi resim, portre, karikatürlere karşı 
da kullanılabilir. 

Bu hak ayrıca, kamu ve özel medya hizmet sağlayıcılara karşı ve internet 
ortamındaki yayınlara karşı kullanılabilirken sinema filmlerine karşı henüz 
kullanılamamaktadır. Bununla birlikte eski Yugoslavya’da ve Federal 
Almanya’da sinema filmlerinde düzeltme ve cevap hakkı tanınmıştır.26

1.2. Uluslararası Belgelerde ve Türk Hukukunda Düzeltme ve 
Cevap Hakkı

a) Uluslararası Belgelerde Düzeltme ve Cevap Hakkı

Düzeltme ve cevap hakkı günümüzde uluslararası planda da söz konusu 
olmuştur. Düzeltme ve cevap hakkı,  Birleşmiş Milletler bünyesinde ele 
alındığı gibi,  Avrupa Konseyi’nin 1989 yılında çıkardığı Avrupa Sınırötesi 
Televizyon Sözleşmesi’nde (m. 8),  Avrupa Topluluğu’nun (AT) 1989 
yılında çıkardığı 89/552/EEC sayılı Sınırsız Televizyon Direktifi’nde 

25  Ö. Gedik, Türk Yargı Kararları Çerçevesinde Türkiye’de Kitle İletişim Özgürlüğü, Seçkin Yayınevi, 
Ankara, 2008 s. 90

26  Kayıhan İçel, Kitle İletişim Hukuku, s. 214, (dipnot 89); Özkan Tikveş, Cevap Hakkı Üzerine Bir 
İnceleme, s. 76, (dipnot 43)
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(m.23) ve bu Direktifi tadil eden 19 Aralık 2007 tarihinde Avrupa Birliği 
(AB) tarafından çıkarılan ‘Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi’nde 
(m. 23) düzenlenmiştir. Bu belgelerde düzeltme ve cevap hakkının 
kullanılmasına alternatif telâfi yolları da öngörülmüştür.27 Öte yandan 
AB, radyo, televizyon, sinema ve videoyu kapsayan bir ‘görsel-işitsel 
medya politikası’ (audio-visual media policy) oluşturmuş ve bu politika 
çerçevesinde sinema filmlerini desteklemektedir.28

 

aa) Birleşmiş Milletler Bünyesindeki Çalışmalar

Haberleşmenin milletlerarası alanda da önem kazanması ve oynadığı 
büyük rol dolayısıyla, düzeltme ve cevap hakkının milletlerarası planda da 
düzenlenmesi gündeme gelmiştir. Özellikle yanlış haberlerin milletlerarası 
uyuşmazlıklara ve buhranlara yol açtığı ve barış için tehlikeli olduğu tespit 
edilmiş ve milletlerarası ilişkilerin barış içinde yürümesi ve gelişmesi için 
gerçeğin belirtilmesi bakımından düzeltme ve cevap hakkının yapacağı 
katkılara işaret edilmiştir. 1948 yılında, Cenevre Komisyonu milletlerarası 
bir düzeltme hakkını öngören bir sözleşme projesini oluşturmuş ve 
“Düzeltme Hakkına ve Haberlerin Milletlerarası Nakline İlişkin Mukavele” 
13 Mayıs 1949 tarihinde BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. 
Fransa’nın Birleşmiş Milletler nezdinde gösterdiği çabalar sonucunda, 
“Düzeltme Hakkına İlişkin Anlaşma” hazırlanmış ve Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu’na sunulmuştur (16 Aralık 1952). Bu anlaşmaya göre bir 
devletin basınında yayınlanan yanlış bir haberden dolayı düzeltme hakkını 
kullanacak olan o haberle ilgili devletin hükümetidir. Bu hükümetin 
vereceği vekillik üzerine haberin yayınlandığı devletin hükümeti de basın 
organından düzeltme isteğinde bulunabilir.’Uluslararası Düzeltme Hakkı 
Sözleşmesi’ adı verilen bu sözleşme Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere 
ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği muhalefet etmiştir. Uluslararası 
alanda düzeltme ve cevap hakkının kullanıldığını gösteren örnekler pek 
yoktur.29  Bunun dışında düzeltme ve cevap hakkı aşağıdaki uluslararası 
belgelerde düzenlenmiştir.

 

bb) Avrupa Konseyi Bünyesindeki Çalışmalar: Avrupa Sınırötesi 
Televizyon Sözleşmesi (5 Mayıs 1989)

Düzeltme ve cevap hakkı, Avrupa Konseyi’nin 1989 yılında çıkardığı Avrupa 

27  Ayrıntılı bilgi için bkz: Sena Coşkun, “Avrupa Birliği Sürecinin Cevap ve Düzeltme Hakkına Katkısı ve 
Hakkın Kullanımında Alternatif Yollar”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 
s. 96; Abdullah Güzel, Cevap ve Düzeltme Hakkı, s. 125

28  The Audio-Visual Media in the Single European Market, European Documentation, Periodical 
4/1988. Luxembourg, s. 5

29  (Löffler,1968: 253’ten akt. Kayıhan İçel, Kitle İletişim Hukuku, s. 213)
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Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi’nin 8. maddesinde düzenlenmiştir.  Bu 
sözleşmeye Türkiye 4.11.1993 tarih ve 3915 sayılı Kanunla Taraf olmuştur. 
Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi’nin “Cevap Hakkı”na ilişkin 
düzenlemesi şöyledir:

“Madde 8: Cevap hakkı

1. Her bir ileten Taraf, milliyet veya ikâmetgahtan bağımsız olarak her 
gerçek veya tüzel kişinin Madde 5 kapsamında kendi kaza dairesi 
dahilindeki bir yayıncı tarafından iletilen programlarla ilgili olarak 
bir cevap hakkını kullanma veya diğer benzeri yasal veya idari yollara 
başvurma fırsatına sahip olmasını temin edecektir. Özellikle, cevap 
hakkının kullanımının zamanlamasının ve diğer düzenlemelerinin bu 
hak etkin şekilde kullanılabilecek şekilde olmasını temin edecektir. Bu 
hakkın veya diğer benzeri yasal veya idari yolların etkili kullanımı 
hem zamanlama hem de usul açısından temin edilecektir.

2. Bu amaçla, program hizmetinin veya bu program hizmetinden 
sorumlu olan yayıncının adı program hizmetinin içinde uygun yolla 
düzenli aralıklarla belirtilecektir.”

cc) Avrupa Birliği Bünyesindeki Çalışmalar: Görsel - İşitsel 
Medya Hizmetleri Yönergesi (2007)

Cevap ve düzeltme hakkı ayrıca, Hukuk Yoluyla Demokrasi İçin Avrupa 
Komisyonunun, 07.05.2002 tarihli Venedik Komisyonunun 59. Genel 
Oturumunda onaylanan “Medyada Düşünceyi Açıklama Özgürlüğüne 
Dair Lüksemburg Taslak Metni” konusundaki görüşünde ele alınmıştır 
(m.38,44,46)30

Cevap hakkını düzenleyen diğer bir uluslararası belge de, Avrupa 
Topluluğu tarafından 3 Ekim 1989 tarihinde çıkarılan Sınırsız Televizyon 
Direktifi’dir. Yönergenin 6. Bölümündeki 23. madde cevap hakkına 
ilişkindir. Ancak AB’nin Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi, AB’nin 
Sınırsız Televizyon Direktifi üzerinde değişiklikler yapan bir düzenleme 
olarak 18 Aralık 2007’de Resmi Gazete’de (Official Gazette) yayımlanarak 
19 Aralık 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla Sınırsız 
Televizyon Direktifi yürürlükten kalkmıştır. Türkiye, Avrupa Birliği’ne 
tam üye olmadığından Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi’ne taraf 
değildir. Ancak, Türkiye, tam üyelik öncesi televizyon mevzuatını işbu 
Yönerge’ye uyumlaştırmakla yükümlüdür.31

30  Sena Coşkun, “Avrupa Birliği Sürecinin Cevap ve Düzeltme Hakkına Katkısı ve Hakkın Kullanımında 
Alternatif Yollar”, s. 92

31  A. Çiftci, ve Kırgıl, İçtihatlı Türk Basın-Yayın Mevzuatı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014 s. 568
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‘Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi’nin cevap hakkına ilişkin 
23. maddesi aşağıdaki şekildedir:

“Televizyon Yayıncılığında Cevap Hakkı

1. Medeni, idari veya ceza hukuku çerçevesinde Üye Devletlerce 
kabul edilen diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, bir televizyon 
programındaki asılsız iddialar sebebiyle yasal çıkarları, özellikle 
şöhreti veya itibarı zarar görmüş her gerçek veya tüzel kişi, milliyetine 
bakılmaksızın, cevap hakkı veya eşdeğer telafilere sahip olmalıdır. Üye 
devletler, cevap hakkı veya eşdeğer telafilerin fiilen kullanılmasının 
makul olmayan süre veya şartlar ileri sürülerek engellenmemesini temin 
edeceklerdir. Cevap, talebin haklı bulunmasını takiben makul bir zaman 
zarfında, talebin atıfta bulunduğu yayına uygun bir usul ve zamanda 
yayınlanacaktır.

2. Bir Üye devletin yargı yetkisi altındaki tüm yayıncılara ilişkin 
olarak cevap hakkı veya eşdeğer telafiler mevcut olacaktır.

3. Üye devletler, cevap hakkı veya eşdeğer telafilerin tesisi için ihtiyaç 
duyulan önlemleri benimseyecek ve bu hakkın kullanılması için takip 
edilecek işlemi belirleyecektir. Üye devletler, özellikle, yeterli bir süre 
verilmesini ve işlemlerin, cevap hakkı veya eşdeğer telafilerin diğer Üye 
devletlerde ikamet eden veya yerleşik gerçek veya tüzel kişiler tarafından 
uygun bir şekilde kullanılabilecek şekilde olmasını temin edeceklerdir.

4. cevap hakkı veya eşdeğer telafilerin kullanımı için yapılan bir 
başvuru, bu tür bir cevap 1. paragrafta belirtilen koşullara göre 
doğrulanmaz ise, ceza gerektiren bir eylem içeriyorsa, medeni hukuk 
kovuşturmalarına karşı yayıncıyı sorumlu kılıyorsa veya kamu ahlâkı 
standartlarını ihlâl ediyorsa reddedilebilir.

5. Yasal incelemeye tabi olabilecek cevap hakkı veya eşdeğer telafilerin 
kullanımından doğan anlaşmazlıklarla ilgili işlemler için hüküm 
geliştirilecektir.”

 

b) Türk Mevzuatında Düzeltme ve Cevap Hakkı

Düzeltme ve cevap hakkı mevzuatımızda bir temel hak olarak geniş bir 
şekilde ve çoğunlukla paralel hükümler şeklinde düzenlenmiştir. Aşağıda 
bu düzenlemelere kısaca değinilecektir. 

aa) 1982 Anayasası’nda Düzeltme ve Cevap Hakkı

Düzeltme ve cevap hakkı dayanağını Anayasanın 32. maddesinden 
almaktadır. 
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“Düzeltme ve cevap hakkı”

MADDE 32.– Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve 
şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar 
yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir.

Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip 
gerekmediğine hâkim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren 
en geç yedi gün içerisinde karar verilir.”

bb) 2954 Sayılı TRT Kanunu’nda Düzeltme ve Cevap Hakkı

Kamu radyo ve televizyon yayın kuruluşu olan Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu’nun yayınlarına karşı cevap ve düzeltme hakkı 2954 Sayılı TRT 
Kanunu’nun 27. maddesinde düzenlenmektedir. 

“Yayınlarda bir kişinin haysiyet ve şerefine dokunulması veya kendisi 
ile ilgili olarak gerçeğe aykırı hususlar bulunması halinde;

a) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu, o kişinin yayın tarihinden 
başlayarak yedi gün içinde göndereceği düzeltme ve cevap metnini, 
Genel Müdürlükçe alınmasından başlayarak üç gün içinde yayınlamakla 
yükümlüdür. 

 b) Bu düzeltme ve cevap metninde, yayının niteliğinin yukarıdaki fıkra 
kapsamına girdiği, yayında kendisine gerçeğe aykırı olarak bir husus 
atfedildiği veyahut şeref ve haysiyetine dokunulduğu veya gerçeğin ne 
olduğu kısaca açıklanır. Cevap ve düzeltme metni, cevap ve düzeltmeye 
esas olan yayın süresinin ilgili bölümünün süresini aşamaz” (m.27).

Kanunun 28. maddesinde ise, TRT Kurumu’nun naklen yaptığı 
yayınlara karşı düzeltme ve cevap hakkından TRT personelinin sorumlu 
tutulamayacağı düzenlenmiştir.

cc) 5187 Sayılı Basın Kanunu’nda Düzeltme ve Cevap Hakkı

Düzeltme ve cevap hakkı, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 14. ve 
m.18. maddelerinde  düzenlenmiştir. Kanunun ‘Düzeltme ve Cevap’ 
kenarbaşlığını taşıyan 14. maddesine göre;  “Süreli yayınlarda kişilerin 
şeref ve haysiyetini ihlâl edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım 
yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayım tarihinden itibaren 
iki ay içinde göndereceği suç unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken 
korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını; 
sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli 
yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer 
süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk 
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nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve 
aynı şekilde yayımlamak zorundadır.”

Kanunun 18. maddesinde ise, düzeltme ve cevap hakkının 
yayınlanmaması veya usulüne göre yayınlanmaması halinde uygulanacak 
müeyyideler öngörülmüştür.

dd) 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanun’da Düzeltme ve Cevap Hakkı (23 
mayıs 2007)

Kanunun cevap hakkını düzenleyen,  ‘İçeriğin yayından çıkarılması ve 
cevap hakkı’  kenar başlığını taşıyan 9. maddesi,  6.2.2014 tarihli ve 6518 
sayılı Kanunun 93 üncü maddesiyle ‘içeriğin yayından çıkarılması ve 
erişimin engellenmesi’ şeklinde değiştirilmiştir.  Bu madde hükmüne göre; 
internet ortamında  yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlâl 
edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik 
sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak 
uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi 
doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini 
de isteyebilir (m.9). Böylece cevap ve düzeltme hakkının kullanılma usulü 
bakımından ikili alternatif bir yol getirildiği görülmektedir.

Bu hükümde Anayasa’nın düzeltme ve cevap hakkını düzenleyen 32. 
maddesinde yer alan ‘şeref ve haysiyet’ kavramı yerine ‘kişilik hakkı’ 
kavramı kullanılmıştır. Kişilik hakkı kavramı geniş bir kavram olup, içinde 
pek çok hakkı barındırır. (örn. şeref ve haysiyet hakkı, özel hayat hakkı, 
sağlık hakkı, isim üzerindeki hak, maddi ve manevi vücut bütünlüğü,  resim 
üzerindeki hak, lâkap ve unvan üzerindeki hak, ekonomik hürriyet hakkı, 
cinsel hürriyet hakkı, vb.). Dolayısıyla, şeref ve haysiyet, kişilik hakkını 
oluşturan haklardan yalnızca biridir. Kanaatimizce, burada Anayasa’ya 
aykırılık söz konusudur. 5651 sayılı Kanun’da kişilik hakkı kavramı 
kullanılarak, cevap ve düzeltme hakkının kapsamı ve sınırları oldukça 
genişletilmiştir. Yine kanaatimizce, kanun koyucu internet içeriklerinin 
hızla yayılması ve etki alanının çok geniş olması gibi sebeplerle, bu kitle 
iletişim aracına karşı daha temkinli yaklaşmış ve kapsamı geniş tutarak 
‘kişilik hakkı’ kavramını kullanmıştır. 

ee) 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 
Hizmetleri Hakkında Kanun’da Düzeltme ve Cevap Hakkı

3 Mart 2011 tarih ve 6112 sayılı bu Kanunun  ‘yayın hizmeti ilkeleri’ 
başlıklı 8. maddesinin ‘o’ bendinde medya hizmet sağlayıcıların ‘kişi veya 
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kuruluşların cevap ve düzeltme hakkına saygılı olmak zorunda’ oldukları 
‘etik ilke’ olarak hüküm altına alınmıştır. 

Kanunun ‘Düzeltme ve Cevap Hakkı’ başlıklı 18. maddesinde bu hakkın 
kullanımı bakımından özel bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre, gerçek 
veya tüzel kişiler, kendileri hakkında şeref ve haysiyetlerini ihlâl edici veya 
gerçeğe aykırı yayın yapılması halinde, yayın tarihinden itibaren altmış gün 
içinde, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmamak 
ve suç unsuru içermemek kaydıyla, düzeltme ve cevap yazısını ilgili medya 
hizmet sağlayıcısına gönderir. Medya hizmet sağlayıcılar, hiçbir düzeltme 
ve ekleme yapmaksızın, yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç yedi gün 
içinde, cevap ve düzeltmeye konu yayının yapıldığı saatte ve programda, 
izleyiciler tarafından kolaylıkla takip edilebilecek ve açıkça anlaşılabilecek 
biçimde düzeltme ve cevabı yayınlarlar (m.18/1).

 2954 sayılı TRT Kanunu’nda cevap ve düzeltme hakkı ayrıca düzenlenmiş 
ise de, AB müktesebatına uyum da dikkate alındığında, 6112 sayılı Kanun’daki 
cevap ve düzeltme hakkını düzenleyen 18. madde hükmünün özel medya 
hizmet sağlayıcıların yanı sıra TRT Kurumu yayınlarını da kapsayacağı, 
aksi halde TRT Kurumu’nun bu hakkın kullanılması bakımından imtiyazlı 
duruma geçeceği ve haksız rekabete yol açacağı tarama sürecinde AB 
yetkililerince ileri sürülmüştür.32 Kanaatimizce, 6112 sayılı Kanun’un 45. 
maddesinde TRT Kurumu’na uygulanacak hükümler arasında 18. madde 
yer almadığı için, 6112 sayılı Kanunun 18. maddesi değil de, 2954 sayılı 
Kanunun 27. maddesindeki özel düzenlemenin TRT Kurumu yayınlarına 
karşı düzeltme ve cevap hakkının kullanılmasında uygulanmasına devam 
edilecektir. Uygulama da bu yöndedir.  Zira, 6112 Sayılı Kanun’un ‘Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumunun yükümlülüğü’  başlıklı 45. maddesinde 
“8. maddede belirtilen yayın ilkeleri ile bu Kanun’un yayın hizmetlerinde 
ticarî iletişimi düzenleyen hükümleri, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
yayınları hakkında da uygulanır.  Söz konusu yükümlülüğün yerine 
getirilmemesi hâlinde, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ihlâlin niteliği 
açıkça belirtilerek Üst Kurulca uyarılır ve yükümlülüğün gereğinin 
yerine getirilmesi ilgili Bakanlığa bildirilir.” hükmü getirilerek Kanunda 
TRT Kurumunu bağlayan hükümler açıkça belirtilmiştir.

1.3. Düzeltme ve Cevap Hakkının Kullanılmasında Sistemler

Bir temel hak olan düzeltme ve cevap hakkının kullanılmasında dünya 
çapında başlıca iki farklı sistem kullanılmaktadır. Bunlar Alman Sistemi 
ve Fransız Sistemi’dir33:

32  Geniş bilgi için bkz.: Kayıhan İçel, Kitle İletişim Hukuku, s. 423-424
33  Hasan Bıyıklı, Kitle Haberleşme Hukuku Ders Notları, Yüksek Okulu Yayınları, Ankara, 1989, s. 77; 
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a) Alman Sistemi: Alman Federe Devletleri Basın Kanunları ile Orta 
ve Kuzey Avrupa ülkelerinde cevap hakkı maddi olaylarla sınırlıdır. 
Yani bu sistemde bir maddi olaya karşı yine maddi bir olayla cevap 
verilebilir. Yayınlanan değerlendirme ve görüşlere karşı cevap hakkı 
tanınmamaktadır.34

b) Fransız Sistemi: Bu sisteme göre, cevap ve düzeltme hakkı maddi 
olaylarla sınırlı olmayıp, görüşlere ve değerlendirmelere karşı da 
kullanılabilir. Bu sistem,  başta Fransız Basın Kanunu olmak üzere, İtalya, 
Belçika, Lüksemburg ve Güney Amerika devletleri Basın Kanunlarında yer 
almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde Nevada (1911 Kanunu) dışında 
yayınlara karşı cevap ve düzeltme hakkı kabul edilmiş değildir. Bu hak, 
İsviçre’de sadece Waadt Kantonu’nda 14.2.1947 tarihli Kanunla bir hak 
olarak tanınmış iken, 1.7.1985 tarihli Kanunla Federal Hukuka girmiştir.35 

Fransız hukukuna göre bu hak genel ve mutlak bişr haktır.36

Görüldüğü üzere Alman Sistemi’nde sadece olay açıklamalarına 
karşı düzeltme ve cevap hakkı kullanılabilmekte, Fransız Sistemi’nde 
ise görüşlere, değer yargılarına ve eleştirilere karşı da düzeltme ve cevap 
hakkı kullanılabilmektedir. Türkiye’de de Fransız siteminde olduğu gibi 
görüşlere, değer yargılarına ve eleştirilere karşı düzeltme ve cevap hakkı 
kullanılabilmektedir.

1.4. Düzeltme ve Cevap Hakkının Süjeleri 

Düzeltme ve cevap hakkının kullanılmasında aktif süje ve pasif süje olmak 
üzere iki taraf bulunmaktadır. 

a) Aktif Süje: Düzeltme ve cevap hakkının aktif süjesi yani hak sahibi 
‘yayından zarar gören’ gerçek veya tüzel kişiler ile  kurum veya kuruluşlardır. 
Bu hakkın miras yoluyla geçmesi halinde ise hakkın intikal ettiği kişi de 
aktif süjedir.37 Kanımızca, düzeltme ve cevap hakkını, yayına hedef olan ve 
bu suretle şeref ve haysiyeti ihlâl olunan veya kendisi hakkında gerçeğe 
aykırı yayın yapılan kişi tarafından şahsen kullanılabilen, kişiye sıkı sıkıya 
bağlı temel bir hak olarak tanımlamak mümkündür. 

Kayıhan İçel, Kitle İletişim Hukuku, s. 212; Ahmet Çiftci, “Radyo ve Televizyonda Cevap ve Düzeltme 
Hakkı”, s. 68; Ahmet Çiftci, “İnternet Ortamında Yapılan Yayınlarda Cevap ve Düzeltme Hakkı”, XIV. 
Türkiye’de İnternet Konferansı, İstanbul, 2009,

34  Kayıhan İçel, Kitle İletişim Hukuku, s. 212; Ahmet Çiftci, “İnternet Ortamında Yapılan Yayınlarda 
Cevap ve Düzeltme Hakkı”; Abdullah Güzel, Cevap ve Düzeltme Hakkı, s. 36-39

35  Kayıhan İçel, Kitle İletişim Hukuku, s. 212; Ahmet Çiftci, “İnternet Ortamında Yapılan Yayınlarda 
Cevap ve Düzeltme Hakkı”

36  Sulhi Dönmezer, Köksal Bayraktar, Basın Hukuku, s. 356
37  (2954 sayılı Kanun m. 27/f.1-h bendi; 5187 sayılı Basın Kanunu m. 14/ son fıkra; 6112 sayılı Kanun m. 

18/f.5).
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Tüzel kişiler organları marifetiyle bu hakkı kullanabilirler. Anonim 
bir topluluk adına, topluluk üyelerinden birinin cevap ve düzeltme 
hakkını kullanması yeterlidir. Topluluğun her üyesine bu hakkın ayrı ayrı 
kullandırılması, hakkın suistimaline yol açar.

Düzeltme ve cevap hakkı şahsen kullanılabilecek bir hak olmakla 
birlikte, vekâletnamede bu konuda kendisine özel yetki verilen vekil de 
müvekkili adına bu hakkı kullanabilir. Uygulama da bu yöndedir. Küçükler 
ve kısıtlılar da bu hakkı bizzat kullanabilecekleri gibi, kanunî temsilcileri 
(veli veya vasi) ile birlikte de kullanabilirler. Bu sonuca, Türk Medenî 
Kanunu’nun temsile dair hükümlerinden varılmaktadır.38

Mevzuatta cevap ve düzeltme hakkı bakımından ‘vatandaşlık’ 
şartı öngörülmemiştir. Bu itibarla yabancıların – hatta vatansızların 
(haymatlos) da cevap ve düzeltme hakları vardır. Bu sonuca, Anayasanın 
16. maddesi hükmünden varılmaktadır. Bu hükme göre, ‘temel hak ve 
hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla 
sınırlanabilir’. Kanunla böyle bir sınırlama getirilmediği surette Türkiye’de 
bulunan yabancılar da düzeltme ve cevap hakkını kullanabilirler. Kaldı 
ki, Avrupa Konseyi tarafından çıkarılan ve Türkiye’nin de Taraf olduğu 
Avrupa Sınırötesi televizyon Sözleşmesi’nin ‘cevap hakkı’nı düzenleyen 
maddesinde ‘her ileten tarafın milliyet veya ikametgâhtan bağımsız 
olarak her gerçek veya tüzel kişinin Madde 5 kapsamında kendi kaza 
dairesi dahilindeki bir yayıncı (medya hizmet sağlayıcı) tarafından 
iletilen programlarla ilgili olarak bir cevap hakkını kullanma veya diğer 
benzeri yasal veya idari yollara başvurma fırsatına sahip olmasını 
temin edecektir’ hükmü mevcuttur. Ayrıca, Avrupa Birliği tarafından 
çıkarılan ve Türkiye’nin taraf olmadığı, fakat AB’ne tam üyelik bakımından 
televizyon mevzuatını uyumlaştırmak zorunda olduğu ‘Görsel-İşitsel 
Medya Hizmetleri Yönergesi’nin cevap hakkına ilişkin 23. Maddesinde ise, 
‘milliyetine bakılmaksızın’ ibaresi öngörülmüştür.

Mevzuatta, genel veya sübjektif değerlendirmelerle zarar görmüş 
sayılma şeklinde bir şarta yer verilmemiş olup, ‘yayından zarar gören 
kişi,39 kurum veya kuruluş olmak’ gereği aranmıştır. Genel olarak ve 
sübjektif değerlendirmelerle ‘zarar görme’nin yeterli sayılması halinde, 
siyasî, ekonomik, malî, kültürel, dinî, vb. görüşlerine aykırı yayınlara 
karşı herkesin düzeltme ve cevap hakkına sahip olacağı şeklinde bir 
sonuca varılır.40 Bunun kabulü ise, medya organlarının ve basın-
yayın mensuplarının ifade hürriyetleri ile kitle iletişim hürriyetlerinin 

38  Kayıhan İçel, Kitle İletişim Hukuku, s. 218 
39  Kayıhan İçel, Kitle İletişim Hukuku, s. 218
40  Kayıhan İçel, Kitle İletişim Hukuku, s. 218
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sınırlandırılması anlamına gelir. Ayrıca böyle bir sonucun kabulü, cevap ve 
düzeltme hakkının amaçlari ile bağdaşmaz. Bu sakıncaların önüne geçmek 
için mevzuatta ‘bireysel ilgi’ şartı öngörülmüştür. Mevzuatta ‘kendisiyle 
ilgili’ ibaresi kullanılmıştır. “Hak sahibinin gördüğü ‘bireysel zarar’ın 
‘doğrudan doğruya’ olması da şart değildir. Yayının, gerçek veya tüzel 
kişinin, yahut kurum veya kuruluşun ‘bireysel ilgi’ alanına değinmesi 
yeterlidir. Bu değinişin doğrudan veya dolaylı olması arasında fark 
yoktur.”41

b) Pasif Süje: Pasif Süje, kitle iletişim araçlarının türüne göre diğer bir 
deyişle bu hak hangi tür kitle iletişim aracına karşı kullanılacaksa ona 
göre değişebilmektedir. Pasif süje süreli yayınlarda sorumlu müdür; TRT 
Kurumu yayınlarına karşı Kurum Genel Müdürlüğü; özel medya hizmet 
sağlayıcıların yayınlarına karşı medya hizmet sağlayıcı yayın kuruluşunun 
kendisi; internet ortamındaki yayınlara karşı içerik sağlayıcı, bu kişiye 
ulaşılmaması halinde ise yer sağlayıcıdır. Sinema filmleri bakımından 
pasif süje aşağıda ayrıca ele alınacaktır.

1.5. Düzeltme ve Cevap Hakkının Kullanılmasının Usûl ve 
Şartları

Düzeltme ve cevap hakkının kullanılabilmesi için, hak sahibinin bu hakkı 
kullanırken bazı usul ve şartlara uyması gerekmektedir.  Bu şartlar, 
düzeltme ve cevap yazısı metninin ‘suç   unsuru içermemesi›, ‹üçüncü 
kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmaması›, ‹buna neden 
olan eserin belirtilmesi› yani yayınla ilgili olması, ‹cevap ve düzeltme 
yazısının ilgili yazıdan uzun olmaması›, ‹süreli yayınlarda neden olan eserin 
yirmi satırdan az yazı veya resim veya karikatür olması hallerinde cevap ve 
düzeltmenin otuz satırı geçmemesi› ve ‹ilgilinin imzasını taşıması’dır.42

Düzeltme ve cevap yazısı ücretsiz olarak yayınlanır. Kanunda bir 
kayıt olmadığına göre ilân niteliğindeki yazılara karşı da düzeltme ve 
cevapların ücretsiz olarak yayınlanması gerekmektedir. Bazı Alman Federe 
Devletleri’nde ise ilânlara karşı verilen cevapların yayınlanması ücrete 
bağlanmıştır.43

5187 sayılı Basın Kanunu’nun 14. maddesine göre kişilerin şeref ve 
haysiyetini ihlâl edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması 
halinde, bundan zarar gören kişinin, yayım tarihinden itibaren iki ay içinde, 

41  Kayıhan İçel, Kitle İletişim Hukuku, s. 219; Kayıhan İçel, “Cevap ve Düzeltme Hakkı Yönünden ‘İlgi’ 
ve ‘Gerçeğe Aykırılık’ Koşulları”, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1977, s. 722

42  Kayıhan İçel, Kitle İletişim Hukuku, s. 227
43  Scheer, 1966:169; Löffler, 1968: 241’den akt. Kayıhan İçel, Kitle İletişim Hukuku, s. 222, (dipnot: 122)
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suç unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine 
aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını ilgili makama göndermesi 
gerekmektedir. Düzeltme ve cevap hakkına sahip kişinin ölmesi durumunda 
bu hak mirasçılar tarafından kullanılabilir. Bu durumda Kanun’da geçen 
iki aylık düzeltme ve cevap süresine bir ay eklenir (m.14/7).

2954 sayılı TRT Kanununa göre, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, 
düzeltme ve cevap hakkını kullanacak olan kişinin yayın tarihinden 
başlayarak 7 gün içinde göndereceği düzeltme ve cevap metnini üç gün 
içinde yayınlamakla yükümlüdür. Düzeltme ve cevap hakkını kullanmadan 
ölen kimsenin bu hakkını mirasçıları birlikte veya bunlardan yalnız ilk 
başvuranı kullanabilir (m.27). 

6112 sayılı Kanuna göre, gerçek ve tüzel kişiler, şeref ve haysiyetlerini 
ihlâl edici veya kendileri hakkında gerçeğe aykırı yayın yapılması hâlinde, 
yayın tarihinden itibaren altmış gün içinde, üçüncü kişilerin hukuken 
korunan menfaatlerine aykırı olmamak ve suç unsuru içermemek kaydıyla, 
düzeltme ve cevap yazısını ilgili medya hizmet sağlayıcıya gönderir (m.18). 
Düzeltme ve cevap hakkına sahip olan kişinin bu hakkı kullanmadan 
ölmesi halinde, bu hak mirasçılarından biri tarafından kullanılabilir. Bu 
durumda, ölümün altmış günlük düzeltme ve cevap hakkı süresi içinde 
gerçekleşmiş olması kaydıyla, kalan düzeltme ve cevap hakkı süresine otuz 
gün ilâve edilir (f.5). 

5651 sayılı Kanuna göre (m.9), internet ortamındaki yayındaki içerik 
nedeniyle kişilik haklarının ihlâl edildiğini iddia eden gerçek veya tüzel 
kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması 
halinde yer sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından 
çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak 
içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilir.  İnternet ortamında yapılan 
yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlâl edildiğini iddia eden kişilerin 
talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmidört saat 
içinde cevaplandırılır.

Düzeltme ve cevap hakkının kullanılması için,  kanunda vatandaşlık 
şartı aranmamaktadır. Dolayısıyla yabancılar da düzeltme ve cevap hakkını 
kullanabilirler.44

1.6. Düzeltme ve Cevap Hakkına Eşdeğer Alternatif Telâfi Yolları

Düzeltme ve cevap hakkına alternatif yollar da mevcuttur. Bu yollara 
“eşdeğer telâfi yolları” denilmektedir.  Bu eşdeğer telâfi yollarına örnek 
olarak şunlar verilebilir: yazıyı/resmi yayından kaldırma yani geri çekme 

44  Löffler, 1968: 217, akt. Kayıhan İçel, Kitle İletişim Hukuku, s. 217 
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(extraction), aynı medya organında özür dileme ve düzeltme, başka medya 
organlarında ilan yoluyla özür dileme ve düzeltme, yargı yoluna gitmeyi 
önlemek ve uğranılan maddî ve/veya manevî zararı telafi etmek amacıyla 
bir miktar para ödeme, “okuyucu yorumu veya “Blog”lar aracılığıyla 
cevap ve düzeltme hakkının kullanılması”, “canlı yayınlarda anında cevap 
hakkının tanınması”45 basın-yayın çalışanlarının birbirlerine karşı  kendi 
köşelerinde veya programlarında cevap ve düzeltme hakkını kullanmaları, 
vb. Bütün bu eşdeğer telâfi yollarını ‘sulh yoluyla uyuşmazlığın çözülmesi’ 
olarak değerlendirmek gerekir.

Avrupa Konseyi tarafından çıkarılan ve Türkiye’nin de taraf olduğu 
Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi’nin (Konvansiyonu’nun) ‘Cevap 
Hakkı’ kenarbaşlığını taşıyan 8. Maddesinde, “Her bir ileten Taraf, milliyet 
ve ikametgâhtan bağımsız olarak her gerçek veya tüzel kişinin Madde 
5 kapsamında kendi kaza dairesi dahilindeki bir yayıncı tarafından 
iletilen programlarla ilgili olarak bir cevap hakkını kullanma veya diğer 
benzeri yasal veya idarî yollara başvurma fırsatına sahip olmasını temin 
edecektir. ….” hükmü öngörülmüştür. 

Avrupa Birliği tarafından 2007 yılında çıkarılan Görsel-İşitsel Medya 
Hizmetleri Yönergesi’nin (Direktifi’nin) ‘Televizyon yayıncılığında cevap 
hakkı’ kenarbaşlığını taşıyan 23. Maddesinde “1. Medeni, idari veya ceza 
hukuku çerçevesinde Üye Devletlerce kabul edilen diğer hükümler saklı 
kalmak kaydıyla, bir televizyon programındaki asılsız iddialar sebebiyle 
yasal çıkarları, özellikle şöhreti veya itibarı zarar görmüş her gerçek veya 
tüzel kişi, milliyetine bakılmaksızın, cevap hakkı veya eşdeğer telafilere 
sahip olmalıdır. Üye devletler, cevap hakkı veya eşdeğer telafilerin 
fiilen kullanılmasının makul olmayan süre veya şartlar ileri sürülerek 
engellenmemesini temin edeceklerdir. …..”   hükmü öngörülmüştür.

Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde olan Türkiye’nin AB mevzuatına 
uyum bakımından başta Anayasa (m. 32) olmak üzere 2954, 56551, 
6112 sayılı kanunlarda ve hatta ileride sinema filmlerine karşı da bu hak 
tanınırsa 5224 sayılı kanunda değişiklikler yaparak düzeltme ve cevap 
hakkına eşdeğer telâfi yollarını getirmesi gerektiği kanaatindeyiz.

2.  Sinema Filmlerinde Düzeltme ve Cevap Hakkı

2.1. Sinemanın Tanımı ve Önemi

19. yüzyılın son yıllarında doğup 20. yüzyılda gelişen sinema, öneminden 

45  S. Coşkun, “Avrupa Birliği Sürecinin Cevap ve Düzeltme Hakkına Katkısı ve Hakkın Kullanımında 
Alternatif Yollar”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: XV, Sayı 1, 2013 s. 98
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dolayı ‘yedinci sanat’ olarak da anılmaktadır.46  5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu’nun 5. maddesinde  “sinema eserleri, her nevi bediî, ilmî, 
öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden 
filmler veya sinema filmleri gibi, tespit edildiği materyale bakılmaksızın, 
elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli 
veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisidir” şeklinde 
tanımlanmaktadır. Sinema filmleri yoluyla da ifade hürriyeti kullanılabilir; 
yani düşünce ve kanaatler açıklanabilir. Özellikle de içerisinde mizah olan 
sinema filmlerinde kişiler filme konu yapılabilmektedir. Mizahta abartıya 
kaçılması halinde kişilerin şeref ve haysiyetleri ihlâl edilmiş olabilir veya 
kendileri hakkında gerçeğe aykırı hususlar filme yansıtılmış olabilir. 
Bu durum da, sinema filmlerinde düzeltme ve cevap hakkının kullanılıp 
kullanılamayacağı sorusunu akla getirmektedir.

Sinema sanatının bir asırı devirdiği ve iletişim çağı içindeki yerini aldığı 
günümüzde, sinemanın gösteriminde kullanılan araç ve gereçler büyük bir 
değişimden geçmiştir. Sinema filmleri bugün yalnızca sinema salonlarında 
değil, kitle iletişim araçlarının yöndeşmesi 47(convergence) sayesinde 
internet ve televizyon üzerinden de seyredilebilmektedir. Sinema filmleri, 
yalnızca sinemaya odaklanmış televizyon kanalları, internet siteleri, uydu 
yayınları, ev sineması sistemleriyle milyonlarca kişiye ulaşmaktadır.48 

Öte yandan günümüzde dünyada her yıl binlerce çeşitli türlerde film 
çevrilmektedir. Çevrilen filmler tür ve konu olarak da gelişmiştir. Klâsik 
film türlerinin dışında, sosyal içerikli filmlerin, içinde kamuya mâl 
olmuş kişilerin geçtiği filmlerin sayısında artış görülmektedir. Ayrıca 
çevrilen (çekilen) filmlerin büyük çoğunluğu seslendirme ve altyazılarla 
desteklenerek hiç bir engel tanımadan ülkeleri dolaşmaktadır. Böylece 
sinema evrensel bir dil, evrensel bir sanat niteliği kazanmıştır.49 Aynı 
zamanda sinema başlı başına bir faaliyet alanı, bir işletme yani bir sektör 
haline gelmiştir.50 Bu sektörde yapımcı, yönetmen, senaryo yazarı, oyuncu, 
figüran, müzikçi, teknik personel, vb. binlerce kişi çalışmaktadır. Sinema 
sektörünün ürettiği filmlerin sinema salonlarındaki izleyici/seyredici 
kitlesinde önemli ölçüde bir azalma olmuşsa da ve bu azalma giderek 
sürmekte ise de, yukarıda belirtildiği üzere sinema filmlerinin televizyon, 
internet, video gibi değişik mecralarda gösterilmesi yaygınlaşmıştır. 

46  Mustafa Gökmen, Başlangıçtan 1950’ye Kadar Türk Sinema Tarihi ve İstanbul Sinemaları, İstanbul 
Kitaplığı Yayınları, İstanbul, 1989, s. 10

47 2 Yöndeşme (Yakınsama):  Farklı iletişim araçlarının benzer içerik türlerini sunabilmesi anlamına 
gelmektedir.   

48  Nijat Özön, Sinema Sanatına Giriş, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2008, s. 11
49  Sergey M. Eisenstein, Bir Sinemacının Düşünceleri, Yol Yayınları, İstanbul: 1975, s. 8; Nijat Özön, 

Sinema Sanatına Giriş, s. 6-7
50  Mahmut Bingöl, “Sinema Filmleri Yoluyla Şeref ve Haysiyetin İhlâli ve Uygulamada Ortaya Çıkan 

Sorunlar”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 
2017, s. 181
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Sinema hem göze hem de kulağa hitap etmesi nedeniyle görsel-işitsel 
bir kitle iletişim aracıdır.  Bu nedenle de insanları etkileme gücüne sahiptir. 
“Bir film izledim hayatım değişti” cümlesi de sinemanın insanları etkileme 
gücünü anlatan bir ifadedir. Sinema günümüzde, hayatın önemli bir 
parçası haline gelmiştir. Atatürk milletlerin hayatında sinema sanatının 
yeri ve önemini vurgulamak için şu ifadeleri kullanmıştır:51

“Sinema gelecekteki dünyanın bir dönüm noktasıdır. Şimdi bize basit bir 
eğlence gibi gelen radyo ve sinema bir çeyrek asra kalmadan yeryüzünün 
çehresini değiştirecektir. Japonya’daki kadın,  Amerikan artistine 
benzeyecek, Afrika’nın göbeğindeki siyah adam Eskimo›nun dediğini 
anlayacaktır. Tek ve birleşmiş bir dünyayı hazırlamak bakımından 
sinema ve radyonun keşfi yanında tarihte devirler açan matbaa, barut ve 
Amerika’nın keşfi gibi hadiseler birer oyuncak mesabesinde kalacaktır.» 

  

2.2. Sinema Filmlerinde Düzeltme ve Cevap Hakkı Kullanılabilir 
Mi?

Karşılaştırmalı hukukta radyo ve televizyon yayınlarına karşı cevap 
ve düzeltme hakkı kabul edildiği halde, sinema filmlerine karşı cevap 
hakkını öngören pek az ülke vardır.52 Cevap hakkının sinema filmleri 
yoluyla yapılan yayınlardan özellikle haber filmlerine karşı da tanınması 
yönündeki gayretler ise bir ülke hariç gerçekleşmemiştir. İkinci Dünya 
Savaşı’ndan önce Fransa’da radyo ve sinema filmleri yoluyla yapılan 
yayınlara karşı da cevap hakkının tanınmasına ihtiyaç duyulmuş ve bunun 
üzerine 1936 yılında 1881 tarihli Fransız Basın Kanunu yerine hazırlanan 
tasarıda cevap hakkına yer verilmiştir. Tasarının 13. maddesinde radyo ve 
film yoluyla yapılan yayınların cevaplandırılması için iki günlük bir süre 
kabul edilmişti. Sürenin bu kadar kısa tutulmasına sebep özellikle radyo 
yayınlarının kimin tarafından yapıldığının tespiti konusundaki güçlükler 
olmuştur. Bu kanun tasarısını diğer tasarılar takip etmişse de hiçbiri 
kanunlaşmamıştır.53 Eski Yugoslavya Devleti ile Federal Almanya gibi 
(bazı eyaletlerde) bazı ülkelerde sinema filmleri yoluyla yapılan yayınlara 
karşı cevap hakkı tanınmıştır.54 Yugoslavya Devletinin var olduğu dönemde 
9.11.1950 tarihli Kanun ile cevap hakkı yalnız radyoya değil, televizyon ve 

51  Mustafa Gökmen, Başlangıçtan 1950’ye Kadar Türk Sinema Tarihi ve İstanbul Sinemaları, s. 3
52  Löffler, 1968’den akt. Kayıhan İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, Beta Yayıncılık, İstanbul, 1990, s. 172; 

Ahmet Çiftci, “3445 Sayılı Kanunla Değiştirilen Basın Kanunu’nun 19. Maddesine Göre Yazılı Basında 
Cevap ve Düzeltme Hakkı”, s. 53

53  Özkan Tikveş, “Cevap Hakkı Üzerine Bir İnceleme”, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk 
Araştırmaları Dergisi, 1967, s. 77

54  Özkan Tikveş, “Cevap Hakkı Üzerine Bir İnceleme”, s. 77; Kayıhan İçel, Kitle İletişim Hukuku, s. 214; 
Ahmet Çiftci, “3445 Sayılı Kanunla Değiştirilen Basın Kanunu’nun 19. Maddesine Göre Yazılı Basında 
Cevap ve Düzeltme Hakkı”, s. 53
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sinema da teşmil edilmiştir.55

Anayasa’nın 32. maddesi gereğince düzeltme ve cevap hakkının kitle 
iletişim faaliyeti gösteren organların tümüne karşı tanındığı belirtilmiştir 
(Tikveş, 1967:76; İçel, 1990:172; Çiftci, 1992: 53). Ancak, pozitif hukuk 
bakımından Tikveş’in bu görüşüne katılmak mümkün değildir. Türk pozitif 
hukukunda (mevzuatta) bu hususta herhangi bir hüküm bulunmadığından 
sinema filmleri yoluyla yapılan yayınlara ve süreli olmayan yayınlara karşı 
bu hak kullanılamamaktadır. Sinema filmlerine yönelik ilk kanun olan, 23 
Ocak 1986 tarih ve 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu’nda 
düzeltme ve cevap hakkına yer verilmediği gibi, 21 Temmuz 2004 tarihinde 
yürürlüğe giren 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve 
Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun’da da düzeltme ve 
cevap hakkına yer verilmemiştir. Sinema filmlerinin yaygın kullanımı 
karşısında, bu alanda bir kanun çıkarılırken, teknik güçlükler de dikkate 
alınarak, çok sınırlı da olsa, özellikle sinema filmleri bakımından bu hakka 
yer verilmesi uygun olurdu.56

Sinema filmlerinin doğası gereği filmlerde mizaha, abartıya ve 
mübalağaya sıkça yer verilmektedir. Dolayısıyla o görüntü, seslendirme, 
diyalog veya özgün müziğin ve hatta animasyonun mizah sınırları içinde 
mi, yoksa düzeltme ve cevap hakkına yol açar nitelikte mi olduğunun 
tespiti önem arz etmektedir. Şayet mizah sınırları aşılmışsa ve bu suretle 
kişinin şeref ve haysiyetine dokunulmuşsa düzeltme ve cevap hakkının 
doğduğunun kabulü gerekir. Bu sebeple kanaatimizce artık, ülkemizde 
sinema filmlerine karşı da bir düzeltme ve cevap hakkının - bazı teknik 
güçlükler istisna edilerek57 - hukuken tanınması gerekmektedir. 

2.3. Düzeltme ve Cevap Hakkının Kullanılıp Kullanılamayacağının 
Tartışılabileceği Örnek Filmler

Bu kısımda Türkiye’de çevrilen veya Türkiye’ye ithal edilen ve bu suretle 
Türkiye’de ticarî dolaşıma ve gösterime sunulan bazı filmlerde geçen 
ifadeler dolayısıyla o filme karşı düzeltme ve cevap hakkının kullanılır 
kullanılamayacağına dair örnekler verilecektir. Özellikle belirtmek gerekir 
ki Türk pozitif hukukunda henüz sinema filmlerine karşı düzeltme ve 
cevap hakkı tanınmış değildir. Dolayısıyla aşağıdaki film örnekleri konuya 
ışık tutmak ve değerlendirme yapmak bakımından okuyucunun bilgisine 
sunulmaktadır. 

55  Özkan Tikveş, “Cevap Hakkı Üzerine Bir İnceleme”, s. 77-78, dipnot 43
56  Ahmet Çiftci, “3445 Sayılı Kanunla Değiştirilen Basın Kanunu’nun 19. Maddesine Göre Yazılı Basında 

Cevap ve Düzeltme Hakkı”, 1992, s. 53
57  Özkan Tikveş, “Cevap Hakkı Üzerine Bir İnceleme”, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk 

Araştırmaları Dergisi, 1965, s. 79 



Düzeltme ve Cevap Hakkında Yeni Gelişmeler: Sinema Filmlerine Karşı Düzeltme ve Cevap Hakkı Kullanılabilir mi?

47

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2020 / 28: 23-55

a. The Interview/Diktatörle Görüşme (2014)

Filmde, meşhur talk show programı Skylark Tonight’ın sunucusu Dave 
Skylark ile yapımcısı Aaron Rapoport Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile 
bir program yapmaktadır. CIA ise, bu ikiliden Kim’i öldürmelerini ister. 
Absürt komedi ve aksiyon sahneleriyle dolu bu film, bu ikilinin Başkan 
Kim’i öldürme maceralarını konu edinmektedir. Filmde Kuzey Kore 
aleyhine propaganda yapılmaktadır. Filmde ABD Dışişleri Bakanı John 
Kerry’den bahisle Dave ile Aaron’un arasında şu  diyalog geçmektedir:   

Aaron: “Ne yapıyorsun lan? John Kerry’nin ofisiyle konuşuyordum.” 

Dave: “S....r et şimdi o meşe ağacı suratlı yavşağı.”

Bu diyalogta geçen “S....r et şimdi o meşe ağacı suratlı yavşağı” 
ifadesinde kast edilen kişi ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’dir ve bu sıfatla 
bu kişi kamuya mâl olmuş bir şahıstır. Kamuya mâl olmuş kişiler sade 
vatandaşlara göre eleştirilere daha fazla katlanmalıdırlar. Ancak bunun da 
bir sınırı ve ölçüsü olmalıdır. Bu itibarla söz konusu ifadenin adı geçen 
kişinin şeref ve haysiyetine dokunduğu ve bu suretle düzeltme ve cevap 
hakkının kullanılıp kullanılamayacağı tartışmaya değer. 

b. Gülün Bittiği Yer (1998)

Yönetmeni İsmail Güneş olan ve başrolünde Cüneyt Arkın’ın oynadığı 
filmde 12 Eylül 1980 dönemi konu edinilmiş ve filmde polisin bir gence 
işkence sahneleri yer almıştır. Bu sahne bakımından emniyet teşkilatına 
ve dolayısıyla İçişleri Bakanlığı’na “gerçeğe aykırılık” dolayısıyla düzeltme 
ve cevap hakkının doğup doğmayacağı, yoksa bunun mübalâğa sınırları 
içinde mi kaldığı tartışmaya değer. 

Yine bu filmde Emniyet Teşkilatı’ndan (polisten) bahisle söylenen 
“aynasızlar” ifadesi dolayısıyla İçişleri Bakanlığı’na düzeltme ve cevap 
hakkının tanınıp tanınmayacağı yoksa mizah ve mübalâğa  sınırları içinde 
mi kalındığı tartışmaya değer. 

Mülga 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu’na göre 
denetlenen bu filmin ticarî dolaşıma ve gösterime girmesi, polis tarafından 
uygulanan ‘insan onurunu incitici şiddet ve işkence sahneleri gerekçe 
gösterilerek  Film Denetleme Üst Kurulu tarafından yasaklanmıştı. Film 
22.10.1999 tarihinde vizyona girmiştir.

c. Uyanış (2017):

Ali Avcı’nın yönettiği ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimini anlatan Uyanış 
filminin fragmanı toplum tabanında rahatsızlıklara neden olmuştur.  
Filmin fragmanında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı aile 



48

Ahmet ÇİFTÇİ - Merve ERGÜNEY
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
02

0 
/ 

28
: 2

3-
55

fertlerinin vurulmuş hâldeki görüntülerine yer verilmekte ve fragman, 
Erdoğan’ın namaz kılarken arka tarafından başına silah dayanması ile 
bitmektedir. Bu görüntüler medyada ve Türk toplumunda  tartışmalara 
yol açmıştır. Bu görüntüler gerçeğe aykırı olduğu gibi, Cumhurbaşkanı ve 
aile fertlerinin şeref ve haysiyetlerine dokunup dokunmadığı ve bu suretle 
düzeltme ve cevap hakkının doğup doğmadığı tartışmaya değer. 

d. Hükümet Kadın 1-2 (2013)

Senaryo Yazarı ve Yönetmeni Sermiyan Midyat olan 2013 yapımı bu film 
aslında bir drama, komedi ve mizah filmidir. Filmde, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde, (Midyat’ta)  ilk kadın Belediye Başkanı’nın (Zekiye Midyat) 
hayatını, belediye başkanlığı faaliyetleri ile yöneticiliği konu edinilmiştir. 
Ancak, filmin yönetmeninin amcası F. D. Midyat’ın filmde geçen bazı 
sahneler ve sözler dolayısıyla babaannesi Zekiye Midyat ve ailesinin küçük 
düşürüldüğünü iddia etmiş ve filmin yönetmeni de tehdit ediliyorum 
iddiasıyla şikâyetçi olmuştur. Basında yer alan haber şu şekildedir:

“5 DİL BİLEN ANNEMİ PARMAK BASAN BİR KADIN TİPLEMESİ 
İLE SUNDU”
“Davanın bir önceki duruşmasında ifade veren sanık Ferit Dilaver Midyat 
ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Amca Midyat savunmasında, 
“Müşteki Sermiyan’ın babasının öz annesi ile benim öz annem farklıdır. 
Kendisi söz konusu filmde babaannesi tiplemesi ile sunduğu kişinin, 
babaannesi olduğunu söylüyor. Ancak bu doğru değildir. Filmde 
gerçekte 5 dil bilen annemi okuma yazma bilmez, parmak basan bir 
kadın tiplemesi ile sundu. Ben kendisini telefonla aradım, açmadı. Bunun 
üzerine akrabam olan annesini aradım. Annesine bu yaptığının yanlış 
olduğunu, çok istiyorsa kendi gerçek babaannesini canlandırabileceğini 
söyledim. Annesine tehdit içerikli söz söylemedim. Daha sonra Sermiyan 
bana mesaj atarak beni tehdit etti. Ben kendisini yüz yüze, telefonla, 
mesajla ya da üçüncü kişiye söyleyerek tehdit etmedim” dedi.

“İddianamede sanık Ferit Dilaver Midyat’ın, Sermiyan Midyat’a karşı 
“tehdit” suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması 
isteniyor.”58

Bu filmde, başrol karakteri Xate Kadın’ın kendi annesi olduğunu 
beyan eden F. D. Midyat’a, mirasçı sıfatıyla, ‘gerçeğe aykırılık’ dolayısıyla 
düzeltme ve cevap hakkının doğup doğmayacağı tartışmaya değer bir 
husustur.

58  (Milliyet, 17.04.2005; Hürriyet, Kelebek, 04.08.2017).
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2.1.  Komedi, Mizah ve Rıza Bakımından Değerlendirme:

Yukarıda sinema filmlerinde mizahın ve komedinin önemli bir yer tuttuğu 
vurgulanmıştır. Bu itibarla sinema filminde geçen görüntü ve sözler komedi 
ve mizah sınır ve ölçüleri içinde kalıyorsa herhalde bu durumda düzeltme 
ve cevap hakkı doğmaz. Keza filmde bir kimse hakkında sarfedilen sözlerin 
onun şeref ve haysiyetine dokunduğu açık olsa bile, bu söze veya görüntüye 
alenen veya ima yoluyla rıza gösterilmiş ise veya daha üstün nitelikte özel 
veya kamusal yarar var ise, yine düzeltme ve cevap hakkı doğmayacaktır 
(MK m.24/2) . Örneğin, bir filmde eski Cumhurbaşkanlarından Süleyman 
Demirel hakkında “Çoban Sülü” ifadesi geçse, bundan düzeltme ve cevap 
hakkının doğmayacağı kabul edilmelidir. Zira S. Demirel vaktiyle kendine 
bu sözün medyada ve değişik ortamlarda izafe edilmesini hoş karşılamış ve 
rıza göstermiştir. 

Bunun gibi Yönetmeni Yılmaz Erdoğan’ın olduğu Vizontele (2001) 
filminde kamuya mâl olmuş ses sanatçısı Zeki Müren’den bahisle “Peki 
Zeki Müren de bizi görecek mi?” ifadesinde komedi ve mizahın olduğu ve 
bundan düzeltme ve cevap hakkının doğmayacağı kabul edilmedilir. Zira 
politikacı, sanatçı, sporcu, işadamı gibi kamuya mâl olmuş kişiler basın-
yayın yoluyla yapılan en sert eleştirilere dahi katlanmalıdırlar.59

Komedi ve eleştiri filmlerinde, mizah ve eleştiri sınırının aşılıp 
aşılmadığı, dolayısıyla şeref ve haysiyetin ihlâli veya kişinin kendisiyle 
gerçeğe aykırılık bakımlarından düzeltme ve cevap hakkının doğup 
doğmadığının tespit ve tayininde uygulanacak kriter “bu kadar da olmaz” 
kriteri olmalıdır.

2.2. Sinema Filmlerine Karşı Düzeltme ve Cevap Hakkının 
Kullanılması

Çalışmanın bundan sonraki kısmında, henüz sinema filmleri bakımından 
kullanılamayan düzeltme ve cevap hakkının, yapılacak hukukî 
düzenlemelerle kullanılmasına yönelik, Kanun Koyucu ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığı gibi diğer kurum ve kuruluşlar için  yol gösterici nitelikte 
bazı hususlara değinilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz.

a) Sinema Filmlerinde Düzeltme ve Cevap Hakkının 
Kullanılmasının Usul ve Şartları

•• Sinema filmlerinde düzeltme ve cevap hakkı, Anayasaya (m.32) 

59  Ömer Mallı, “Kişilik Hakkı Karşısında Basın Özgürlüğünün Sınırları”, Hukuk Devletinde Kişisel 
Güvenlik, Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi-1, 2009, s. 10-11
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uygunluk bakımından kişilerin şeref ve haysiyetine dokunulması 
veya kişinin kendisi hakkında gerçeğe aykırı hususların 
bulunması halinde tanınmalıdır. Kişilerin korunması açısından 
sinema filmlerinde düzeltme ve cevap hakkı Fransız sisteminde olduğu 
gibi hem maddi olaylara karşı hem de görüş ve değerlendirmelere karşı 
kullanılmalıdır.  

•• Bir sinema filminde düzeltme ve cevap hakkını doğuran unsurlar var 
ise, düzeltme ve cevap metni tek perde halinde filmin başında ve sonunda 
hem yazılı hem de sesli olarak herkesin okuyabileceği ve işitebileceği 
şekilde, en fazla otuz satır uzunluğunda verilmelidir. 

•• Daha önce de belirtildiği üzere, 5187 sayılı Basın Kanunu’nda (m.14) 
ve 6112 sayılı Kanun’da (m. 18) düzeltme ve cevap hakkı doğan kişi, 
yayın tarihinden itibaren belli süreler içinde düzeltme ve cevap hakkını 
kullanabileceği öngörülmüştür. Kanaatimizce, sinema filminde düzeltme 
ve cevap hakkını doğuran şartların mevcudiyeti halinde, hak sahibi filmin 
ticarî dolaşıma veya gösterime girdiği tarihten itibaren bir hafta içerisinde 
yetkili merciye (pasif süje) yazılı olarak başvurabilmelidir. Zira filmler 
genellikle iki ilâ dört hafta arasında gösterimde kalmaktadır. Bu nedenle 
tarafımızca, yazılı basın ve radyo-televizyon yayınlarındaki düzeltme ve 
cevap hakkının kullanılma süresinden daha az bir süre olan bir haftalık 
zaman dilimi, sinema filmleri bakımından uygun görülmüştür. Hak 
sahibinin yazılı başvurusu üzerine, düzeltme ve cevap hakkının muhatabı 
(pasif süje) da yine bir hafta içerisinde düzeltme ve cevap yazısını 
yayınlamakla yükümlü olmalıdır. 

•• Sinema filmlerinde düzeltme ve cevap hakkı, hem gerçek hem de 
tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar tarafından kullanabilmelidir. Bunun 
yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmamalıdır.

•• Yazılı basın ve radyo-televizyonlarda olduğu gibi sinema filmlerinde 
de düzeltme ve cevap hakkına sahip olan kişinin bu hakkı kullanmadan 
ölmesi halinde, bu hak mirasçılardan biri tarafından kullanılabilmelidir. 

•• Sinema filmlerinde düzeltme ve cevap hakkının kullanılmış olması, 
hak sahibinin  şartları mevcutsa ceza davası ve hukuk davası (maddi 
ve/veya tazminat davası) açmasına yani yargı yoluna gitmesine engel 
olmamalıdır.

•• Düzeltme ve cevap hakkını doğuran sinema filminin televizyonda, 
internet ortamında veya başka mecralarda da yayınlanması yani 
gösterilmesi halinde de söz konusu düzeltme ve cevap metninin yer alması 
gerekmektedir. 

•• Düzeltme ve cevap metninin sinema filminde yer almaması veya 
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usulüne göre yer almaması halinde çıkarılacak kanunda sorumlulara 
müeyyide öngörülmelidir. 

•• Sinema filmlerine karşı düzeltme ve cevap hakkı, hem Türkiye’de 
üretilen filmlere hem de ithal edilen filmlere karşı kullanılabilmelidir.

•• Sinema filmlerine karşı düzeltme cevap yazısında hak sahibinin veya 
kanunî temsilcisinin, vekâletnamede özel yetki varsa vekilin adı-soyadı, 
imzası bulunmalıdır. Ayrıca başvuru tarihi de olmalıdır. Cevap ve düzeltme 
metninde, hakkı doğuran hususlar (şeref ve haysiyetinin ihlâli veya kendisi 
hakkında gerçeğe aykırı hususlar ile bunlara karşı hak sahibinin beyanları) 
açık- seçik belirtilmelidir. Cevap ve düzeltme metninde suç oluşturan 
hususlar bulunmamalı ve pasif süje veya üçüncü kişiler bakımından metin 
cevaba cevap hakkı doğuracak nitelik ve özellikte olmamalıdır. Cevap ve 
düzeltme metni, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı 
olmamalıdır.

•• Cevap ve düzeltme hakkına yol açan gösterimde resim,karikatür,  
şekil vb. unsurlar varsa, cevap ve düzeltme metninde de bunlara yer 
verilebilmelidir.

b) Sinema Filmlerinde Düzeltme ve Cevap Hakkının Aktif Süjesi   

Sinema filmlerine karşı cevap ve düzeltme hakkının aktif süjesi, film yoluyla 
şeref veye haysiyeti ihlâl olunan veya filmde kendisi ile ilgili gerçeğe aykırı 
hususlar bulunan gerçek veya tüzel kişi ile kurum ve kuruluşlar olmalıdır. 
Hak sahibinin hakkını kullanmadan vefat etmesi halinde, yukarıda 
belirtilen diğer kitle iletişim araçlarında olduğu gibi bu hakkı ya mirasçılar 
birlikte ya da ilk başvuran kullanabilmelidir. Bu durumda mirasçılara 
onbeş gün ek süre verilmesi uygun olur.

c)  Sinema Filmlerinde Düzeltme ve Cevap Hakkının Pasif Süjesi   

Sinema filmlerine karşı düzeltme ve cevap hakkının tanınması halinde 
pasif süje bakımından, diğer bir deyişle bu hakkın kime karşı ve nasıl 
kullanılacağı bakımından tarafımızca üç adet alternatif yol önerilmektedir:

1. Sinema eseri sahiplerine başvurulması: Kanaatimizce, tek başına 
yönetmen veya 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 8. 
maddesindeki düzenleme çerçevesinde eser sahipleri pasif süje konumunda 
değerlendirilebilirler. FSEK’nun 8. maddesine göre:  Sinema eserlerinde; 
yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı, eserin 
birlikte sahibidirler. Canlandırma tekniğiyle yapılmış sinema eserlerinde, 
animatör de eserin birlikte sahipleri arasındadır. Buradaki çıkmaz 
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yol, düzeltme ve cevap hakkını doğuran kısıma bu eser sahiplerinden 
hangisinin yol açtığının tespitidir. Dolayısıyla bu hakkın doğumuna 
sebebiyet veren kısım sadece senaryoda mevcutsa, eser sahipleri arasında 
sayılan diğer kişileri sorumlu tutmak hakkaniyet ilkesine uygun düşmez. 
Bunun gibi, bu hakkın doğumuna yol açan kısım özgün müzikte ise eser 
sahipleri içinde yer alan diğer kişileri sorumlu tutmak yine hakkaniyet 
ilkesine aykırıdır. Pratik bir çözüm olarak ve usul ekonomisi bakımından 
tek başına filmin yönetmeni filmin başında ve sonunda tek perde halinde 
düzeltme ve/veya  cevap metninin gösterilmesini sağlamakla yükümlü kişi 
olarak kabul edilebilir. Metnin filmde gösterilmemesi halinde hak sahibi 
adli yargı yoluna başvurabilmelidir. Bu durumda hak sahibi on gün içinde 
sulh ceza hakimliğine itiraz edebilir. Verilecek karara karşı taraflar on gün 
içinde asliye ceza mahkemesine itiraz edebilir. Yargılama yazılı usulde 
yapılır. Asliye ceza mahkemesinin kararı kesin olmalıdır. Bu yöntemde 
ithal filmler bakımından zorluk çıkmaktadır.

2. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurulması: Bu konuda 
tarafımızca önerilecek  ikinci bir yol, düzeltme ve cevap hakkı sahibinin, 
sinema filmlerini kayıt ve tescil eden ve denetleyen kuruluş olarak Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’na (Sinema Genel Müdürlüğü’ne) başvurmasıdır. Hak 
sahibi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yazılı olarak başvurmak suretiyle 
düzeltme ve cevap yazısının filmin başında ve sonunda tek perde halinde 
yer almasını isteyebilmeli veya düzeltme ve cevap hakkını doğuran kısmın 
filmden çıkarılmasını talep edebilmelidir. Bu konuda Bakanlık’ta bir kurul 
oluşturulması uygun olur. Kurul tarafından verilen karara karşı da idarî 
yargı yolu açık olmalıdır. Hak sahibi filmin ticarî dolaşıma veya gösterime 
sunulmasından itibaren on gün içinde Kurula başvurmalı ve verilen karara 
taraflar on gün içinde Ankara İdare Mahkemesine itiraz edebilmelidir. 
İdare mahkemesinin kararına karşı da taraflar bir hafta içinde Ankara 
Bölge İdare Mahkemesine itiraz edebilmelidir. Yargılama yazılı (dosya 
üzerinden) olmalı ve bölge idare mahkemesinin kararı kesin olmalıdır. Bu 
yöntemde ithal filmler bakımından da  herhangi bir zorluğun çıkmayacağı 
açıktır.

3. Doğrudan yargı yoluna başvurulması: Bu üçüncü yönteme göre 
düzeltme ve cevap hakkı sahibi on gün içinde doğrudan yerleşim yeri sulh 
ceza hâkimliğine yazılı olarak başvurarak düzeltme ve/veya cevap metninin 
sinema filminin başında ve sonunda gösterilmesini talep edebilir. Sulh ceza 
hâkimliğinin kararına karşı taraflar on gün içinde asliye ceza mahkemesine 
itiraz edebilir. Bu mahkemenin vereceği karar kesin olmalıdır. Yargılama 
yazılı usule tâbi olmalıdır.60

60  (5187 sayılı Basın Kanunu m. 18’de öngörülen usule teşmil yoluyla)
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Mahkeme kararına rağmen düzeltme cevabın sinema filminde yer 
almaması veya usulüne uygun şekilde yer almaması halinde uygulanacak 
müeyyide kanunda öngörülmelidir.

Sonuç ve Öneriler

Düzeltme ve cevap hakkı, BM bünyesinde ele alındığı gibi, Avrupa Sınırötesi 
Televizyon Sözleşmesi, Sınırsız Televizyon Direktifi ve bu Direktifi tadil 
eden Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi gibi uluslararası belgelerde 
ve anayasalarda bir temel hak olarak düzenlenmiştir. Türkiye’de de bu hak 
gerek Anayasa gerekse kanunlarla güvence altına alınmıştır. Anayasaya  
göre, bu hak ancak, kişiler hakkında gerçeğe aykırı yayınlar yapılması 
veya yayın yoluyla kişinin şeref ve haysiyetine dokunulması hallerinde 
kullanılabilir. Pozitif hukuk bakımından bu hak, süreli yayınlarda, radyo 
ve televizyon yayınlarında ve internet ortamında yapılan yayınlara 
karşı kullanılabilirken, süresiz yayınlar ve sinema filmlerine karşı 
kullanılamamaktadır. 

Gelişen teknolojiler ve artan imkânlar sayesinde dünyada her yıl 
binlerce film çevrilmektedir. Bu filmler hiç bir engel tanımadan pek çok 
ülkede gösterime girmekte, gerek internet gerekse uydu teknolojileri 
aracılığıyla küresel bir dolaşıma girmektedirler. Böylece sinema evrensel 
bir boyuta ulaşmıştır. Dolayısıyla sinemanın insanları etkileme gücü de 
oldukça artmıştır. Sinemada zaman zaman kişilerin şeref ve haysiyetine 
dokunan veya kişiler hakkında gerçeğe aykırı unsurlar bulunabilmektedir. 
Kanaatimizce, insanları etkileme kapasitesi son derece yüksek olan ve 
çok büyük kitlelere ulaşabilen sinema filmlerine karşı düzeltme ve cevap 
hakkının kullanılması ihtiyacı vardır. Yukarıda da bahsedildiği gibi eski 
Yugoslavya ve Federal Almanya gibi bazı ülkelerde sinema filmlerine karşı 
cevap hakkı tanınmıştır. Sinema filmlerine karşı bu hakkın Türkiye’de de 
tanınması bakımından tarafımızca bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Kanaatimizce, sinema filmlerinde düzeltme ve cevap hakkı, kişilerin 
şeref ve haysiyetine dokunulması veya kişinin kendisi hakkında 
gerçeğe aykırı hususların bulunması halinde tanınmalıdır. Sinema 
filminde düzeltme ve cevap hakkını doğuran şartların yer alması durumunda, 
hak sahibi filmin ticarî dolaşıma ve gösterime girdiği tarihten itibaren 
on gün içerisinde çıkarılacak Kanunda belirtilen merciye yazılı olarak 
başvurabilmelidir. Bu hak gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılabilmeli 
ve bu hakkın kullanımında vatandaşlık şartı aranmamalıdır. Düzeltme 
ve cevap hakkı, hak sahibinin ölmesi durumunda mirasçıları tarafından 
kullanılabilmelidir. Bu hakkın kullanılması, hak sahibinin yargı yoluna 
gitmesine engel olmamalıdır. Sinema filmlerine karşı düzeltme ve cevap 
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hakkının tanınması halinde bu hakkın kime karşı kullanılacağı bakımından 
tarafımızca üçlü bir alternatif düşünülmüştür. Bunlar; 

1. Tek başına yönetmen veya FSEK m.8’de belirtilen sinema eserinin 
birlikte sahiplerine başvurulması,

2. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurulması,

3. Doğrudan yargı yoluna başvurulması,

 olarak öngörülmüştür.

Sonuç olarak artık, sinema filmlerinde düzeltme ve  cevap hakkına ilişkin 
olarak Türk mevzuatında bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir. 
5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile 
Desteklenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılarak düzeltme ve cevap 
hakkına yönelik bir düzenleme getirilmelidir. 
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Female Writers: Shadows Flying in The Cinema
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Öz

Yazan kadınlar birçok kültürde gizemli ve tekinsiz olarak görülmüş, 20. 
yüzyıla gelinceye kadar geçen sürede kimileri isimlerini gizleme gereği 
duymuştur. Tanımlanmış kadın ve erkek rolleri ileri sürülerek, yazan 
kadınların cinsiyetinin dışına taştığı ithamı günümüzde bile bazı mahfillerde 
güncelliğini korumaktadır. Bu yazıda 19. ve 20. yüzyılda yaşamış dört 
kadın yazarın sinemada yer alış biçimi ele alınacaktır. Yaşamöyküleriyle 
görüntü diline aktarılan yarı kurgusal hayatları arasında bir karşılaştırma 
yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sinema, kadın yazarlar, edebiyat, Jane Austen,  
Virginia Woolf, Sylvia Plath, Iris Murdoch

Abstract

Women who write have been seen in many cultures as mysterious and 
uncanny, in the time leading up to the twentieth century, some of them have 
felt the need to hide their names. Even today, the accusation that women who 
write are out of gender by suggesting that the defined roles of women and 
men protects actuality in some gathering-places. In this article how four 
women writers who lived in 19 or 20. century have been taken part in the 
cinema will be discussed. A comparison will be made between their life stories 
and their semi-fictional lives, which are transferred into the image language.

Keywords: Cinema, female writers, literature, Jane Austen,  Virginia 
Woolf, Sylvia Plath, Iris Murdoch

Jane Austen (1775 -1817)

Becoming Jane (Türkiye’de Aşkın Kitabı) 2007’de çekilmiş bir Julian 
Jarrold filmidir. Filmin açılışında ekonomik olarak darboğazda olan bir 
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aileyle karşı karşıya kalır seyirci. Jane, varlıklı biriyle evlenip herkesi 
kurtarması için tatlı sert bir baskı altındadır. Jane, evrensel zorunlulukmuş 
gibi bir serseriye tutulmuş durumdadır; filmde serseri karakteri ise 
karşımıza Londra’da hukuk okumakta olan, bir baltaya sap olmak yerine 
aylaklık eden, zengin dayısının desteğiyle ayakta duran Tom Lefroy olarak 
çıkmaktadır.  

Jane’in doğup büyüdüğü kırsal kesimdeki bir pazar ayininde zamanın 
kadınlarla ilgili ruhu dışa vurulur; kız kardeşin eş ve anne olarak 
sorumlulukları vardır ve bu özellik, sevecen bir cazibede tertemiz sevgide 
ve sabahları sessiz olmakta kendini gösterir. Ayindeki konuşmalara göre 
bir kadının belirli bir meziyeti varsa, örneğin ince bir zekâya sahipse, o 
meziyet derinlerde bir sır olarak kalmalıdır. Çünkü kadının eğlendirici 
olması beklenir, zeki olması değil. Zekâ ve yaratıcılık bütün yeteneklerin 
en kalleşidir ve bir kadına asla hayır getirmez. Jane gizlice yazmaktadır 
ama Londra’ya gittiğinde şehrin sesi karşısında öz güveni yıkılır ve bütün 
yazdıklarını yırtıp atar. Aslında Jane’in annesi varlıklı bir ailedendir fakat 
yoksul bir köy papazını seçip buralara mahkûm olmuştur.  

Dayısının aşırılıklarının törpülenmesi için köye yolladığı stajyer avukat 
Tom, zeki ve farklı bir kız olan Jane’e, çocukça ve abartılmış özgüveniyle 
dalga geçse de âşık olur. Jane ise onu küstah tahammül edilemez saygısız ve 
cüretkâr olarak görse de kendisini düşünmeden edemez. Sonra da ailesinin 
evlenmesini istediği kasabanın temiz kalpli varlıklı ve sevecen gencini 
reddedip tekrar yazmaya başlar. Ne de olsa yazılacak her şeyin yaşanması 
şart değildir, en büyük güç olan hayalgücü bu iş için oldukça yeterlidir. 

Tom’un ise dayısı yeğeninin silik ve beş parasız bir taşralı kıza âşık 
olduğunu duyunca çok öfkelense de kitaplarıyla çok para kazanan bir 
kadından söz açılınca kafası karışır. Tom ve Jane’in birlikte ziyaret ettikleri 
kadın yazar ise kadınlıktan beklenenin ne olduğunu, yazan bir kadınla 
yaşamanın zorluklarını anlatır. Bunu anlatan kişi, çok yoksulluk çekmiş, 
bedel ödemiştir eşiyle birlikte. Tom’un iki kere düşünmesi gerekir, hem 
zevce hem de yazar olan bir kadınla yaşamanın bir yolunu bulmak hiç 
kolay değildir. 

Aslında her şeyin başı o dönem de para olarak görülür. Jane, Tom 
ile kaçarken ona gelmiş bir mektup bulur ve ailesindeki insanlardan 
sorumlu olduğunu, annesine ve kardeşlerine bakması gerektiğini anlar.  
Onunla evlenerek hem parasını hem de itibarını kaybedecektir ki zamanla 
aşkı nefrete ve vicdan azabına dönüşebilir. Yazar hanım bu duygularla 
kasabasına, taşrasına geri döner ve Tom da maddi kaybı zaten göze 
alamadığından dayısına boyun eğer. Yıllar sonra karşılaştıklarında Tom 
kız evlat sahibi olmuş, adını Jane koymuştur. 
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Filmde yer almayan fakat yaşamının en can alıcı noktaları olan olaylara 
bakabiliriz. Hiç evlenmeyen Jane’in hayatı zorluklar içinde geçmiştir. 
Zamanın hukuku gereği kendisine yakınlarından hiçbir şey kalmamış ve 
Jane, babasının ölümüyle birlikte erkek kardeşine muhtaç olup annesiyle 
birlikte onun evine sığınmak zorunda kalmıştır.1 Sonra hiçbir kitabına 
imzasını atamamış, yaşadığı süre boyunca adını yazamamıştır. 

Yaşadığı dönem İngiliz kadınlarının hiçbir sözleşmeye ya da herhangi 
bir şeye imza atma yetkisi yoktur. Eş ve anne olmak dışında bir rol kabul 
edilemez ve ancak hobi olarak görülebilecek reddedilenlere dâhildir. Kitap 
basılacaksa bu ancak anonim bir isimle olabilirdi. Ölünceye kadar bütün 
kitaplarına imza olarak “by a lady” ‘bir kadın tarafından’ yazılmıştır. Hatta 
“Sense and Sensibility” kitabı çok meşhur olup iyi bir okur kitlesine erişince 
diğer kitaplarına ‘sense and sensibility kitabının yazarı’ imzası atılmaya 
başlamıştır.2

Filmde güzel kızlar, dönem kıyafetleri vardır ama zamanın ruhu 
yeterince hissedilmez. Bu bağlamda filmde aslında 18. yüzyılın politik 
yaşamı ve edebi kamusuna dair yazdıklarından pasajlar kullanılabilirdi. 
İletişim içinde olduğu yazarlar, edebiyatçılar, sanatçılar da işlenebilirdi. 
Burada on iki yaşında kendi hikâyelerini yazmaya başlamış, kırk bir yaşında 
hayatını kaybedinceye kadar eser vermiş birinden söz edilmektedir. 
Pride and Prejudice (Gurur ve Önyargı) 1813’de yazılmış ve neredeyse 
dünyanın bütün dillerinde mevcuttur. Ölümünden sonra kız kardeşi, 
sırdaşı olan, kitap kapaklarını da yapan ressam Cassandra, ablasının 
yazdığı üç bin civarındaki mektubun çoğunu yakmış, aile üyeleri ve 
komşular hakkındaki yorumlarının açığa çıkmasını istememiştir. Yazması 
üzerine konuşulamadığı için Jane’in katedraldeki cenaze konuşmasında 
erkek kardeşi zekâsından yeteneklerinden söz etse de kitaplarından ve 
yazarlığından hiç söz etmemiştir.  

Mizah, ironi, gerçeklik ve kurgunun harmanlandığı son kitabı ise 
yazarın yarım kalmıştır. Ancak şu var ki, her yazarın, her insanın sözü yarım 
kalacaktır sonunda. Bu dünya tamamlanma yeri değildir. Böylesi biyografik 
bir filmde kitaplarının zamanın Viktorian ve romantik beklentilerinden 
uzak tutumu daha güçlü vurgulanması gerekliliği de ifade edilebilir.

Virginia Woolf(1882-1941)

The Hours (Saatler) 2002 yapımı bir Stephen Daldry filmidir. Filmde ilkin 
1923 yılına gideriz. Londra’nın dışındaki gözlerden uzak evinde sağlık 

1  Deirdre Le Faye, Jane Austen: A Family Record,  Cambridge University Press, London, 2004, s.51.
2  Irvine, Robert, Jane Austen, Routledge, London, 2005, s. 15.
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problemleriyle boğuşan ağır bir depresyonun da pençesinde olan Virginia, 
Mrs. Dalloway’i yazmaktadır. Bundan 30 yıl sonra 2. Dünya savaşı son 
bulmuştur, 1951’de kitabı Los Angeles’ta kocası ve oğluyla görece bir 
mutluluk içinde yaşayan ev kadını Laura Brown okumaktadır. Kitaptaki 
devrimci ruhtan aldığı ilhamla hayatında köklü değişiklikler yapmaya 
karar verir. Bir sıçramayla günümüz dünyasına geliriz. Şimdiki zamanın 
Clarissa’sı romandan çıkıp gelmiş ve aynı handikaplarla karşı karşıya 
kalmıştır. İkibinli yılların dünyasında yaşayan New York’lu Clarissa 
romandaki Clarissa Vaughan’ın modern versiyonudur. Kitabı okudukça 
kendisiyle eşi ve eski sevgilisi arasındaki akıbetin ne olacağını tahmin 
etmeye çalışmaktadır. Kitaptaki Richard yeni zamanda da intihar etmeye 
kalkışır. Farklı zamanlardaki kadınlar neredeyse aynı güne uyanırlar. 
Hepsi kitabın içinden geçer ve Clarissa üzerinden hayatla ve ölümle 
yüzleşirler. Michael Cunningham’ın “Saatler” adlı kitabından uyarlanan 
film, zamanı aşan güçlü kitaplara, insanın değişmeyen özüne, yaşamın 
benzer duygularla akışına bir vurgudur aynı zamanda.

Bunalımdan çıkamayan Virginia’nın ceplerine doldurduğu taşlarla Ouse 
nehrine doğru yürüyüşüyle açılan filmde hüznün temposu hiç düşmez. Bu, 
yazarın biyografisinden bildiğimiz hüzünlü intihar yolu sahnesidir ve yol 
boyunca eşi Leopold’a yazdığı mektup seyirciye eşlik eder.  

“Leonard Woolf’a, 18 Mart 1941

“Sevgilim, yine çıldırmak üzere olduğumu hissediyorum. Yaşadığım 
o korkunç anlara geri dönemem artık. Ve ben bu kez iyileşemeyeceğim. 
Sesler duymaya başladım. Odaklanamıyorum. Bu yüzden yapılacak 
en iyi şey olarak gördüğüm şeyi yapıyorum. Sen bana olabilecek 
en büyük mutluluğu verdin. Benim için her şey oldun. Bu korkunç 
hastalık beni bulmadan önce birlikte bizim kadar mutlu olabilecek iki 
insan daha düşünemezdim. Artık savaşacak gücüm kalmadı. Hayatını 
mahvettiğimin farkındayım ve ben olmazsam, rahatça çalışabileceğini 
de biliyorum. Bunu sen de göreceksin. Görüyorsun ya bunu, düzgün 
yazmayı bile beceremiyorum. Söylemek istediğim şey şu ki, yaşadığım 
tüm mutluluğu sana borçluyum. Bana karşı daima sabırlı ve çok iyiydin. 
Demek istediğim, bunları herkes biliyor. Eğer biri beni kurtarabilseydi, 
o kişi sen olurdun. Artık benim için her şey bitti. Sadece sana bir iyilik 
yapabilirim. Hayatını daha fazla mahvedemem. Bizim kadar mutlu 
olabilecek iki insan daha düşünemiyorum.”

Virginia, ikinci dünya savaşının Avrupa uygarlığının sonu olduğu 
saplantısına kapılmıştı. Ülkesinin her yanı sürekli bombalanıyordu 
ve Londra’daki bürosuna gittiğinde orayı yıkılmış ve yerle bir olmuş 
görmek, umudunu kaybetmesinde kırılma noktası oldu. Feminizminin 
nedenlerinden biri savaşı erkek uğraşı olarak gözlemlemesi, kadınları 
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yaşamdan dışlayarak kurdukları dünyada çatışmayı meslek edinmeleriydi. 
Önemli üniversitelerin ona verdiği ödülleri de bu nedenle reddetmiştir, 
nedeni de bu kokuşmuş toplumun ve savaşçı zihniyetin kendisine ödül 
veremeyeceğidir.3

Feminizmini besleyen en temel şey ise eğitimdeki cinsiyetçi 
ayrımcılıklar ve eşitsizlikler olarak görülür. 19. Yüzyılın sonunda, Virginia 
18 yaşındayken kadınlar ve erkekler arasında eğitimde derin bir fırsat 
eşitsizliği söz konusuydu. Bu onu çok üzmekte ve gelişimine olumsuz 
ket vurmaktaydı. Erkek kardeşleri en iyi üniversitelere giderken kendisi, 
babasının zengin kütüphanesiyle yetinmek zorunda kalmıştı. Sonunda 
1920’de Oxford’a kabul edilmiş ama bu durum, kızlar olarak ayrı yerlerde 
daha düşük profilli ve onları aşağılayan erkek hocalardan ders almak 
zorunda olmasını gerektirmekteydi Kızlar diploma alabilseler de getirdiği 
imkân ve haklardan yararlanamamaktaydılar. Üniversitede kitaplığa 
giremememkte, erkeklerin yürüdüğü çimlerde yürüyememekteydiler.4 

Ne var ki, filmde bu ayrıntıların hiçbirine değinilmemektedir. Fakat 
Virginia’nın kalemini mürekkebe batırarak azim ve arzuyla yazma sahnesi, 
otel odasındaki şimdiki zaman kadınının kitap elinde intiharı düşlemesi, 
sonra Mrs Dalloway’i kritik etmesi önemlidir. O, kendine aşırı güvendiği için 
herkes onu iyi sanmaktadır fakat aslında iyi ve adaletli biri değildir, tümör 
yüzünden hamile kalamadığı için hırçındır.  Filmde önemli sahnelerden 
biri de Virginia, kız kardeşi ve çocuklarıyla otururken tamamen yazmakta 
olduğu romanın içindedir ve bu artık ailede kanıksanmış bir durumdur. 
Yönetmen Virginia’nın istem dışı olarak kendi içine çekilişini görsel 
dile çok iyi aktarmış görünür. Bu görüntü tam da bir yazarın gerçek ve 
hayal arasından geçip başka boyuta geçtiği anları bütüncül olarak içerir. 
Laura’ya göre yazar şanslıdır, biri yaşadığı biri yazdığı iki hayatı vardır. 
“Kahramanımı öldürecektim ama vazgeçtim şimdi onun yerine başka birini 
öldürmekten korkuyorum” diyebiliyor Virginia. Bayan Dalloway kadının 
hayatı tek bir gündür der.  Ve o gün de bütün hayatıdır diye ekler. Bunu 
okur Laura. Tek bir an, tam o an, her şeyin mümkün olduğuna inandığımız 
bu an mutluluğun ta kendisidir. Tek bir andır mutluluk.

Yazarı derinden etkileyen 2. Dünya savaşına dair hiçbir ima bile 
olmamasını filmin fazla steril oluşuna işaret mi saymalıdır? Virginia daha 
önce de intihara kalkışmış, sesler duyuyorum diyerek kendini kaybetmiştir. 
Bu acıların ve yattığı akıl hastanesinin önemi hiç yoktur yönetmenin 
gözünde. İçinde yer aldığı edebi ortama dair de hiçbir belirti söz konusu 
değildir. Halbuki güncesinde görüştüğü, buluştuğu nice yazarlardan söz 
eder, yayıncı ve eleştirmen arkadaşlarını anlatır. Tartışmalı edebiyat 

3  Mina Urgan, Virginia Woolf, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2012 s. 44.  
4  Mina Urgan, Virginia Woolf , ss. 48-49.
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ortamından tek bir buluşma sahnesi olsun çekilmiş olsaydı, film zenginleşir 
bir ağırlık kazanırdı. Filmdeyse sürekli yalnız yaşayan bir kadın olarak ele 
alınmıştır yazar. Başka bir film çekilirse misal, büyük hikâye yazarı Katrine 
Mansfield’le bir kafede buluşma sahnesi bekleyebilir seyirci. Virginia 
hikâyeci arkadaşıyla buluşmalarını, onu kritik ederken kocasının sus pus 
oturup, her koşulda hiçbir eleştiriye açık olamadan, ebeveyn kıskançlığı 
içinde karısına yanlılık yaptığını anlatır güncesinde.5

Kocası ruhu dinlenir, iyileşir düşüncesiyle onu Londra’dan koparıp sakin 
ve huzurlu Richmond kasabasına taşımıştır. Hatta kitaplarını yayınlasın, 
kendini dinlemekten vazgeçsin, oyalansın diye bir matbaa da satın almıştır. 
Karısına olan sevgisi uğruna yapmıştır tüm bunları. Fakat bu yapılanlar 
tam aksi sonuçlar vermiştir. Virginia yaşamak istemediği bir kasabada, 
sevmediği bir hayatı yaşadığını söylemektedir. Londra’daki kız kardeşinin 
sıkıcı dediği davetleri bile özlemiştir. Kocasının tercihlerinin aksine onun 
içindeki başka bir sesin bile Londra’yı özlediğini düşlemektedir.  

Filmde Virginia’nın eleştirmenliğinden de hiç söz edilmemiştir. Bir tek 
roman yazmamış olsaydı bile eleştiri yazıları nedeniyle İngiliz edebiyatında 
yine saygın bir yeri olurdu diyor bu konuda az sayıda uzmandan biri olan 
Mina Urgan. Sayısız kitap hakkında kritik yazıları kaleme almış ve bunun 
için büyük zaman ve enerji harcamıştır. Birçok tartışma ve polemiği de işte 
tam bu yüzden yaşamıştır.6

Richmond kasabası ona hiç iyi gelmemiştir. Filmde bu açık biçimde 
açığa çıkarılmıştır. “Doktorlar her gün benim için iyi olanların listesini 
yapıyorlar. Bunu sadece ben bilebilirim. Buraya iyi ol diye getirdiler 
ama burada sadece benim bilebildiğim bir karanlıkla savaşıyorum. 
Listeyi yapmak benim hakkım” dedi. Her gün kendini öldürme fikri ile 
yaşadığını söyler kocasına. “Banliyönün insanı uyuşturan boğuculuğu 
yerine başkentin vahşi sarsıntısını tercih ederim. En aşağılık hastaya bile 
kendi reçetesi hakkında fikri sorulur. Söz sahibi olma izni verilir. Böylece 
insanlığının sınırlarını belirler. Sadece senin hatırın için bu sessizliğin 
içinde mutlu olabilmeyi isterdim. Richmond ve ölüm arasında kalınca 
ölümü seçerim, hayattan kaçarak huzur bulamazsın” diyordu Leonard’a. 
Filmin kapanış cümlesidir bu. Virginia birçok yazar gibi yaşadıklarını 
romanlarının içine gizlemiş biridir. On üç yaşında annesini kaybetmesi, 
babasının eski eşinden olan ağabeyinin cinsel densizlikleri, savaş, kızlara 
yönelik ayrımlar daha nice olumsuzluklar onu derinden üzmüştür. 

1912’de evlendiği eşi Leonard’ın, Woolf’un onu iyiliği için ama arzusu 
hilafına sakin bir kırsala götürmesi sonun başlangıcı olmuştur. İkinci dünya 

5  Virginia Woolf, Bir Yazarın Güncesi, çev. Fatih Özgüven, Oğlak Yayınları, İstanbul, 1995, s. 30.
6  Mina Urgan, Virginia Woolf, s. 59.
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savaşının acıları, son romanı “Perde Arası”nı yazmakta zorluk çekmesi, 
yeteneğini kaybettiği düşüncesi, onu çıkmaza sürüklemiştir. Yazım 
tekniği bilinç akışına doğru evrilen yazarın sadece kadınlık meselesine 
eğildiği sanılsa da, o, romanlarında özgürlük, sınıfsal farklılıklar, nesnel 
gerçekliklerle tarihsellik konularına da eğilmiş ve modern insanın yazgısını 
kahramanlar dolayımında ortaya koymuştur. Bizler kadar düşünme 
yeteneğiniz varsa neden bir Shakespeare çıkaramıyorsunuz eleştirilerine 
karşılık “Kendine Ait Bir Oda” kitabında kadınlara şöyle seslenmiştir: 
“Para kazanın, kendinize ait ayrı bir oda ve boş zaman yaratın ve erkekler 
ne der diye düşünmeden yazın.” 

Sylvia Plath (1932- 1963)

2004 yapımı Sylvia filminin yönetmeni Christine Jeffs, genç şairin ruh 
halinin görsel dile nasıl aktarılabileceğini filmin açılışında birkaç saniye 
içinde gösterir. Yatarak ölümden söz eden genç bir kadının kapalı gözleri, 
rüzgârda sarsılarak yapraklarını döken büyük bir ağaç, sonra Londra 
sokaklarında hızla bisiklet süren genç kadın şair. Filmde bizi bekleyen 
her şeyi özetleyen bir giriştir bu. “Ölmek sanattır. Ben bunu oldukça iyi 
yapıyorum. Bu yüzden cehennemi yaşıyorum. Bir çağrı aldım diyebilirsiniz” 
diyor Sylvia, filmin en başında.  

Alman asıllı bir aileden geliyordu, fakat kendisi Amerika’da doğup 
büyümüştü.  Boston Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan babasını sekiz 
yaşında kaybetmiştir. İngiltere’de Cambridge Üniversitesinde öğrenciyken 
ilk şiirlerini dergilere yollamaya başlamıştır Sylvia. Zamanın bilinen ünlü 
genç İngiliz şairlerinden Ted Hughes ile tanışmanın hemen ardından 
aldıkları evlilik kararı Sylvia’nın annesini endişelendirmiştir. Ted’i tekinsiz 
ve güvenilmez bulmaktaydı ama bu birleşmeye engel olamadı, sadece 
damadını ona karşı daima nazik ol diye uyarabildi annesi. Kekler yapan, 
evini temizleyen Sylvia’yı küçümsüyordu Ted, ona şairliği için âşık olmuştu, 
yazması için baskı yapıyordu bu yüzden. Öte yandan bir yardımcıları 
yoktu ve evdeki işler yığılıyordu. Ted bisiklete binip yürüyüşler yapar, 
şiirler yazarken, Sylvia ailenin geçimi için kek yapıp satmaktaydı. Üstelik 
Ted, parlak bir şair olarak kadınlar arasında da çok popüler olduğundan 
kıskançlıklar ve kavgalar eksik olmazdı. 

İlişkinin rayına oturması umuduyla kucaklarına aldıkları ilk bebek 
doğduğunda,  Sylvia’nın  ilk  şiir  kitabı “Colossus” da yayınlamıştır. Yayınevinin 
kitap için verdiği resepsiyona gazetecilerin ilgi göstermemesinden daha 
çok canını yakan kocasının bu resepsiyona katılmaması olmuştur. İkinci 
çocuğun da olmasıyla birlikte maddi manevi bütün sorumluluğun üzerine 
kalması, yoğun çocuk bakımı dönemi yıpratmaktadır şairi. Buna Ted’in 
başka bir kadın için evi terk etmesinin de eklenmesi zaten kırılgan ve naif 
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olan ruhsal dengesini alt üst eden gelişmelerdir. Eve dönen kocasına o 
kadını bırakabilir misin diye sorduğunda ‘hayır yapamam’ cevabını alması 
adeta sonun başlangıcı olmuştur. 

“Gerçek bana geliyor/Gerçek beni seviyor” dizeleri döner ekranda. 
Annenin düğünden sonra bir daha hiç görünmemesi, yaşamın desteksiz, 
paylaşmasız, yoksun ve gururlu bir havada sürmesi filmde içe işleyen 
bir silsile halinde devam eder. Burada bunalımların tek başına yaşandığı 
modern mesafeli yapayalnız hayata yakinen şahit olunur. Kendine kıymak 
isteği her seferinde çocuklarının masumiyetine çarpar ve vazgeçer. 
Tanrı, benim üzerimden konuşuyormuş gibi hissediyorum diyordu 
yalnızlığın içindeki parıldamalarında. “Uzun bir yola düştüm/Ay buradan 
görünmüyor.”

“Sırça Fanus” adlı otobiyografik içten ve saf romanını yazmaktadır bir 
yandan. Sakin bir yazımdı fakat kaynayan bir tencereydi aynı zamanda. 
Şiirlerine gereken kıymeti vermeyen dergi editörlerinden birine “bir 
insanın negatifi gibiyim katılığı ve cismi olan biri gibi hissedemiyorum” 
diyordu.  “Ya onu biri benden alırsa diye düşündüm/Bir şeyi çok düşününce 
olmasını sağlarsınız/Kenardayım/Uçurumdayım/O kadınım. Bu dizeler 
filmin akışında önemli bir yere dokunur. 

Kocası çekip gidince çocuklarını yanına almıştır. Onlara ekmek sürmüş, 
sütlerini hazırlamış, onları beslemiştir. Mutfaktan çıkarıp üst kattaki odaya 
yerleştirmiştir. Sonra malum sahne devreye girer, hava gazını açmıştır. 
Cenaze arabası 11 Şubat 1963’te karlı bir yolda ilerlemektedir. Daha 1961’de 
kocasını ne kadar sevdiğini anlatmıştı BBC’ye. Şiirleini okumuş ve çok 
etkilenmişti. Onu şarkıcı, hikâye anlatıcısı ve tanrısal bir gök sesi olarak 
tasvir etmekteydi. Tanıştıktan birkaç ay sonra evlenmişlerdi, şiire birlikte 
devam etme sözüyle. Harika bir uyum yakaladıklarını düşünüyordu. 
Sonradan seni ben kafamda yarattım galiba diyecekti.7 Çocukların 
akıbetlerini de yazmak lazımdır buraya. Kızı Frieda iyi yazar ve ressam 
olarak tanınmış, meşhur bir sanatçı olmuştur. Oğulları Nicholas Hughes 
ise genç yaşta kendini asarak yaşamına son vermiştir.8   

Aldatma yüzünden eşinden ayrılan Sylvia, çocuklarını alıp Londra’ya 
dönmüş ve tesadüf eseri daha önce büyük İrlandalı şair William Butler 
Yeats’ın yaşadığı evi kiralamıştır. Bu onu çok mutlu etmiş, yaşamı eline 
almak için mücadeleye girişmiş fakat başaramamıştır. Filmde ise bunlardan 
söz edilmemektedir. Film, karlı havada bir cenaze arabasının geçişiyle son 
bulmaktadır. Aslında gerçek bir dahidir, ölümünden birkaç ay önce yazdığı 

7 “Sylvia Plath and Ted Hughes talk about their relationship”. The Guardian. London. April 15, 2010. 
Retrieved July 9, 2010. Extract from the 1961 BBC interview with Plath and Hughes.

8 Stephen Bathes, “Son of poets Sylvia Plath and Ted Hughes kills himself”. The Guardian. 
London. Archived from the original on March 12, 2017
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Ariel’deki yoğun şiirleri, ölüm yılında “Sırça Fanus”u yazabilmesi bile 
bunu kanıtlamaya yeter. Hughes, intihar için bu benim hayatımın sonu 
demiştir ama feminist kadınların aldatma ve ihmalkarlıkla bir kadını hem 
de çok kıymetli bir şairi öldürme suçlamasından kurtulamamıştır. Evli bir 
kadın olan metresi Assia Wevill’in de intihar etmesiyle suçlamalar daha da 
güçlenmiştir. Fakat ölümünün ardından Sylvia için yazdığı şiirlerle edebiyat 
mahfillerinden büyük ödüller almıştır. Kızları Frieda ise insanları, ailesinin 
meselelerini çerez niyetine eğlence için konuşmakla suçlamıştır. Sylvia’nın 
tek romanını kadınlar için yazdığını söylemesini de not düşmemiz gerekir. 
Toplumda kadınlara yardımcı roller vermeye çalışan telakkilere karşı, 
onların da yazar, şair, editör olabileceklerinin, romandaki yeteneklerinin 
altını güçlü bir şekilde çizmek istemiştir.    

Iris Murdoch(1919-1999)

Richard Eyre’in 2001 yapımı “Iris” filmi edebiyat profesörü Iris’in, 
Warten Üniversitesindeki konuşmasıyla açılır. “Eğitim mutluluk getirmez, 
özgürlük de öyle. Sadece özgürüz diye mutlu olamayız. Eğitim gözlerimizi 
ve kulaklarımızı açar, bize ışığın nerede gizlendiğini anlatır. Tarlalarda 
kuşların şakımasını dinlerken günün temiz havasını alabiliyorsak bu 
büyük bir varoluştur. İnsanlar duygularını anlatırken ters giden bir şey 
olur. Net olmaya çalışırsınız. Fakat dil insanı yarı yolda bırakır. Gerçekleri 
söylediğinizde ise dil tamamen yetersiz kalır.” Kocası John Bayley’e döner 
ve “gerçek sevgi ortada şüphe bırakmaz” der. “Sevenler başka varlıklara 
da sevgi gösterir. Hayvanlara bitkilere hatta taşlara... Mutluluk arayışı ise 
hayaldir. Her insan ruhu daha doğmadan saf şekiller görmüştür. Adalet, 
ılımlılık, güzellik ve yüce ahlak gibi... Bu şekillerin uzak anıları yüzünden iyi 
olana istek duyarız. Basit, sakin ve kutsal olana… Bir zamanlar safken ışık 
altında gördüğümüz şeyler gibi. Biz bütünüz, uzaklaşırsan bütünde delik 
açılır. Bir bütün parçalanamaz başka bir bütün oluşturur. Yeni romanımın 
konusu nasıl iyi insan olunur, nasıl özgür olunur.” 

Film alzheimera yakalanan yazarın hatırlama ve unutma arasında 
gidip gelen bocalamasına, her koşulda yazmanın keyfiyetine eğilmektedir. 
Dolmakalemle yazdığı sahnede evin oldukça dağınık olduğu görülür. Eski 
bir hırka ve bildiğimiz ev kıyafetleri içindedir. Saçlar kısacık kesilmiştir. 
Kocası üstüne titrer, her an nasıl olduğunu kontrol eder ve yemek hazırlar. 
Iris bir yazarın başına gelebilecek en ağır acıyla sınanmakta, unutuş 
yüzünden artık şaşkınlığa yol açan, kafa karıştıran kelimeler arasından 
bir yol bulmaya çalışmaktadır. Yazar yazdıklarını silmeyi de bilir. Zor 
koşullarda sevginin başardıklarını anlatmaya çalışmaktadır. Iris’e göre 
pek çok sebepten insanlar sır doludur. Ama sıradan görünmeye çalışırlar. 
Herkesin gizlemek istediği düşünceleri vardır. Bazen de basit yanlarını 
gizlemek isterler. Zaaflarını, tutkularını, kabule yanaşmadıkları korkularını 
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ve saplantılarını... Her karakter aşırılıklar barındırır. Romancının ayrıcalığı 
bunları ortaya çıkarma çabasıdır diye düşünmektedir. 

Hastalığın başlangıcında durumu kabullenmek zordur. Belirtiler 
yemek yemeyi bile unutmaya varınca da yardım almayı reddetmiştir 
kocasından. Karanlığa yelken açmış gibiyim diyordu. John, ona konuş ve 
kelimeler aksın diyordu ve bu iyi olabilirdi. Iris, yanından hiç ayırmadığı 
not defteriyle denize açıldığında rüzgârın defteri dağıtması, sayfaların 
uçmaya başlaması burada oldukça iyi bir sahnedir. Bu sahne aslında 
sonunda kelimelerin uçup gideceğini, baştan beri söylediği bütünlüğün 
dağılabileceğini göstermektedir. Unutmayı da temsil etmektedir. Görsel 
dilin edebiyatla karıştığı unutulmaz bir sahnedir bu. Bu filmde de sosyal 
çevreden haberlere yer verilmemiştir. Hiç kimseyle iletişim söz konusu 
değilmiş gibidir. Artık bir kitabı imzalaması bile imkânsızdır. Çünkü gerekli 
kelimeleri hatırlayamadığı gibi bir kalemi tutması da mümkün değildir. 
Sis kaybolunca önünde bir uçurum uzanmaktadır artık. Kitaplarının 
adını dahi hatırlayamamaktadır. John, o artık kendi dünyasında, belki 
de hep bunu istiyordu diye mırıldanırken çaresizdir. Ev de giderek 
meczuplaşmıştır, yaşanmaz hale gelmiştir. Diyalogdaki ahenk, ikili ilişki 
ortadan kalkmış, herkes kendi ıssızlığına çekilmiştir. Filmde çizilen eş 
tablosu, Iris’in kocasından gördüğü ilgi, sevgi, anlayış ve destek olağanüstü 
olarak gösterilmektedir. Sonra yazarın yaşlı bakım evindeki sessiz ve sakin 
ölümü… Filmden geriye yazarın “yüce bir şeylere inanmak zorundayız” 
düşüncesi kalmıştır.  

Sonuç

Filmlerin hepsinde de yazarların özel hayatına, bir erkekle olan ikili 
ilişkilerine odaklanma öne çıkmaktadır. Ancak onların aile ilişkilerini, 
yazarları etkileyen, kitaplarına esin kaynağı olan çevreyi, edebi kamu 
ortamlarını yeterince hissedememekteyiz. 

Jane Austen, Batı aydınlanmasının, dünyadaki derin alt üst oluşun, 
Fransız ihtilalinin tanığı olmuş bir kadındır. Bu konularda fikirleri olan, 
tanıdığı insanların devrim tarafından giyotine yollanışıyla sarsılan 
biridir. Filmde iletişim kurduğu yayın ve edebiyat mahfillerinden hiçbir 
izse bulunmamaktadır. Kitaplarına imzasını atamamış olması bile 
geçmemektedir hiçbir sahnede. Sylvia Plath, kimlerle görüşür edebi olarak 
hangi kitaplardan nasıl bir çevreden beslenir bu belli değildir. Kocasının 
doğal edebiyat çevresini de görememekteyiz. Sadece çömez bir yazara, 
baştan çıkarıcı bir stajyere kapılıp gitmesine yer verilmiştir. Gündelik 
hayatın meşakkatleri yüzünden yazmaya yeterince zaman ayıramayan 
karısına neden ev işlerinde ya da geçim meselesinde destek olmaya 
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çalışmadığı muğlak kalmıştır. Sylvia, arkadaşlarıyla ölüm ve intihar 
üzerine konuşur, intiharın şiire karşı olduğunu söyler. Onlara ilk intihar 
teşebbüsünün tatlı ve sevimli bir detay olarak hissettiğini anlatır. Bu 
konudaki düşünceleri filmde işlenememiştir. 

Virginia Woolf, İngiliz edebiyatına son derece hâkim, eleştiri yazılarıyla 
da tanınan biriydi. Bunalımlarının ötesinde edebi mahfillerdeki görüşme 
ve tartışmalarından sahneler izleyebilir, eserlerin nasıl ele alındığına, 
üzerlerine ne konuşulduğuna dair bir fikir edinebilirdik. Mesela ikili 
görüşmelerinden biri, önemli hikâye yazarı arkadaşı Katrine Mansfield 
ile kafe buluşmalarından biri olsa oldukça etkileyici olabilirdi. 2. Dünya 
savaşını yaşamış, savaşın acılarına tanık olup umutsuzluğu idrak etmiş biri 
olarak bu konuda söz alışı filmde işlenmeden kalmıştır.  

Iris Murdoch ise Dublin doğumlu, ailesinin tek çocuğu, önemli bir 
İngiliz romancı ve felsefecidir. Babası 1. Dünya savaşında askerlik yapmış, 
annesi ise Dublin’de şarkıcı olmak üzere eğitim almıştır. Murdoch, 
zamanın en iyi okullarında okumuştur. Oxford’a klasik İngiliz edebiyatı 
için gelmiş ama tarih ve felsefe okumuştur. BM içinde görev alarak mülteci 
kamplarında çalışmıştır. Üniversitede sanat ve felsefe dersleri vermiş, 
felsefe profesörü olmuştur. 1956’da evlendiği edebiyat eleştirmeni Prof. 
John Bayley onu ölümüne kadar ihtimamla korumuş ve sakınmıştır. 
Murdoch, felsefe yazıları da kaleme aldı ki bazı mahfillerde bunlar daha 
çok bilinir.  Öğrenciyken komünist parti üyesi olduğundan ABD’ye ödül 
almak için bile girememiştir. İrlanda meselesinde iki tarafın şiddetine de 
karşı durmuş, konuşmayı savunmuştır. Avrupa yolculuklarında Sartre ve 
Beauvoir ile tanışmış ve edebiyatı varoluşçuluktan etkilenmiştir.

Bu filmlerin çekilmiş olması başlı başına büyük bir kıymettir. Her 
bir film inceliklerle doludur. Yazıda dile getirilen beklentiler edebiyat 
ortamlarına ve yazarların esin kaynaklarına dair derin bir tecessüsün 
dışavurumudur. Elbette yeni filmler de çekilecektir ve özellikle kendi 
yazarlarımız beyazperdeye aktarılırken bu kritiklerin bir değeri olabilir. 
Bizim de her yönüyle ele alınması ve sinemaya aktarılması gereken kıymetli 
kadın yazarlarımız vardır. Öncelikle Halide Edip, Fatma Aliye ve Şükûfe 
Nihal üzerine kurgusal filmlerin yapılmasını temenni edebiliriz. 



68

Yıldız RAMAZANOĞLU
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
02

0 
/ 

28
: 5

7-
68

Kaynakça
Bathes, S., «Son of poets Sylvia Plath and Ted Hughes kills himself». The Guardian. 

London. Archived from the original on March 12, 2017.

Irvine, R, Jane Austen, Routledge, London, 2005.

Le Faye, D., Jane Austen: A Family Record,  Cambridge University Press, London, 2004.

Urgan, M.,  Virginia Woolf, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2012.

Woolf, V.,  Bir Yazarın Güncesi, çev. Fatih Özgüven, Oğlak Yayınları, İstanbul, 1995.

“Sylvia Plath and Ted Hughes talk about their relationship”. The Guardian. London. April 
15, 2010. Retrieved July 9, 2010. Extract from the 1961 BBC interview with Plath and 
Hughes. 



Mahbûbu’l Kulûb’un Retorik/Hitabet Değeri Üzerine

69

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2020 / 28: 69-85

Mahbûbu’l Kulûb’un Retorik/
Hitabet Değeri Üzerine1

On The Rhetorical Value of Mahbûbu’l Kulûb

Muhammet Enes KALA*

İyilik yapmak elinden gelmiyorsa, kötülük bari yapma.2 

Öz

Ali Şir Nevâî, 1441-1501 yılları arasında yaşamış, kültür, sanat, edebiyat, fikir ve 
siyaset alanlarında oldukça önemli izler bırakmış mütefekkir ediplerimizdendir. 
Yaşamış olduğu çağ, Türk-İslam düşüncesinin farklı tezahürlerinin neşvünema 
bulduğu bir zaman dilimini ihata ederken, eserlerinin uzanımlarının edebiyat, 
kültür, sosyoloji, ahlak ve siyaset alanlarına doğrudan ve dolaylı olarak 
temas etmesi, düşüncesinin ve verimlerinin de kapsayıcı olduğuna işaret eder. 
Çalışmamız, çoğunlukla sözlü hitabın etkisine atıfla anlaşılan hitabet/retorik 
sanatını, beş sanatın orta gücü olarak konumlandırmasının yanında, onun sözlü 
olduğu kadar yazılı eserlerde de aranabileceğine ilişkin bir farkındalığa işaret 
etmek istemektedir. Her bir eser, muhatabıyla bir konuşma olmasının yanında 
çağlara ulaştırılan bir çağrı olması hasebiyle aslına bakılırsa bir hitaptır. Her 
hitabın, idrak, vicdan ve his yetilerinden müteşekkil olan muhatabını etkileme 
ve ikna etme gibi bir iddiası söz konusudur. Bu etkileyicilik iddiası kendisini 
sadece duygu üzerinden kurarsa, o etkinin kısa süreli, rasyonel olmayan ve 
anlamı sorgulanmamış olarak kalan bir zeminde inşa olunduğunu ifade etmek 
mümkün görünür. O halde hitabet/retorik sanatı, Aristoteles’in işaret ettiği 
bağlamda, içerisinde ‘logos’, ‘ethos’ ve ‘pathos’ unsurlarını barındırmalı, dahası 
bu unsurlara dengeli bir şekilde yer verip, onları esaslı şekilde tatmin etmenin 
yollarını aramalıdır. Çalışmada kurgulanan zeminde Ali Şir Nevai’nin son 
eseri olan Mahbûbu’l Kulûb’un bu çerçevede insanlara hitap etmede ve onları 
ikna etmedeki gücü değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ali Şir Nevai, , Mahbûbu’l Kulûb, siyaset-ahlak, retorik, 
hitabet

 *  Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü, 
mekala@ybu.edu.tr Orcid Id: 0000-0002-3857-470X

1  Bu çalışma, Özbekistan Mirza Uluğbey Milli Üniversitesi, TİKA, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
ve Ankara Düşünce Araştırma Merkezi ortaklığında 25-26 Nisan 2019 tarihleri arasında icra edilmiş 
olan,  3. İpek Yolu Kongresi-14. Adam Ululararası Sosyal Bilimler Konferansı çerçevesinde sunulan “Ali 
Şir Nevâî ve Mahbûbu’l Kulûb Adlı Eseri: Bir Değerlendirme” başlıklı tebliğin gözden geçirilmiş son 
halinden oluşmaktadır.

2  Ali Şir Nevâî, Mahbûbu’l Kulûb, haz. Vahit Türk, Ötüken yay., İstanbul, 2016, s. 163. 
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Abstract

Ali Şir Nevâî is one of our grateful authors, who lived between 1441-1501 years 
and has left very significant marks in the fields of culture, art, literature, ideas 
and politics. While the era in which he lived, has been experienced a period 
at when different manifestations of Turkish-Islamic thought were found to be 
fruitful, he has pointed out that the extensions of his works have directly and 
indirectly in contact with the fields of literature, culture, sociology, morality and 
politics. His thought and yields also have inclusive. The paper wants to point 
out the awareness that rhetoric art, which is mostly conceived with reference 
to the effect of oral addressing, is also the medium power of the five arts and 
that it can be searched in oral as well as in written works. In fact, each work is 
an addressing to the ages, as well as a conversation with the addressee. Each 
address has a claim to influence and persuade its interlocutor, who is composed 
of cognitive, conscientious and emotional abilities. If this claim of impressivity 
builds itself solely on emotion, it seems possible to express that the effect is built 
on a short-term, non-rational basis that remains unquestioned. The rhetorical 
art, then, must contain the elements of  ‘logos’, ‘ethos’ and ‘pathos’ in the context 
pointed out by Aristotle, and moreover, it should seek to find a balanced place 
and satisfy them completely. In this study, the strength of Mahbûbu’l Kulûb, Ali 
Şir Nevai’s last work, in addressing and persuading people in this framework 
will be evaluated.

Key words: Ali Sir Nevai, Mahbûbu’l Kulûb, politics, morality, rhetoric, 
oratory  

Giriş: İkna Sanatı Olarak Retorik/Hitabet ya da Beş Sanatın Orta 
Gücü

Burhan, cedel, hitabet, safsata ve şiir birlikte beş sanatı meydana getirirler3. 
Bu dizgenin tam ortasında, yakiniyyâta ve vehmiyyâta aynı uzaklıkta 
konumlandığını düşündüğümüz hitabet/retorik, aslında pratik kullanım 
bakımından bize değer yüksüz olarak görünür. Hitabet/Retorik sanatının, 
onu hem son ikiye, özellikle safsataya hem de ilk ikiye yani burhan ve 
cedele yaslanarak da ifade edilmeye olanak tanıdığını söz konusu kavramsal 
zeminde ileri sürmek mümkündür4. Ancak bu zeminin inşa edilmesi ve 
değerlendirilmesi kuşkusuz başka bir çalışmanın konusudur.

Aristoteles, “Retorik” adlı çalışmasında ikna edici iletişimin yollarını ele 
almış, beş sanattan birisi olan retoriğin anlamını ve işlevselliğini tartışmak 
suretiyle, onu en temelde insanları ikna etme sanatı olarak kabul etmiştir.5 

3  Konuya dair geniş bilgi için bkz. İbrahim Emiroğlu, Klasik Mantığa Giriş, Elis Yay., Ankara, 2009, ss. 
203-253.

4  Muhammet Enes Kala, “Cengiz Aytmatov Retoriğinin Gücü”, Kültürler Diyaloğu:  C. T. Aytmatov’un 
Mirası Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısı Konuşma Metinleri, Moskova, 2018, s. 101.

5  Aristoteles, Retorik, çev. Mehmet H. Doğan, YKY, İstanbul, 2008, s. 37.
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Aristoteles, söz konusu eserinde iletişim sürecinde üç temel ayak olan, 
kaynak, kanal ve hedef noktasında çok önemli çıkarım ve yorumlarda 
bulunmuş, bunları doğru tanımanın iletişimin sağlıklı ve ikna edici olmasına 
çok büyük katkılar sağlayacağını ileri sürmüştür. Aristoteles, ikna edici, 
etkili ve iyi konuşma sanatı olarak anlaşılan retoriği, bu iletişim sürecinin 
üst şemsiyesi olarak anlamlandırır.6 

Retorik iletişim zemini üzerinde anlama kavuşur. Bu çerçevede iletişim 
ise kuşkusuz kaynak-ileti-alıcı şeklinde bir şablona indirgenebilecek bir 
çerçevede anlaşılamaz. Bunun yanında o sadece sözlü ifadeler eşliğinde 
meydana çıkan inşai bir zemin olarak da değerlendirilmeyebilir. Biz 
çalışmamızda retoriği sunan iletişimin “karşılıklılığı” sunduğunu yani kaynak/
alıcı-ileti-alıcı/kaynak olarak ifade olunmasının daha makul olabileceğini 
düşünüyoruz. Ayrıca retoriğin sadece özne-özne ilişkisi ve iletişiminden 
doğmadığını, dönüştüren-dönüşen çerçevesinde ele alınabileceğini ileri 
sürüyoruz. Öyleyse kuşkusuz iletişim ve retorik, özne-özne arasında cereyan 
etmekte olan karşılıklı ilişkiden sadır olabileceği kadar, eser-özne arasındaki 
ilişkiden de sadır olabilir. Çalışmada kurgulanan zeminde Ali Şir Nevâî’nin 
son eseri olan Mahbûbu’l Kulûb’un bu çerçevede insanlara hitap etmede ve 
onları ikna etmedeki gücünü tartışmayı deneyeceğiz. 

Retorik kavramının özellikle Aristoteles’in zihin dünyasında karşılık 
bulan anlamlandırma çerçevesinin ele alındığı bir çalışmada7 retorik 
kavramına ilişkin tartışma zemini sunulmaya çalışılmıştır. O çalışmadan 
da hareket ederek retorik konusunun özellikle bir eserin retorik değerini 
tartışmak üzere nasıl belirdiğini anlamaya gayret edebiliriz. 

Retoriği ikna yollarından elde olanları en etkili şekilde kullanmayla 
ilişkilendiren Aristoteles’in zihninde bu yollar “ethos”, “logos” ve “pathos”  
şeklinde karşılık bulur. Üç ikna yolundan ilkinin “ethos” (karakterin ve 
söylemin ahlakiliği) olduğunu ifade eden Aristoteles, bununla özellikle 
hatibin muhatap karşısındaki güvenirliliğine işaret etmek ister. Hatibin, 
alanına olan hâkimiyetinin muhatabın gözündeki güvenirliliğini ya da 
inandırıcılığını artırdığı gibi onun ahlâki açıdan erdemli bir karaktere sahip 
olması da güvenirliliğini artırır.8 Aristoteles bunu şu şekilde dile getirir: “İyi 
insanlara ötekilerden daha tam ve daha kolay bir şekilde inanırız, sorun ne 
olursa olsun bu genellikle doğrudur.”9 Bu konuyu Quintilianus (MÖ 30-100) 
da dile getirmiştir. “Retorik iyi söyleme sanatıdır, çünkü hem söylemin tüm 

6 Muhammet Enes Kala, “Aristoteles’in Retorik Eserine Özel Referansla Duyguları Tanımanın Ahlak 
Eğitimine Katkıları” Felsefe, Edebiyat ve Değer Sempozyumu Bildirileri, Kahramanmaraş, 2013.

7 Ayrıntılar için bkz. Muhammet Enes Kala, “Aristoteles’in Retorik Eserine Özel Referansla Duyguları 
Tanımanın Ahlak Eğitimine Katkıları” Felsefe, Edebiyat ve Değer Sempozyumu Bildirileri, 
Kahramanmaraş, 2013.

8 Ramage, John D. and John C. Bean, Writing Arguments, Allyn & Bacon, 1998, ss. 81-82.
9 Aristoteles, Retorik, s. 38.
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yetkinliklerini hem de hatibin ahlâkını kucaklar, çünkü iyi insan olmadan 
gerçekten iyi konuşmak mümkün değildir.”10 Burada hitabetin ve hatibin 
birlikte sözlü iletişime işaret ettiği kadar sözün yazıya geçirilmesiyle, yazılı 
bir ilişkide de retoriğin açığa çıkabileceğini seslendirmek istiyoruz. 

Bir hatip konuşurken etkileyiciliğini ve inandırıcılığını kendi şahsi 
ahlakiliği kadar söylemlerindeki ahlaki olana tezat teşkil etmeyecek manalarla 
artırabilir. Ancak hatip, hitabını sözlü olduğu kadar yazıyla da devam 
ettirebilir ve yazdığı eserler de bir retorik etkisini taşıyabilir. Ancak şu var ki 
gerek yazıda veya söylemde ortaya çıkan şekliyle etik anlamlılık, insanların 
değerler manzumesine sevk ediliş biçimi, muhatabı ikna etmede etkili ve 
gerekli olsa da yeterli görünmez. Zira konuştuğu veya yazdığı şey hakkında 
doğru şeyler bilmeyen ya da konuştuğu veya yazdığı şeylerin içsel tutarlılığı 
olmayan kişi anlatmak istediğini yalnız olumlu kişisel karakterine, ifade 
ettiğinin samimi olarak ortak iyiyi ve vicdanı merkeze almasına yaslanarak 
muhatabına anlatamayacak ve onu ikna edemeyebilecektir.11 Bunun dışında 
ahlaki karakter olarak hatip ya da müellif kendisinin, söylemi ve yazısının 
ahlakiliğe basması gerektiğini kabul etmekle beraber, onun muhatabına en 
etkili şekilde, alıcının duygusal dünyasında derin izler bırakabilecek nispette 
mesajını kurgulamayı da başarmalıdır. 

Retorikte kuşkusuz en önemli ve gerekli ayak, kaynağın ve iletinin 
ahlakiliğine işaret eden “ethos” olarak düşünülebilir. “Ethos” retorikte 
gereklidir, ancak yeterli değildir. Retorik, gücünü artırmak için başka 
unsurlara da muhtaçtır. Bundan ötürü olsa gerek Aristoteles, ikna 
etmenin ikinci yolu olan “logos”a, yani konuşanın veya yazanın mantıksal 
delillendirmeyi kullanabilme özelliği ve verilmek istenen mesajın iç 
tutarlılığına işaret eder. Hatip veya müellif muhatabına iletmek istediği 
mesajı öncelikle çok iyi bilmeli, dahası ona gerekçe ve temellendirmeleriyle 
hâkim olmalıdır. Daha sonra uygun ikna ve tatmin edici delillerle mesajı 
muhatabına iletmeyi başarabilmelidir. “Logos”, burada mesajın anlamını, 
bağlı olduğu içsel ve dışsal ölçütleri içerir. “Logos”, başka bir anlamda hatip 
veya müellif ile muhatabı kendi kurallarına (mantıksal-olgusal-metafizik 
vs. gerçeklikler) bağlama ve iletilen anlamlar arasındaki bütüncül ilişkiyi, 
muhatabın değerlendirebilmesine imkân verebilecek şekliyle aralarında 
ortak dil oluşturmak anlamını da muhtevidir.12 Retorikte “logos” boyutu, 
dışsal zeminde sözlü veya yazılı mesajın olgusal doğruluğa ve öznelerarası test 
edilebilirliğe açık olması, dahası bunları gereğince karşılamayı başarabilmesi 
olarak dillendirilebilir. 

Ne var ki retorikte “ethos” ve “logos” ikna ediciliği ve etkileyiciliği sağlamak 

10  Michel Meyer, Retorik, çev. İsmail Yerguz, Dost Kitabevi, Ankara, 2009, s. 12.
11  Muhammet Enes Kala, “Cengiz Aytmatov Retoriğinin Gücü”, s. 310.
12  Aynı yer.
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için bir başka unsura daha ihtiyaç duyar. Aristoteles, dinleyicinin ruh hali 
ve mesajın içerdiği coşkunlukla ilintili olarak “pathos” unsurunu da retoriğe 
dahil ederek onun bütüncül yapısına işaret etmeye çalışır. Aristoteles’e 
göre konuşma, insanda var olan duyguları istenildiği gibi harekete geçirme 
kudretine hâkim olursa, ikna doğrudan muhataptan da gelebilir. Aristoteles, 
bu durumu hatibe dostluk ve düşmanlık duyduğumuz durumlardaki 
yargılarımızın farklı olduğundan hareketle ifade etmeye gayret eder.13 

Bu son unsurla artık sözlü ve yazılı hitap, irade ve akıldan bambaşka 
bir boyuta evrilir.  İnsanı, idrak, vicdan ve duygu varlığı olarak görürsek, 
retorikte “logos” onun idrakini, “ethos” onun vicdanını ve “pathos” ise 
onun duygu boyutunu tatmin etmelidir14.  Artık retoriğe, duygu katmanı, 
muhatabın duygularını kontrol etme becerileri ve muhatabın ruhunda 
meydana getireceği etkileri artırabilmek için onun ruh dünyasını tanıma 
tarafları da dahil olur. Bu durumu Meyer şu şekilde dile getirmeye çalışır: 
“İnsan tutkuyla sevdiğinde sevdiği insanın nitelikleri ve onunla ilgili olarak 
olumlu düşünceler arasında bir fark gözetmez.”15 

Retorik kavramına ve onun kurucu çerçevesini ortaya koyduktan sonra 
bu çerçeveye sadık kalmak koşuluyla Ali Şir Nevâî’nin son eseri olduğunu 
bildiğimiz Mahbûbu’l Kulûb adlı eserin retorik gücünü değerlendirmeye 
çalışacağız. Kuşkusuz Ali Şir Nevâî, oldukça önemli bir ilim ve  kültür insanı 
olmak yanında önemli bir devlet adamıdır. Onun eserleri hem edebi açıdan 
hem de kısmen siyasi açıdan ele alınmış olsa da kendisini ahlak felsefesi 
çerçevesinde ele alıp değerlendiren çalışma oldukça az ve yetersizdir. Bu 
çalışmada, yukarıda ifade edilen teorik zemine, Nevâî’nin hem ahlaki şahsiyeti 
hem de bildiğimiz en son eseri olan Mahbûbu’l Kulûb’un içeriği, biçimi ve 
üslubu yerleştirilerek bir değerlendirme denemesinde bulunulanacaktır. Bu 
bağlamda öncelikle Ali Şir Nevâî’nin ahlaki karakterini ve onun bulunduğu 
dönemi kısaca da olsa tanımanın en azından retorikte içerilen “ethos” 
boyutunu dillendirmeye fırsat verebilmesi adına önemli olduğunu ifade 
edebiliriz. 

Ali Şir Nevâî’nin Dönemi ve Hayatından Kesitler

Ali Şir Nevâî 1441 yılında Herat’ta dünyaya gelmiştir. Uygur Türklerindendir, 
ailece Timuroğullarının hizmetinde bulunmuşlardır. Tahta çıktıktan sonra 
en yakınlarında bulunacağı Hüseyin Baykara ile beraber büyümüş ve 
çoğunlukla hayatları birlikte geçmiştir. Ali Şir Nevâî’nin hayat hikayesinden 
ayrıntılarıyla bahsetmek kuşkusuz bu yazının sınırlarını hayli aşmakla 

13  Aristoteles, Retorik,  s. 38.
14  O halde retorikte “logos”, epistemik; “ethos”, ahlaki ve “pathos ise estetik değerin zeminine işaret 

etmektedir. 
15  Meyer, Retorik, ss. 28-29.



74

Muhammet Enes KALA
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
02

0 
/ 

28
: 6

9-
85

birlikte yazıyı amacından saptırabilecektir. Burada Nevâî’nin hitabet gücünü 
artırma imkanına sahip olduğunu düşündüğümüz karakter özelliklerine 
dair önemli hususlara tarihi dizge içinde yer vermekle ve yaşamının geçtiği 
dönemi kısaca tanıtmakla yetineceğiz. 

15. yüzyılda Asya bölgesinde Horasan’ın merkezi olarak Herat, 
Maveraünnehir’in merkezi olarak da Semerkant olmak üzere iki önemli 
merkez bulunmaktaydı. Bu iki önemli yer, yüzyıllarda iktisadın, sanatın ve 
kültürün merkezleri olarak bilinmekteydi. Özellikle Herat, Baykara ve Nevâî 
döneminde tam anlamıyla bilim ve sanat merkezi olmuştur. Semerkant’ın ise 
özellikle Uluğ Bey zamanında kültür, sanat ve bilim alanlarında tarihinde en 
üst noktalara ulaştığını söylemek mümkündür. Şahruh’un son zamanları olan 
1440’lı yıllarda Herat, üstünlüğünü kültür ve sanat alanında Semerkant’a 
kaptırmış, ancak Baykara ile özellikle ona Ali Şir Nevâî’nin katkısıyla Herat 
daha sonra bu üstünlüğü ele geçirmeye başlamıştı. Bununla birlikte Herat, 
kültür, sanat ve ilim alanında çok ciddi ivme yakalamıştır. Bunda kuşkusuz 
Uluğ Bey’den sonra idareyi devralan Ebu Sait’in kültür ve sanat alanında 
ufkunun darlığının da bunda etkisi olduğu söylenebilir.16 

Hüseyin Baykara Herat’ta 1469 tarihinde, o dönem tahtta olan Ebu Sait’in 
Karakoyunlulara yardım etmek için Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan 
ile savaşmaya gidip hayatını kaybettiği sırada tahtı ele geçirir. Aynı yıl Ali 
Şir Nevâî ise dönemin sanat ve kültür merkezi olarak bilinen Semerkant’ta 
bulunmaktadır. Baykara, onu Ebu Sait’in oğlu Sultan Ahmed Mirza’dan ister 
ve Ali Şir Nevâî hayatının büyük kısmını geçireceği Herat’a gelir. Bu durum, 
sadece Hüseyin Baykara’yı değil, tüm halkı çok mutlu eder. Nevâî’nin 
Herat’a gelişinin halk tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmış olduğun 
bilinmektedir. Nevâî, 1479 tarihinde dostu ve etkisinde kaldığı Molla Cami ile 
tanışır ve Nakşibendiliğe girer. Şairler Sultanı, asıl eserlerini de bu tarihten 
sonra verir. 1479 tarihinde nâip vazifesine getirilmiş olan Nevâî, en büyük 
savaşını devlet yönetimindeki yolsuzluk, iltimas, haksız kazanç, düzensizlik 
ve israfa karşı verir. Kültür ve sanat kadar, devletin işleyişine de olan samimi 
katkısı onu halkın nazarında çok değerli kılar.17 

Nevâi’nin Sultan Baykara’ya ilk büyük hizmeti, Herat’ta vergiler 
yüzünden çıkan halk hareketini genişlemeye meydan vermeden aldığı 
tedbirle önlemesiyle olur. 1469 yılı sonlarına doğru, Esterabat’ta başlayan 
bir ayaklanmayı bastırmak üzere Nevâi ile birlikte oraya giden Sultan 
Baykara, Herat’taki olayı haber alınca, ayaklanmayı kuvvet kullanarak 
bastırmayı düşünür fakat Nevâi’nin yatıştırıcı sözleriyle bundan vazgeçer. 
Nevâi, vergi işlerinde yolsuzluk yapanların cezalandırılacağına dair Sultanın 
emrini alarak Herat’a gelir ve Cuma günü camide halka okur. Olayı inceleyip 

16  Agah Sırrı Levend, Ali Şir Nevâî Hayatı, Sanatı ve Kişiliği, cilt 1, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1965,  ss. 
11-14.

17  Agah Sırrı Levend, Ali Şir Nevâî Hayatı, Sanatı ve Kişiliği, ss. 32-37.   
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sebep olanları tespit ettikten sonra Sultan Baykara’nın yanına dönen Nevâi 
durumu hükümdara anlatır, Sultan Baykara da suçluların cezalandırılmasını 
emreder. Bu davranış halkın arasında olumlu bir etkiye neden olur, zalimler 
bu davranışla korkar, mazlumlar ise büyük bir güven duyarlar.18  

Nevâî’nin devletin iç işleyişinde hassasiyeti kuşkusuz herkesi memnun 
etmez. Kendisi gibi devletin üst yönetiminde bulunan Mecdettin’i, Nevâî’nin 
hem Sultan Baykara’ya yakınlığı kıskandırır hem de devletin işleyişindeki 
yanlışlıklar karşısında samimi mücadelesi zor durumda bırakır. Tüm bu ve 
benzeri nedenlerle Nevâî’ye karşı kin ve öfke besleyen Mecdettin, onu Sultanın 
gözünden düşürmeye gayret eder ve bir süre sonra başarılı da olur. Bir 
dönem Mecdettin’in tesirinde kalan Sultan Baykara, Nevâî’yi merkeze uzak 
olan Esterebât’a vali olarak atar. Buna oldukça kırılan Nevâî, devletin istikbal 
ve ikbali için Sultanın işini kolaylaştır, kararına müdahalede bulunmaz, o 
dönemde karışıklık için bir neden haline gelmez. Nevâî arkasından çevrilen 
oyunlara rağmen mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmez, dahası gücünü 
devletin sağlıklı işleyişi yolundaki engelleri kaldırmak için kullanmaya 
devam eder. Nevâî’yi tarihte ve halkın gözünde büyük kılan, dahası onun 
eserlerinde etki ve inandırıcılığı da artıran bu samimi mücadelesidir. Bu 
samimi mücadele, sonunda da Nevâî’yi yeniden merkezi bir figür haline 
getirir. On beş ay sonra hatasını anlayan Sultan Baykara onu yeniden yanına 
çağırır. Bu sefer ise Nevâî onur, gurur ve kibir gibi kötü hasletlerle değil de 
olabildiğince müşfik ve iyi niyetle davete icabet eder.19 

Ömrünün son dönemlerinde Sultan Baykara ve oğlu Bediüzzaman’ın taht 
kavgalarına da şahit olan Nevâî,  müşfik bir derviş farkındalığında ve devlet 
terbiyesinin verdiği vakur bir duruşla, devleti derinden etkileyecek mesele 
karşısında aracılık etme azmini gösterir. Bu zor durum onu ziyadesiyle üzse 
de, baba-oğul arasındaki taht kavgasının sertleşmesinin önünde durmaya 
çaba sarf eder. Bu taht kavgasına dair hüznü onun son kitabı olan Mahbûbu’l 
Kulûb adlı eserinde de hissedilebilir.  

Nevâî her durumda devletin sonunu hazırlayan unsurların zulüm, 
sefahat, yolsuzluk ve israf gibi gayri ahlakiliklerin olduğunu ifade etmiş, 
bununla kalmamış devleti kemiren gayri ahlakiliklerle mücadele etmiştir.20 
Özellikle Baykara’nın son zamanlarda içki müptelası olmasına ve şatafata 
düşkünlüğüne çok sert karşı çıkan Nevâî’ye göre durum otoritenin 
zedelenmesini ve taht mücadelelerinin tetiklenmesini getirmiştir.21 Bunun 

18  Serdar Bulut, “Asya Coğrafyası’nın Büyük Edibi Ali Şîr Nevâî’nin Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Ve Türk 
Dili’ne Katkıları”, Asya Studies Academic Social Studies/Akademik Sosyal Araştırmalar, Number: 1, 
2017, s. 25.

19  Agah Sırrı Levend, Ali Şir Nevâî Hayatı, Sanatı ve Kişiliği, s. 27.
20  Agah Sırrı Levend, Ali Şir Nevâî Hayatı, Sanatı ve Kişiliği, s. 46.
21  Aynı yer.
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yanında hakanın kontrolü kaybetmesiyle devlet adamlarının ruhunu para ve 
makam hırsının istila etme tehlikesi baş gösterecektir. Bu tehlike en sonunda 
halka zulümleri getirecektir. Halkı zulüm altında olan devletin ise çökmesi 
kaçınılmaz olacaktır.  

1501 tarihinde vefat eden Nevâî, hayatını milletine ve devlet hizmetine 
adamış, hayatı boyunca mücadeleci, sinikliği ve tembelliği sevmeyen bir 
karakteri büyütmüştür. Eserleri edebiyatın en büyük numuneleri olmasının 
yanında her bir eserinde ahlaki neşveleri duyumsamak mümkündür. Ali 
Şir Nevâî, eserlerinde çoğunlukla ikiyüzlülüğü ile ilme sırt dönüp cahilliği 
yüceltenleri eleştirmiş, zulmü, cimriliği, vazifelerin suiistimal edilmesini 
eleştirmiş,  çağının sosyal hayatını eleştirmiş, kibirle kendinden geçen 
makam, mevki ve servet sahiplerini uyarmış, devlet erkanına yönelik çeşitli 
tembihlerde bulunmuştur. 

Hamsesi olan Hayretü’l Ebrâr’da da ahlaki konulara ağırlık vermiş, 
hoyrat, bencil, iki yüzlü, dalkavuk ve tembel olmanın kişinin kendisine, 
milletine ve devletine çok büyük zararlar vereceğini ifade etmeye çalışmıştır. 
Ona göre hükümdarda öfke, zenginde cimrilik, bilginde hırs onları ve 
toplumlarını tüketir. İdarenin adaletle ayakta kalabileceğini düşünen 
Nevâî, adalet ayağının kırılmasıyla idare çatısının çökeceğini vurgular. Bu 
noktada Baykara’nın oğlu Bediüzzaman’a öğüdü oldukça önemli görünür. 
Onun her şeyden önce Hakkı tanımasını, adaletten sapmamasını, öfkeden 
uzak durmasını, istişareye çok önem vermesini, kibre kapılmamasını, öğüt 
vericileri yanından uzaklaştırmamasını, atasına saygıda kusur etmemesini 
ve geleneğinden kopmaması gerektiğini salık verir.22 

Dünyadaki yaşamı güzelleştirmenin yolunu dünyada insanı yaşatmakla 
mümkün gören Nevâî, her durumda ve hayatının her evresinde halkın 
dertleriyle dertlenmeye çalışmış, kendi köşesine çekilip rindliğe 
tutulmamıştır. Şatafata aldırmayan, her hayrı kendi kesesinden yapan, 
dünyalık büyütmeyen, halk içinde Hakk’la olmaya gayret gösteren, halkın 
dertlerini dinleyen ve halk tarafından çok sevilen bir kişi olmaya gayret etmiş 
olan Nevâî, hayatını da bu mücadelenin meydanı kılmıştır.23 

Ali Şir Nevâî, ilim ve sanat çalışmalarıyla, şiire, resme, musiki ve mimariye 
üstün hizmetiyle aynı zamanda halk arasında müthiş bir şöhret kazanmış 
ve halk tarafından devamlı surette sevilmiştir. Bu bağlamda o, devrinin ve 
çevresinin önemli bir şahsiyeti olarak kabul görmüştür.24 Çok hayırsever 
birisi olan Ali Şir Nevâî, her anlamıyla çok zengin bir insan olarak yaşamış, 
sahip olduğu serveti ilim ve sanat için harcamıştır. Nevâî, kendi kurdurduğu 
medreselerde okuyan talebe ve hocalara kendi parasından maaş ve iaşe 

22  Agah Sırrı Levend, Ali Şir Nevâî Hayatı, Sanatı ve Kişiliği, s. 182.
23  Agah Sırrı Levend, Ali Şir Nevâî Hayatı, Sanatı ve Kişiliği, ss. 188-190.
24  Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I, İstanbul, 1948,  s. 424.  
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sağlamıştır. Şifahânelerde tedaviyi ücretsiz kılmıştır.25 Bununla birlikte 
Horasan’da 370 parça hayrât inşa etmiştir. Bunlar arasında kervansaraylar, 
mescitler, camiler, tekkeler medreseler, köprüler bulunmakla birlikte 
bunları kendine ait mal varlığını kullanarak inşa ettirmiştir.26 

Babur Şah’ın hatıralarında dile getirdiği şu veciz ifadeler Nevâi’nin 
sosyal yönünü çok güzel şekilde tanımlar: “Fazilet ve hüner sahipleri için 
Alî Şir kadar mürebbi ve hâmi olan bir adamın hiçbir zaman zuhur ettiği 
malum değildir.”27 Nevâî’nin hayatına kısa bir bakış, onun yüksek ahlaki 
şahsiyetini ortaya koyan numuneleri insanın nazarına sunabilecektir. 
Dolayısıyla, bir eserin hitabının ahlaki değerinin sadece o eserin ahlaktan 
bahsetmesi değil, müellifinin de ahlaki şahsiyetini gerekli kılmasından 
mütevellit tüm bu anlattıklarımızdan hareketle Nevâî’nin bir ahlak ve 
siyaset eseri olan son kitabının hitabet değerinin müellifi noktainazarından 
oldukça yüklü olduğunu görebiliriz. 

Mahbûbu’l Kulûb ve Eserde İçerilen Hitabi Güç

Mahbûbu’l Kulûb, Nevâî’nin tüm tecrübesini taşıyan ve ölmeden hemen 
önce yazdığı son eseridir. Eser devletin çöküşüne giden yolu haber 
vermesi bakımından oldukça değerlidir. Bu zeminde kısmen karamsar 
manzaraları ortaya koymaktadır. Adil olmayan hakan, işini doğru düzgün 
yapmayan vezirler, rüşvetten beslenen kadılar, halka zulmeden ve halkın 
hakkından geçinen güvenlik görevlileri, riyakar şeyhler, eserin omurgasını 
oluşturmakta, toplumun sağlıklı şekilde devam etmesi ise ifade edilen söz 
konusu aksaklıkların giderilmesine bağlanmaktadır.28

Önceki bölümde, Ali Şir Nevâî’nin kültür, sanat ve edebiyat alanlarına 
katkıları yanında devlet idaresindeki başarılarını da ifade etmeye çalışmıştık. 
Tüm bunlarla birlikte düşünüldüğünde son eseri olan Mahûbu’l Kulûb adlı 
eser, Nevâî’nin yaşamının süzgecinden damıtılan tecrübe kokan önemli bir 
eser olarak değerlendirilebilir. Eserde bahsedilen pratik meselelere ilişkin 
tavsiye ve tembihler eserin ethos/vicdan tarafını güçlendirirken, eserin 
müellifinin hayat serüveni, tecrübesi, halkı tanımadaki mahareti, kültür 
ve ilme olan düşkünlüğü eserin logos/idrak ve pathos/duygu taraflarını 
besler ve güçlendirir. Bu bölümde bu hususlara ayrıntılı olarak bakmaya 
çalışacağız. 

25  İlyas Yazar, http://web.deu.edu.tr/ilyas/Courses/ete/Nevâî_metin.pdf [Erişim: 13.04.2019]
26  Ali Nihat Tarlan,  Ali Şir Nevâi, Hayatı ve Eserleri, İstanbul, 1962, s. 3.
27  Ahmet Ercilasun, “Ali Şir Nevayi’nin Mahbûbül Kulûb’unda Devlet Anlayışı”, Makaleler - Dil, Destan, 

Tarih, Edebiyat, Akçağ Yay., Ankara, 2007, s. 577.
28  Vahit Türk, “Söz Başı”, s. 16. (Ali Şir Nevâî, Mahbûbu’l Kulûb, Ötüken, İstanbul, 2016.)
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Mahbûbu’l Kulûb’un ahlak ve siyaset temalarını taşıdığına temas 
etmiştik. Bu eser Türk-İslam düşünce çizgisinin ameli sahada kalan 
tarafında önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Esasında Türklerin siyaset 
düşüncelerine dair hasılayı ortaya koyan Ali Şir Nevâî’ye kadar özellikle 
dört büyük eserden bahsedebiliriz. Bunlar Türklere dair ilk yazılı metinler 
olma işlevini de gösteren Orhun Abideleri, Türk-İslam siyaset düşüncesini 
teoride ortaya koymaya çalışan Yusuf Has Hacib’e ait olan Kutadgu Bilig, 
bu eserde ortaya konan teorinin bir şekilde uygulama veçhelerini sunan, 
bununla birlikte sonrası için siyasete dair ameli ve nazari bir çerçeve 
sunan Nizamülmülk’ün Siyasetnamesi ve belki de Siyasetname adlı eserde 
işaret edilen uygulamaların uygulanma esnasında eksik yanlarını da ifade 
ederek, o siyasetnameyi kendi şart ve bağlamında güncellenmesini içeren 
Mahbûbu’l Kulûb’tür. 

Mahbûbu’l Kulûb, her şeyden önce işaret edildiği üzere bir ahlak 
metnidir. Eserin birinci kısmı, çeşitli insanların durumlarının ve fiillerinin 
nasıl ve neler olacağından bahsederken ikinci kısmı, güzel, faydalı fiiller 
ile kötü huyların faydasız fiillerin neler olduğundan söz eder. Eserin son 
bölümünde ise bunlar dışında kalan çeşitli faydalı durumlara ilişkin 
tembihler, meseller ve açıklamalar yer alır.29 Mahbûbu’l Kulûb’un önemli 
özelliklerinden birisi de uygulamalı ahlak faslını açarak döneminde 
insanların sırtına yük olan, devletin kökünü kazıyan ikiyüzlü, kötü ve 
asalak tipleri büyük bir ustalıkla göstermiş olmasıdır.30 

Mahbûbu’l Kulûb’un etkisi ve inandırıcılık gücü en çok da onun müthiş 
bir tecrübe ürünü olmasında yatar. Nevâî tecrübesine ilişkin ifadeleri söyle 
dile döker:   “Bazen dağların tepesi dinlenme yerim oldu ve bazen çöllerin 
kıyısı sığınağım oldu. Bazen bütün bu sıkıntılardan dolayı yurdumu terk 
ettim ve yokluk tekkesini mesken edindim ve bazen garip insanlara rezil 
oldum, bazen değerli insanlara hizmet etmek suretiyle nasiplendim ve 
sözlerim dinleyenlerin gönlüne hoş geldi.”31 

Ali Şir Nevâî’nin, Mahbûbu’l Kulûb adlı eserinde, meslek etiklerini 
itinayla çıkardığına da şahit olmaktayız. Devrinin idaresinde önemli 
yer işgal eden her bir meslek grubunda en başta nasıl olunmaması 
gerektiğinden başlamak üzere, nasıl olunması gerektiğinden de oldukça 
itinayla bahsedilmektedir. Nevâî, vezirlik, kadılık, fakihlik, müderrislik, 
hekimlik, katiplik, imamlık vs. mesleklerin davranış kodlarına dair 
çok önemli tespitlerde bulunur. Meslek gruplarında olmaması gereken 
karakterleri yaptıkları yanlış uygulamaları göstermek suretiyle 

29  Ali Şir Nevâî, Mahbûbu’l Kulûb, s. 23.
30  Agah Sırrı Levend, Ali Şir Nevâî Divanlar ve Hamse Dışındaki Eserleri, cilt 4, Türk Tarih Kurumu 

Basımevi, 1965, ss. 4-5.
31  Ali Şir Nevâî, Mahbûbu’l Kulûb, s. 21.    
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zemmederken, onların kendilerini içinde buldukları duygu durumlarını 
tanımaya çalışarak anlamaya da gayret eder. Anlatımında karşımıza çıkan 
etkileyicilik, muhatabın hem idrak hem vicdan hem de duygu/his yetilerine 
seslenerek nasıl olunması ve buna mukabil nasıl olunmaması gerektiğinin 
altını çizecek kıvamda görünür.

Ali Şir Nevâî, hem ferdi hem de toplumsal olarak herkesin vazifesine 
değinir. Bu çerçevede Allah’a tâat, hakana itaat ve halka ise hizmet etmek 
gerekir. Özellikle hakan için ifade ettikleri oldukça önemli görünür. “Hakan 
için gerekli olan, asker, dervişlerin duası, fakirlerin himmeti ve Allah’ın 
rızasıdır.”32

Nevâî’nin en geniş alanı ayırarak, en fazla önemsediği hakanlık ve adalet 
erdemidir. Hakanların dikkat etmesi gerektiği hususları dile getirirken, 
ideal olan durumlardan da bahseder Nevâî. Buna göre hükümdara en çok 
yakışan erdem, adalettir. Mutlu ve huzurlu bir toplumun kaynağı da adalet 
değerinde aranır. İfadeleriyle bu hususu etkileyici ve hatırda kalıcı şekilde 
ifade etmeye çalışan Nevâî konuya ilişkin şunları söyler: “Adil hakan, 
Hak’tan halka rahmet, ülkelere de emniyet ve ululuk sebebidir.”33 

Adil bir hakanın idaresi altında huzur ve mutluluk, insanların 
gönüllerinde, toplumun hanelerinde yankılanır. Fakir ve çaresizler onun 
güleç yüzünden güven içinde olurken, zalim ve zorbalar onun siyaset 
kılıcından dolayı korku içinde perişan olurlar. Böylesi bir idare, mescitleri 
gece gündüz cemaatle, medreseleri ise ilim tartışanların sesleriyle huzur 
içinde doldurur. Halk, tarlasını ve bağını adil hakan sayesinde imar etmiş, 
askerin mutluluğu, cesareti ve dinçliği onunlar artmıştır. Bunun tam 
tersine insana huzur ve umut değil, korku veren idare zalimdir. Böylesi 
zalim idarenin ömrü ve esamesi de olmaz.34 

Nevâi’ye göre âdil padişahın, birbirini tamamlayıcı vasıflarını şöyle 
sıralayabiliriz. “Rıfk ve müdârâ (yumuşaklık ve halka iyi muamele), 
zâlimlere karşı sertlik, ferâset (anlayış), siyâset, re’fet (esirgeyicilik), 
muhâfazat (koruyuculuk), heybet, kısas (misliyle mukabele), haydutlara 
karşı intikam, cömertlik ve lütufkârlık, doyuruculuk ve giydiricilik. Onun 
yumuşaklık ve iyi muamelesinden yoksullar ve güçsüzler huzur içindedir. 
Zalimler ve kötülükte birleşenler onun kılıç siyasetinden mahvolurlar. 
Onun feraseti dolayısıyla kuzu kurttan emindir.”35

Ali Şir Nevâî, adalet kadar akla da önemli vurgularda bulunur. Aklı bir 
nimet olarak gören Nevâî, onun yerli yerinde kullanılmasının öneminden 

32  Ali Şir Nevâî, Mahbûbu’l Kulûb, s. 35.
33  Ali Şir Nevâî, Mahbûbu’l Kulûb , s. 27.
34  Ali Şir Nevâî, Mahbûbu’l Kulûb , ss.27-31.
35  Ahmet Ercilasun, “Ali Şir Nevayi’nin Mahbûbül Kulûb’unda Devlet Anlayışı”, s. 579.
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bahseder. Safsata ehlinin aklı araçsallaştırmak suretiyle tahakküm altına 
aldıklarını, müneccimlerin aklı ve olguyu göz ardı edip insanların sadece 
duygularına hitap etmek suretiyle onları tahrik etme uğraşılarının boş ve 
anlamsız olduğunu ifade eder. Akla ve olguya sırt dönmenin her iş ve eylemde 
insanı boşluğa ve anlamsızlığa ittiğinin iması burada oldukça değerli 
görünür.36 Ancak Nevâî’de ki akıl, had bilmeyen ve kendisinden başka güç 
tanımayan akıl değildir. O, hikmet erdeminin had bilen, Allah’ın ululuk ve 
yüceliği karşısında kendisini tanıyan aklın erdemi olduğunu düşünür. Zira 
büyüklenme tutkusunun panzehiri Allah’ın ululuk ve yüceliğinin akıldan 
çıkarılmaması demektir.37 Nevâî, insanın hal, hareket, söylem ve eylemini 
değişen mevcudata göre değil, değişmeyen ezeli ve ebedi olan Vücuda 
göre ayarlanmasının en makul şey olduğunu ifade eder.38  “Sonlu olan her 
şeye gönül bağlamak yanlıştır. Tanrı’dan başka her şey yokluk kusuruyla 
eksiklidir.”39 Bilim ve dinin birbiriyle olan uyumluluğuna da dikkat 
çeken Nevâî, dinin bilimin istikametini, bilimin ise dinin anlaşılması ve 
gerekçelendirilmesini mümkün kıldığını ima eder.40

Nevâî’nin eserinde akla ve aklın doğru kullanımına ilişkin oldukça 
değerli tespitlere rastlarız. Şunu söyler Nevâî, “Gerçek söz muteber, iyi 
söz kısa olur… Dimağında yanılgı olanın sözleri arasında bağlantı olmaz. 
Dimağı düzgün olanın konuşması akıcı, sözü hesapsız olanın kendi de 
hesapsız olur. Sözünde dağınıklık olanın kendinde pişmanlık vardır. Söz, 
fesahat ziynetiyle süslü olmaz, ona asıl süsü doğruluk verir.”41 “Akıllı odur 
ki yalan söylemez, ancak her doğruyu da söylemez.”42

Nevâî, iman, söylem ve eylemin birlikte tutarlı olarak bulunmasıyla 
birlikte ilim ve amel bütünlüğünü de hasseten önemsemiştir.  “İlim tahsil 
edip, tahsil ettiğiyle amel etmeyen, tarlayı sürüp de tohum ekmeyen ya da 
tohum ekip de ürününden yararlanmayan kimseye benzer.”43

Akla ve hikmete vurgusu kadar Ali Şir Nevâî’nin iffet, itidal, cömertlik ve 
cesaret gibi temel faziletlere de etkili ve insanların duygularını anlatımıyla 
harekete geçirir şekilde ifade ettiğini görmekteyiz. Hırs ve tamahın 
insanların can ve gönüllerindeki zenginliği yerinden ettiğini belirten Nevâî, 
riyakarlık ve hainliğin ferdi ve toplumu çürüten yapısına işaret eder.44 Hırs 

36  Ali Şir Nevâî, Mahbûbu’l Kulûb , s. 53.
37  Ali Şir Nevâî, Mahbûbu’l Kulûb , s. 101.
38  Ali Şir Nevâî, Mahbûbu’l Kulûb , s. 111.
39  Ali Şir Nevâî, Mahbûbu’l Kulûb , s. 120.
40  Ali Şir Nevâî, Mahbûbu’l Kulûb , s. 125.
41  Ali Şir Nevâî, Mahbûbu’l Kulûb , s. 136.
42  Ali Şir Nevâî, Mahbûbu’l Kulûb , s. 140.
43  Ali Şir Nevâî, Mahbûbu’l Kulûb , s. 146.
44  Ali Şir Nevâî, Mahbûbu’l Kulûb , ss. 60-67.
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ve tamahın tam anlamıyla panzehiri olan kanaatin ise bir kale olarak nefsin 
şerrinden insanı kurtaran yapısına, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan fakirlik 
halini seslendirdiğini söyleyen Nevâî, erdemlerin tezahürü olan edebin, yaşı 
küçük olanları, büyük olanların duasına layık kılan ruh durumu olduğunu 
vurgular. Haya, edeb ve tevazu erdemleri insanın sadece insanlara değil 
tüm mevcudata duyması gereken muhabbetin zeminini oluşturduğunu, 
bunlara sahip olan birisinin gerçek zenginliğe kavuşarak halk nazarında 
seçkin olabileceğini belirtir Nevâî.45 Bununla birlikte sözünün dinlenmeye 
layık olan kişilerin ise çabasında Allah’ın rızası dışında bir şey olmayan, içi 
dışıyla uyumlu, bâtını zahiriyle eşit ve gönül aydınlığına sahip olan kişiler 
olduğunu ileri sürer.46

Ali Şir Nevâî için şatafattan uzak kalmaya çalışmak oldukça değerlidir. 
Ancak bu, kişinin hiçbir şekilde dünyayı düşünmeyeceği anlamına gelmez. 
Zira insanın en büyük vazifelerden birisi de dünyayı imar etmesidir. 
Dünyayı imar etmek ona yerli yerinde gereği kadar muhabbet beslemeyi 
gerektirmektedir. Bu itibarıyla kişiye düşen erdem, kelimenin tam 
anlamıyla itidal erdemidir. Güzel giyeceklerden kaçınıp hırka giyerek veya 
lezzetli yemekleri bırakıp kuru ekmek yiyerek yaşamamalı insan, durumuna 
uygun bir şekilde yaşamalıdır. Malını esirgeyip kendisini herkese karşı 
fakir gösteren, vergiden kaçıp şerefine leke süren, vârisleri için para yığan, 
har vurup harman savurmak için kazanan tüccar reddedilmeğe ve rezil 
olmağa mahkûm görünür.47 

İnsanı sadece idrak ve vicdan varlığı olarak değil, duygu/his varlığı 
olarak da etkilemenin önemli olduğuna değinen Nevâî, şöyle der:  “Gönlün 
gıdası nağme, ruhun gıdası ise güzel sestir.”48 Nevâî söylediğini oldukça 
net ve etkili söyleyerek kişinin doğrudan duygusunu harekete geçirmeye 
çalışır. Hitabındaki etki, şoklayıcı bir halde görünür. “Korkak, her türlü 
yararsız sözü söyler; tavuk, bulduğu her pisliği yer.”49 Gönül ve dil bağlantısı 
da kişilerin nazarında etkiyi artıracak bir yoldur. “Dilinle gönlünü bir tut, 
gönlüyle dili bir olanın sözüne inan. Sözü gönlünde olgunlaştırmadıkça dile 
getirme, gönlünde olan her şeyi de dile getirme.”50 İnsanların duygularını 
tanımanın onlara hitabın kıvamını ve etkisini artırması doğrudur, Ali Şir 
Nevâî’nin eserinde bu hususa da dikkat etmeye çalıştığı ifade edilebilir. 
Ancak onun hitabının duygu tarafını kuşkusuz dile olan hakimiyetiyle 
söylediğini en net, en kısa ve en etkileyici şekilde söylemesi oluşturur. 

45  Ali Şir Nevâî, Mahbûbu’l Kulûb , ss. 81-86.
46  Ali Şir Nevâî, Mahbûbu’l Kulûb , s. 70.
47  Ahmet Ercilasun, “Ali Şir Nevayi’nin Mahbûbül Kulûb’unda Devlet Anlayışı”, ss. 585-586.
48  Ali Şir Nevâî, Mahbûbu’l Kulûb , s. 49.
49  Ali Şir Nevâî, Mahbûbu’l Kulûb , s. 167.
50  Ali Şir Nevâî, Mahbûbu’l Kulûb , s. 169.
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“Topraktan ve çamurdan yapılmış olan evi sudan korumak gerekir, ağaçtan 
ve kamıştan yapılmış evi de ateşten korumak gerek, bezden yapılmış evi 
yelden, göz evini topraktan ve gönül evini de Allah’tan başka her şeyden 
korumalı.”51

Sonuç ve Değerlendirme

Ali Şir Nevâî, 1441-1501 yılları arasında yaşamış, kültür, sanat, edebiyat, 
fikir ve siyaset alanlarında oldukça önemli izler bırakmış mütefekkir 
ediplerimizdendir. Yaşamış olduğu çağ, Türk-İslam düşüncesinin farklı 
tezahürlerinin neşvünema bulduğu bir zaman dilimini ihata ederken, 
eserlerinin uzanımlarının edebiyat, kültür, sosyoloji, ahlak ve siyaset 
alanlarına doğrudan ve dolaylı olarak temas etmesi, düşüncesinin ve 
verimlerinin de kapsayıcı olduğuna işaret eder. Bu çerçevede eserleri 
sadece edebi özellikleriyle değil, muhtevasını ilmi, siyasi, sosyolojik, 
ahlaki ve felsefi bağlamlarda incelenmeli dahası günümüz için öneminin 
değerlendirilmesi derinlemesine yapılabilmelidir. 

Ali Şir Nevâî’nin Türkçe’ye olan hakimiyeti ile Türkçe’nin güzelliğini 
muhafaza edip, herkese tanıtan eserleri onun ününü tüm Türk dünyasında 
duyurmuştur. Bununla birlikte farklı dillere olan hakimiyeti de, o dilleri 
konuşan insanlarla Nevâî’nin arasındaki ünsiyeti artırmıştır. “Hiçbir şey” 
kelimesinin bu manada Ali Şir Nevâî’yi hatırlattığını ifade edebiliriz. ‘Hiç’ 
Farsça, ‘bir’ Türkçe ve ‘şey’ Arapça’dır. O halde  öz konusu kelime kendi 
içinde devasa bir medeniyet bilinci ve ufkunu da taşımaktadır. Aynı ufkun 
Nevâî’nin eserlerinde de kendisini gizlediğini de ifade edebiliriz. Farsça 
ve Arapça’ya çok iyi derecede hakim olan Nevâî, onların zenginliğini 
Türkçe’ye aktarmak suretiyle Türkçe’nin zenginliğine zenginlik katmış, 
Türk dil varlığını daha da yetkin hale getirmeye çalışmıştır. 

Çalışmamız, çoğunlukla sözlü hitabın etkisine atıfla anlaşılan hitabet 
sanatını, beş sanatın orta gücü olarak konumlandırmasının yanında, 
onun sözlü olduğu kadar yazılı eserlerde de aranabileceğine ilişkin bir 
farkındalığa işaret etmeye çalışmaktadır. Her bir eser, muhatabıyla bir 
konuşma olmasının yanında çağlara ulaştırılan bir çağrı olması hasebiyle 
aslına bakılırsa bir hitaptır. O halde hitabet kendisini kelam ve kalem 
eserlerinde gösterebilecek bir sanata işaret eder. Çalışmamızda da önemli 
bir metin olan Mahbûbu’l Kulûb adlı eserin hitabet değeri hem içeriği hem 
de müellifi bağlamında değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Her hitabın, idrak, vicdan ve his yetilerinden müteşekkil olan 
muhatabını etkileme ve ikna etme gibi bir iddiası vardır. Bu etkileyicilik 
iddiası kendisini sadece duygu üzerinden kurarsa, o etkinin kısa süreli, 

51  Ali Şir Nevâî, Mahbûbu’l Kulûb , s. 170.
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rasyonellikten uzak ve anlamı sorgulanmamış olarak kalan bir zeminde 
inşa olunduğu ifade edilebilir. O halde hitabet sanatı, etkililiğini artırmak 
üzere, Aristoteles’in işaret ettiği çerçevede, içerisinde ‘logos’, ‘ethos’ ve 
‘pathos’ unsurlarını birlikte barındırmalı, dahası bu unsurlara dengeli bir 
şekilde yer verip, onları esaslı şekilde tatmin etmenin yollarını aramalıdır. 
Sözlü veya yazılı hitap, muhatabın idrak, vicdan ve his taraflarını birlikte 
harekete geçirmeli, iddiasını her bir yetiyi işe koşarak seslendirmeyi 
başarabilmelidir. Ancak bu şekilde o hitabın, hitabi gücü ve tesiri artabilir. 

İfade ettiğimiz bu bağlam ve çerçevede çalışma, Ali Şir Nevâî’nin son 
eseri olan Mahbûbu’l Kulûb’un hitabet değerini incelemeye hasredilmiştir. 
Nevâî, miras olarak tevarüs edilen devlet felsefesinde merkezin insan 
üzerine kurgulanmış olduğuna hassaten dikkat çekmiştir. Zira sistem, 
kanun, şeriat nasıl olursa olsun, bunları tatbik edecek ve bunlara 
uyacak olan insandır. İnsan unsuru, hem siyasetin kurgulanması, hem 
uygulanması hem de sonuçları itibarıyla oldukça önemlidir. Sadece adil 
kanunlarla değil, padişahın ve devlet adamlarının âdil olmasıyla adalet 
bir memlekette vücut bulur. O halde gerek idareye ve askerliğe, gerek 
eğitime ve iktisâdi hayata yön verecek olan insanların bir takım ahlâki 
vasıflarla bezenmiş olması gerektiği karşımıza bir gereklilik olarak çıkar. 
Bundan ötürü Ali Şir Nevâî, eserlerinde insanı insana anlatırken, ona olan 
hitabının insanı bütüncül şekilde kavramayı ona hatırlattığını görmek 
gerekir. O halde gerçek hatibin, hitabında idrak, vicdan ve his varlığı olan 
insanı, bütün ve tam olarak yakalamayı, onun tüm yetilerini tatmin etmeyi 
hedeflemesi gerekir.  Ali Şir Nevâî’nin Mahbûbu’l Kulûb, adlı eserinin bu 
hedefin bir şekilde ete kemiğe bürünmüş hali olduğu çalışmamızda iddia 
edilmiştir. 

Çok önemli devlet görevleri ifa eden Ali Şir Nevâî, edebiyat alanında 
eşsiz eserler telif etmiştir. Gerek halkın nazarındaki sevgisinin ve 
saygınlığının, gerekse edebiyat ürünlerinin dünya literatüründeki eşsiz 
yerinin, hem sözlü hem de yazılı hitabının tesirini çok daha güçlü kılmış 
olduğunu ileri sürebiliriz. İlme düşkünlüğünü, ilim adamlarına ihtimam 
ve ihtiramını bildiğimiz Nevâî’nin,  Mahbûbu’l Kulûb, eserinde akla ve 
aklın doğru kullanımına vurgusu oldukça değerlidir. Onun tüm yaşam 
tecrübesinin damıtılmış hali olarak karşımıza çıkan son eserinde içerilen 
‘logos’ unsurunun, idrak sahibi insanın akli iknasına olumlu yansıdığını 
ifade etmek mümkündür. Söz konusu ‘logos’ unsuru, Nevâî’nin eşsiz hayat 
tecrübesi, ilme, akla ve aklın doğru kullanımına yaptığı vurguları muhtevi 
kılar. Bunun yanında eserinde içerilen hitap, insan aklını çelişkiye ve 
çatışkıya değil, derinlemesine idrak etmeye davet eder. Eserinde içerilen 
muhtevayı ören ahlaki önermelerin formel yapısının içerisinde teorik ve 
pratik çelişkiler ve anlaşılmazlıklar barındırmadığına baktığımızda eserin 
“logos” tarafının oldukça güçlü olduğunu ifade edebiliriz. 
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Kuşkusuz, Nevâî’nin son eseri olan Mahbûbu’l Kulûb’un hitabının 
gücünün tek unsuru ‘logos’ değildir. Eserde kurgulanan hitabetin, içerisinde 
‘ethos’ unsurunu da barındırdığını ifade edebiliriz. Eser esasında başlı 
başına ahlak ve siyaset kitabıdır. Eserde içerilen konulara bakıldığında, 
beşerin insan yolculuğunun önemi, yolu ve yöntemi kadar, insanı bu 
yolculuktan uzaklaştıran tehlikelere de temas edildiği görülmektedir. 
Müellifin yaşamının telifinde içerilen konulara uygun şekilde olduğu, 
eserde içerilen ahlaki mesajların önemi ve muhtevası ile halkın nazarında 
Nevâî’nin erdemli hayatının resmi göz önüne alındığında Mahbûbu’l 
Kulûb’un, insanın idraki kadar vicdanına da oldukça etkili seslenmiş 
olduğunu ifade edebiliriz.

Çalışmanın ilk bölümünde temas edildiği üzere hitabet kendisinden 
beklenen asıl gücüne, insanların duygularını harekete geçirip, onları 
tatmin etme anlamındaki ‘pathos’ unsuruyla kavuşmaktadır. Mahbûbu’l 
Kulûb’un iki anlamda bu güce sahip olduğu ifade edilebilir. Birincisi, çok 
etkili bir edip olan, Nevâî’nin Türkçe söyleyişinin muhataplarını derinden 
etkileyen bir güce sahip oluşudur. İkincisi ise yaşamı boyunca çok farklı 
makamlarda bulunmuş, oldukça değerli bir yaşam tecrübesine sahip 
olmuş Nevâî’nin her karakterden insanı tanıyarak söylemini ona göre 
kurgulamasıdır. Dilin etkileyicilik sırrını çözen, insanın duygularına sözlü 
ifadeleriyle tercüman olan Nevâî’ye bir de eşsiz hayat tecrübesi eklenince 
onun eserlerindeki hitabetin, his/pathos tarafına da etkili şekilde sahip 
olduğunu ifade edebiliriz. 

 Yazılı ve sözlü hitabın idrak, vicdan ve his varlığı olarak yaratılmış 
insanı çepeçevre kuşatmasına talip olmak oldukça değerlidir. Tarihimizin, 
tüm insanlığa ışıklar saçtığı evrelere ve coğrafyalara baktığımızda üretilen 
eserlerin, hem idraki, hem vicdanı hem de duyguyu tatmin ve terbiye etmek 
için verildiğini görebiliriz. Bu bütüncüllüğe ve derinliğe o kadar muhtacız 
ki, bu yazının böylesi bir hasretin tınılarını kulaklara taşıması en büyük 
arzusudur.
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Yeşilçam’ın Üç İmgesel Şehri

Three Fictional Cities of Yesilcam

Mehmet KURTOĞLU*

Öz
Yeşilçam sineması üzerinden İstanbul, Adana ve Urfa’da çevrilen ve bu 
şehirleri konu alan filmler üzerinden yaptığımız okumada, sinema şehir 
ilişkisi anlatılmaktadır. Kameranın gözünden bir şehre nasıl bakıldığı, 
şehrin nasıl tasvir edildiği ve beyazperde vasıtasıyla bu şehirlerin nasıl 
bir imge oluşturduğu üzerinde durulmuştur. Türkiye’de en çok film çekilen 
şehirler İstanbul, Adana ve Urfa’dır. Bu şehirler hem mekânsal hem de sosyal 
hayatları dolayısıyla seçilmişlerdir.  Bu makale Yeşilçam Türk sinemasında 
İstanbul başta olmak üzere özellikle Adana ve Urfa sinemasına dikkatleri 
çekmektedir. 

Anahtar kavramlar: Yeşilçam, Sinema, Şehir, İstanbul, Adana, Urfa, 
İmge

Abstract
In our readings about Yesilcam cinema, cine-recorded in Istanbul, Adana and 
Urfa and which focuses on these cities, the relationship between cinema and 
city is described. It has been focused on how to look at a city through the eyes 
of the camera, how the city is depicted and how these cities form an image 
through the screen. Istanbul, Adana and Urfa are the cities in which most 
movies are cine-recorded in Turkey. These cities have been chosen for their 
spatial and social lives. This article draws attention to especially İstanbul and 
Adana and Urfa cinema with aid of evaluating Yesilcam Turkish cinema,.

Keywords: Yesilcam, Cinema, City, Istanbul, Adana, Urfa, Image

Giriş

Sinemayı bir medeniyet meselesi olarak gören Yusuf Kaplan, “sinema, 
bütün diğer sanat dalları gibi, düşünce yolculukları gibi, bilimsel keşifler 
gibi, ancak bir medeniyetin içinde/n yapılan, hem o medeniyetin varlığını 
idame ettiren, hem de türlü sorunları tartışmaya açan, o medeniyet 
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varlığının ve varoluşunun hem ifadesi, hem de ifade edicisi bir fenomendir”1 
dedikten sonra, sinemanın bir medeniyet meselesi üzerinde duruşunu daha 
geniş perspektiflerle şu şekilde açıklar; “sinemacı ne kadar dar bir alanda 
işini yapıyor olursa olsun, etnik bir entitenin ya da ulusal bir mensubiyetin 
çocuğu olarak ya da hatta muhalif, avant-garde veya experimental film 
yapıyor olsa bile, sinema bir medeniyet meselesi olduğu için, sinemanın 
sınırları ve varoluş alanı, etnik, ulusal hatta bölgesel entelektüel ve estetik 
sınırları aşar. Sinemanın doğası ya da duygu yapıları, zihin yapıları, anlam 
yapıları, estetik yapıları ve nihayet teknik yapıları, sinemacının bulunduğu, 
yaşadığı ve varolduğu ‘yer’in yerlemlerini yersizleştirebildiği, yerinden 
edebildiği başka yerlere ve başka yerlemlere yerleştirebilmesini mümkün 
kılacak kapıları sonuna kadar açar sinemacıya: sinemacı, bu kapıları 
açabilecek algı, duygu, zihin, anlam ve gönül haritalarına ve anahtarlarına 
sahipse, bulunduğu ve varolduğu yerin çok çok ötesine taşar ve başka 
coğrafyalara ulaşır.”2  

Bu bağlamda toplumsal iktidarı sinema üzerinden okumaya çalışan 
Umut Tümay Arslan ise bu bu bağlamda şunları söyler: “hikâyeler uluslar 
için her zaman önemli olmuştur. Bu hikâyeler, ulusların kendilerini tanıma, 
kendilerinden bahsetme, kendilerine inanma biçimleriydi; kendilerine 
dair imgeleriydi. Ulus denilen topluluğun muhayyel bir cemaat olmasıyla, 
ortak imge ve seslere bağlılık yoluyla biz olabilmemizle ya da ulus fikrinin, 
kolektif kahkahanın, kolektif gözyaşının ‘kitle’ dediğimiz muhayyel bir 
topluluğu üretebildiği bir dönemde ortaya çıkmasıyla ilişkilidir bu. Aynı 
sebeple, uluslar kendi kendilerine anlattıkları hikâyeleri kaybetmemek 
için sembolik ya da fiziksel şiddete başvurabildiler. Hikâyesiz kalmamak 
için inanmaya devam ettiler.”3 Sonra bizi var eden bu hikâyelerden 
kopmanın mümkün olup olmadığını, bu hikâyelerin yerine yenilerini nasıl 
bırakabileceğimiz sorusunu sorar. 

Yeşilçam sineması uzun yıllar Amerika ve Avrupa sineması etkisinde 
kalmış olmasına rağmen zaman zaman arayışlara girmiştir. Örneğin 
Yeşilçam sinemasına damgasını vuran yönetmelerin çabasıyla ancak 
“Milli Sinema”, “Dini Sinema” “Halk Sinemacılığı” vb. ekoller doğmuştur.  
Uzun yıllar sinema, yapımcı ve yönetmenlerin bireysel çabasıyla ayakta 
kalabilmiştir. Devlet, sinemayı ancak “sansür” üzerinden takip etmiştir. 
Uzun yıllar devlet desteğinden yoksun kalan Yeşilçam sineması,  70’lerin 
sonu ve 80’lerin başında seks filmleriyle varlığını ancak sürdürebilmiş,  
90’lı yıllarda ise bitme noktasına gelmiş ve sinema salonları bir bir 

1  Yusuf Kaplan, ”Sinemanın Hakikatinden Hakikatin Sinemasına İmaginatif Düşünme Çabası”, s.11, 
(Enver Gülşen, Sinemanın Hakikati, Külliyat Yay. İstanbul, 2011 içinde)

2  Gülşen, a.g.e. ss. 11,12
3  Umut Tümay Arslan,  Mazi Kabrinin Hortlakları, Metis Yay., İstanbul, 2010, s. 11.
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kapanmıştır. Türk Sineması bu yıllarda tamamen Amerikan sinemasının 
gölgesinde kalmıştır. Bu yıllarda sinemacılar Yeşilçam’ın kurtarılması için 
bir takım yürüyüş ve görüşmeler yapmıştır.4  

Yeşilçam sinemasında artık yönetmenlerin öne çıktığı ve onların 
perspektifiyle belli dönemlerin doğduğu bilinmektedir. Halit Refik’in 
“Milli Sinema” ve Yücel Çakmaklı’nın “Dini sinema” anlayışı kendini 
göstermiştir. 60’lı,70’li yıllarda Yılmaz Güney’in öncülüğünü yaptığı “Doğu 
Gerçekliği”  filmlerini, Atıf Yılmaz’ın “kadın” konusunu ele alan filmlerini 
de bu zeminde görürüz. Bunların dışında tek başına bir ekol olan Lütfi Akad 
ise ülkenin sorunlarına parmak basan, sağlam fikri temellere yaslanan 
filmleriyle dikkat çekmiştir. Bütün bu uğraşılarda bizzat yönetmenlerin 
çabası söz konusudur. 

19. yüzyılın sonlarında İstanbul’da, toplumsal hayatımıza giren sinema, 
bir yandan Kaplan’ın ileri sürdüğü tezin tersine bir medeniyet tasavvuru 
çerçevesinde değil, yönetmenlerin kişisel çabasıyla arada bir devletin 
müdahalesiyle bir toplum mühendisliği çerçevesinden inşa edilmiştir. 
Diğer yandan Arslan’ın dediği gibi hikâye yeni icat edilmiş sinema sanatı 
yoluyla yeni bir formda verilmeye çalışılmıştır. Bu formda hikâyeler 
aşk, ölüm, ideal/ideoloji, göç, sosyal değişim, kahramanlık vb. konular 
üzerinden anlatılagelmiştir. Ayrıca bir medeniyet ideali olmaktan daha 
çok ideolojik kaygılarını sinemaya aktaran sinemacılar öne çıkmıştır. Eğer 
bugün bu sinemacılar olmamış olsaydı Yeşilçam sinemasında ayağı yere 
basan sanat filmlerinden bahsedemeyecektik. 

Bugün batı medeniyetinin yalnızca yerleşmesinde değil, aynı zamanda 
emperyalizmin yerleşmesinde sinema öncü bir kol olarak ülkelere girmiş, 
zihinleri ve gönülleri işgal etmiştir.  Öyle ki dünyanın birçok yerinde doğulu 
olup batılı gibi düşünen ve yaşayan, batılı refleksi gösteren milyonlarca 
insandan bahsediliyorsa eğer, bilinmelidir ki, bu sinemanın zihinlerde 
yarattığı etkinin bir sonucudur. Bu anlamda batı, sinemayı bir silah olarak 
kullanmakla kalmamış, kendi şehirlerini/medeniyetlerini onun hem 
öznesi hem de nesnesi yapmışlardır. Sinema kendi dilini oluştururken;  
kahramanlarını hem öznel hem nesnel olandan seçtiğini, mekân imgesel 
olarak filmin “öznesi” olarak tasarladığını görmekteyiz. Mekânın hem özne 

4  Dönemin Başkanları Tansu çiller, Turgut Özal ile görüşmüşlerdir. Atıf Yılmaz hatıratında; “Turgut 
Özal’ın başbakanlığı döneminde, otuz yıldır bir türlü çıkamayan sinema yasası bir defa daha 
göndeme gelmiş, Türkiye sinemasına bir kota ayrılması o dönemdeki yaşa tasarısına bir madde 
halinde konmuştu.  Saylın Özal o günlerde Amerika’ya gidiyor… Hazır Amerika’ya kadar gelmişken 
yakın dostum Başkan Bush’la da görüşeyim diyor… Beyaz Saray’a varıyor ki Bush’ta bir karış surat. 
‘Gene ne yaptık, ne kusur işledik’ demesine kalmıyor, başkan Bush ‘Dumdum ki’ diyor ‘Türk filmlerine 
kota ayırma niyetiniz varmış… Amerikan sinemasının yayılmasına engel olmaya kalkarsanız bilin 
ki, tekstil ürünlerinizin bir metresi bile Amerika’ya giremez’ Adam bizim yöneticiler gibi değil, 
dünyayı ele geçirmenin tek yolunun sinemadan geçtiğinin bilincinde” diye yazmıştır. Atıf Yılmaz, 
Söylemek Güzeldir, Afasinema Yay. İstanbul, 1995, s. 9.
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hem nesne olduğu imgesel şehirler; aynı zamanda sinemasal şehirlerdir. 
Örneğin sinemasal veya sinematografik şehirler dediğimiz Paris, Venedik, 
Roma, Berlin, Washington gibi şehirleri Hollywood bize nasıl anlatılmışa 
öyle tanımaktayız. Paris çoğunlukla hayat kadınlarıyla, Venedik ve Roma 
aşk ve ölümle zihinlerimizde yer alır. 

Her Semti Bir İmgeyi Çağrıştıran Şehir: İstanbul

Yeşilçam sinemasının ilk dönemleri İstanbul merkezli salon filmleriyle 
yaygınlık kazanmış, daha sonra başta yine İstanbul olmak üzere 
Anadolu’nun bir takım şehirleri filmlerin imgesi olmuşlardır. Yeşilçam 
sinemasının doğduğu İstanbul, aynı zamanda sinemanın vazgeçilmez 
imgesel şehirlerinin başında gelir. Diyebiliriz ki bu şehir binlerce filme 
mekân olmuş, her filmin konusuna göre, farklı bir imgeye dönüşmüştür. 
İstanbul kadar farklı imgeleri içinde taşıyan başka bir şehir yoktur. 

İstanbul güzelliği ve büyüleyiciliğiyle yalnızca mekânsal olarak değil, 
aynı zamanda isim olarak da birçok filme ilham olmuştur. Gerek Türk 
gerekse yabancı birçok film “İstanbul” adıyla çekilmiştir. Örneğin İstanbul 
Geceleri 1950, İstanbul’un Fethi 1951,  İstanbul 1957, Üsküdar İskelesi 
1960, Ver Elini İstanbul 1962, İstanbul Kaldırımları 1964, Topkapı 1964, 
Boğaziçi Şarkısı 1966, Ah Güzel İstanbul 1966, İstanbul 1979, Balatlı Arif 
1967,  Kilink İstanbul’da 1967, İstanbul Tatili 1968, Üsküdür’a Giderken 
(Katip) 1968,  Karateciler İstanbul’da 1974,  Taşı Toprağı Altın Şehir 1978,  
Beyoğlu’nun Arka Yakası 1986,  İstanbul Kanatlarımın Altında 1996,  
Sevgilim İstanbul 1999, Altın Yumruk İstanbul’da 2001,  Anlat İstanbul 
2005 filmleri bu bağlamda ilk akla gelen filmlerdir. Bu filmlerin yalnızca 
isimlerine bakarak imgesel olarak İstanbul’a biçilen rolü/rolleri görmek 
mümkündür. 

İstanbul, güzeldir, taşı toprağı altındır, kavgacıdır, sevgilidir, geceleri, 
Üsküdar’ı, Balat’ı, Topkapı ve arka sokaklarıyla imgeye dönüşmüştür. Bir 
de mekân olarak yansımıştır beyazperdeye.  Sinemanın bir sevgili şehri 
olmuştur. Bir aşk şehri olmuştur bir de ölüm! Bir tarih şehri olmuştur bir 
de bugünün. En çok da kadını ve aşklarıyla öne çıkmıştır.  

1950’de çekilen İstanbul Geceleri filminde taşradan İstanbul’a eğlenmeye 
gelen iki zengin arkadaşın öyküsü anlatılır. Taşradakiler için İstanbul “dişil” 
bir şehirdir; kadın, eğlence ve zevki temsil etmektedir. Taşradan İstanbul’a 
giden arkadaşlarını yolculayan Ramazan, “İstanbul’dan dönende gayrı 
bizi beğenmezsin”5 diye yakınır. Çünkü İstanbul’u görmek aynı zamanda 

5  Barış Bulunmaz-Ömer Osmanoğlu, Yeşilçam Sinemasında İstanbul, İstanbul Büyükşehir Bel. Kültür 
A.ş. Yay. İstanbul, 2016, s. 18.
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sınıf atlamak, görgü ve nezaket kurallarını bilmektir. Bir defa taşralının 
kafasında İstanbul, koca imparatorluğun başşehridir, bu yönüyle başşehir 
olarak zihin ve gönüllerde yaşamaktadır. 

İstanbul’a adım atanların ilk görüldüğü yer Haydarpaşa garıdır. 
Haydarpaşa bir nevi göçün imgesel mekânıdır. Haydarpaşa taşradan 
gelenlerin İstanbul’a girdiği ilk kapı işlevi görür. Örneğin Gurbet 
kuşları filminde de Haydarpaşa görüntüsü ile kahramanlar İstanbul’a 
ayak basmış olur, İstanbul Geceleri filminde de…  Haydarpaşa aynı 
zamanda kahramanların büyülü bir dünyaya adım atışlarının korku, 
heyecan ve hayranlığı üçlemesi içinde verilir. Kimi İstanbul filmlerinde 
Haydarpaşa’dan kahramanın başına gelmedik kalmaz, en küçüğünden 
parasını çaldırır veya bir üçkâğıtçının oyunlarına kurban gider. Bir diğer 
yönden ise kahramanlar ayak bastıkları bu mekânın kalabalığı içinde 
kaybolur, büyük bir korkuya kapılır, büyük bir şaşkınlık yaşarlar. Bir başka 
ise Haydarpaşa İstanbul Geceleri’nde olduğu gibi eğlenmek için gelenlerin 
büyülendiği dünyanın eşiğidir… İstanbul, yalnızca Haydarpaşa mekânıyla 
sinemaya üç farklı imge imkânı verir. 

İstanbul, Yeşilçam sineması için en vazgeçilmez yanı aşk ve kadın ile 
özdeşleşmesidir. İstanbul demek kadın demektir. İstanbul dişil yönünü en 
çok imgeleyen mekân hiç kuşkusuz Beyoğlu’dur. Beyoğlu tarihsel olarak 
birçok dil ve kimliğin bir arada olduğu, eğlence mekânlarıyla meşhur bir 
semttir.  Yeşilçam bir bağlamda bu semtten doğmuş, filmlerine yalnızca 
malzeme değil, aynı zamanda insan kaynağı da bu semtten sağlamıştır. 
Evden kaçıp gelen kızların hayalini süsleyen Yeşilçam, kimine umut 
olmuş, kimini mutsuzluğa gark etmiştir. Birçok kadın oyuncu Beyoğlu’nda 
keşfedilmiştir. 

Beyoğlu’nun Arka Sokakları’nda eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşayan 
Haydar, maaş aldığı gün evinden ayrılarak soluğu Beyoğlu’nda alır. Yolu 
taksi şoförü, aşağılık bir yapıp, kadınları pazarlayan Disco Çarli ile kesişir.  
Çarli ona bir kadın ayarlar, kadın Haydar’ın parasını çarpar. Haydar’ın bu 
fuhuş ortamında belalar başından eksik olmaz. Balzac’ın romanlarında 
Paris’i mahallelere ayırıp kimini hayat kadını, kimini tefeci, kimini elit, 
kimini düşkün gösterdiği gibi Beyoğlu da Türk sinemasının hayat kadını 
semtidir. Bütün kirli işlerin döndüğü mekândır. Yeşilçam’ın burayı mekân 
olarak tutması dahi anlamlıdır. Zira Yeşilçam’ın işlediği yeraltını buradan 
başka bir yerden hareketle anlatması mümkün değildir. Çünkü sinema 
ancak Beyoğlu gibi çok kimlikli, gayri unsur kültürün baskın olduğu bir 
mekânda tutunabilirdi. 

Beyoğlu demek kadının düştüğü yer demektir. Her ne kadar filmlerde 
pavyona düşüp temiz kalan kadın imajı çizilse de gerçekte bu mekânda 
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temiz kalabilmiş kadın pek azdır. Burada trajik hayatlar vardır. Yeşilçam 
sineması hem kendisinin hem de mekânın yarattığı trajik hayatları anlatıp 
durmuştur. Örneğin artist olmak için evden kaçıp İstanbul’a gelen ve burada 
kötü yola düşüşü anlatan birçok hikâye filme alınmıştır. Bu filmler içinde 
en dikkat çekeni ve sanatsal olanı hiç kuşkusuz “Ah Güzel İstanbul”dur. 

Salon filmleriyle zengin kız, fakir oğlan, ya da fakir kız zengin oğlan 
konulu aşk filmleri ve melodileriyle Türk halkını ağlatan, uzun bir süre 
Türk seyircisini sinemaya bağlayan Yeşilçam, kendini Ömer Lütfi Akad’ın 
çektiği “Üç Tekerlekli Bisiklet” ve “Vesikalı Yarim” ile Metin Erksan’ın 
çektiği “Sevmek Zamanı” ile aşmıştır. Bu iki yönetmen Yeşilçam sinemasını 
farklı bir boyuta taşınmasında önemli roller oynamışlardır. Lütfi Akad, 
özellikle “Vesikalı Yârim” de alışıla gelmiş Beyoğlu özelindeki kadın, aşk ve 
şehvet olgusunu daha insani düzleme çekmiş, farklı bir aşk ve şehir filmi 
ortaya koymuştur. Bugüne kadar üzerinden en çok yazı yazılan ve kitap 
yayınlanan filmde Akad, imkânsız bir aşkı anlatır. Filmde, felekten bir gece 
çalmak için arkadaşlarıyla beraber Beyoğlu’nda bir pavyona giden manav 
Halil ile pavyon kadını Sabiha’nın aşkı anlatılır. Filmlerde dişilikleri ve 
hırçınlıklarıyla devamlı kışkırtıcı ve kötü gösterilen hayat kadınlarının 
tersine, bu filmde Sabiha, güzel, duygulu aşkı kurşun gibi yüreğinde 
taşıyan bir kadını sembolize eder. Pavyon kadınıdır ama kışkırtıcı hayat 
kadınlarının tersine buğulu bakışlarıyla mahzun bir kadındır. Halden 
anlayan bir tavrı, seven bir yüreği vardır. Filmin sonunda Halil’in evli 
olduğunu anlayınca kalbi kırgın bir şekilde sırtını dönüp gider. 

Akad, bu filminde “famale fatale” vesikalı bir kadının sevdiği uğruna 
vefasını anlatır. İstanbul bu filmle başka bir vesikalı şehre dönüşmüştür. 
Sabiha,  daha önceki filmlerde anlatılan hiçbir vesikalı hayat kadınına 
benzemediği gibi Beyoğlu da çürük kadınlar içinde iyilerinin var olabileceği 
bir mekâna dönüşür. Mekânın karanlık yüzü içinde Akad bize aydınlık bir 
yüz gösterir. Bu da aşktır! 

“Sevmek Zamanı”nda ise bu defa Beyoğlu’nun tersine adalar mekân 
olarak perdeye yansımıştır. İstanbul’un kalabalıklarına nazaran adalar 
sakin ve dingindir.  Aynı zamanda Beyoğlu gibi her kesimden insanların cirit 
attığı bir mekân değil, seçkinlerin, aristokrasinin mekânıdır. Burada bir 
boyacının zengin bir kızın portresine âşık olduğu anlatılır. Kendisi varken, 
kopyasına âşık olmak! Beyoğlu’nun şehevi dünyasına karşılık burada 
şehvetten eser yoktur. Tıpkı “Vesikalı Yârim” gibi cinsellik ötelenmiş, onun 
yerine aşk konulmuştur. Yeşilçam filmlerinde adalar, zenginliği sembolize 
eden, eğlence mekânlarını muhtevidir. Ne var ki birçok filmde dans, 
müzik, eğlence, sevişme ve tecavüz ile karşımıza çıkan ada imgesi, Akad’ın 
bu filminde yalnızlığı, içe dönüşü, tasavvufi aşkı sembolize eder. 
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“Üç İstanbul” filmi üzerinden giderek, “kaç İstanbul var?” sorusunu 
soran Nazan Maksudyan,  “Hamam”, “Bir Tutam Baharat” ve “İstanbul 
Hatırası” adlı filmleri yorumlarken;  bu filmlerin tümü İstanbul’u 
anlatıyor ama gerçekte sadece bir İstanbul var diye cevap verir. Çünkü 
diyor İstanbul’un cümle sırrına vâkıf olmak kimin harcı? 6 Gerçekten de 
binlerce film İstanbul’da çekilmiş, binlercesi İstanbul’u anlatmıştır ama 
bu anlatılanların her biri şehrin yalnızca bir boyutuna işaret etmiştir. Zira 
bir şehri bütünlüğüyle anlatmak mümkün değildir. Bu yüzden İstanbul’u 
hep belli konular üzerinden anlatmışlardır. Örneğin şöhret olabilmek için 
gelenler ile iş bulabilmek için göç edenlerin hikâyesi İstanbul ile öylesine 
örtüşmüştür ki, bunlar üzerine yüzlerce film yapılmıştır. Özellikle Lütfi 
Akad’ın “Gelin”, “Düğün” ve “Diyet” olarak ifade bulan göç üçlemesi hem 
İstanbul hem de göçmenlerdin geldiği şehir bağlamında önemli filmlerdir. 
“Gelin”de Yozgat’ın sorgun ilçesinden İstanbul’a göç eden, zengin olmaktan 
başka bir şeyi gözü görmeyen Ağa baba ve çocuklarını anlatır. Para 
biriktirmek ve daha zengin bir semte taşınmak için gözünü para hırsı saran 
kayınbaba ve ihmalden dolayı hastalıktan ölen çocuğun dramı ve annesinin 
aileye başkaldırışı anlatılır. Mekân olarak bir gecekondu evinde geçen 
filmde, kahramanlardan biri  “İstanbul şu avlunun dışında, burayı gene 
Yozgat bil” sözü dikkat çeker. İstanbul’da Yozgat’ı yaşamak!  “Düğün”de ise 
Urfa’dan göç eden beşkardeşin hikâyesi anlatılır. İstanbul’da tutunabilmek 
için Akad’ın deyişiyle “birbirinin etini yiyen” kardeşlerin para kazanma 
hırsına yer verilir. Gerek gelin gerek düğün de olsun, taşranın “para” 
kazanma hırsı öne çıkar. Aslında göç ile gelenlerin büyük çoğunluğu 
İstanbul’u kazanç kapısı olarak görmektedirler. Bir filme konu olduğu 
gibi “taşı toprağı altın” bu şehirden herkes payına düşeni almak ister. 
Ama şehir acımasızdır. Kenar mahalle de gecekonduda yaşayan Yozgatlı 
evin avlusunu terk ettiğinde (Meryem) soluğu fabrikada işçi olarak alırlar.  
Üçlemenin son filmi “Diyet”te ise bu defa işçilerin hak arama mücadelesi 
anlatılır. Avlunun dışı da en az içi kadar acımasızdır. Evin içinde yani taşra 
ne denli acımasız ise İstanbul da o denli acımasızdır. İşçi olarak çalışan 
Hasan makineye kolunu kaptırarak bedel öder.

İstanbul’a bir de şöhret olabilmek için gelen türkücüler vardır. 
Bunların hikâyesi İbrahim Tatlıses’in şöhret olma hikâyesiyle benzerlikler 
taşır. Özellikle 80’li yıllarda Arabesk furyasında yükselişe geçen türkücü 
filmlerinde Beyoğlu, Unkapanı ve kenar mahalleler dikkat çeker. Bu 
filmlerden en önemlisi “Muhsin Bey”dir.7  Muhsin Bey, adı üstüne bir 
İstanbul beyefendisidir. Şöhret olmak için Urfa’dan çıkıp gelmiş olan Ali 
Nazik’i şöhret edebilmek için yardımcı olur. Ali Nazik’in taşralılığı, Muhsin 

6  Umut Tümay Arslan, Bir Kapıdan Gireceksin, Metis Yay. İstanbul, 2012, s. 159.
7  Bu yıllarda birçok türkücü filmi çekilmiştir. Örneğin Kemal Sunal’ın başrolünü oynadığı “Şark 

Bülbülü”, Talat Bulut’un oynadığı “Son Urfalı”,   Metin Akpınar’ın oynadığı “Abuzer Kadayıf” ve daha 
birçok şöhret olma yolunda İstanbul’u mekân tutanların filmi yapılmıştır. Aynı şekilde 70’li ve 80’li 
yıllarda artist olmak için evden kaçan kızların hikâyeleri de İstanbul ile adeta örtüşmüştür.
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Bey’in beyefendiliği üzerinden bir Urfalı İstanbullu anlatılır. İstanbul’un 
beyefendiliği, Urfa’nın taşralılığı kahramanlar üzerinden tanımlanır.  Yine 
“Eşkıya” filminde ise göç ile gelmiş bir Adanalı mafya ile Urfalı bir eşkıyanın 
hikâyesi anlatılır. Burada da mekân Beyoğlu’dur. Hayat kadınından 
mafyasına kadar her türlü suça açık bir mekân olarak tasvir edilmiştir 
Beyoğlu. “Ah Güzel İstanbul”da ise film izleyicilere bir İstanbul hatırası 
sunar. Fotoğrafçılık yapan İstanbullu Haşmet,  “Sultanahmet’e geldiğinde 
fotoğraf perdesini açarken: ‘Bu da İstanbul hatırası…  Gerçekte kaldı mı 
bilmem ama benim gönlümde hala bir güzel İstanbul yatar” diyerek, şehrin 
değişmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirir.”8  

Aslında İstanbul’da çekilen bütün filmlerin içinde İstanbul adı geçsin 
veya geçmesin, anlatılan hikâye yine şehrin kendisidir. İstanbul her 
an değişim halinde dinamik bir şehir olduğundan durmadan kendi 
hikâyesini anlatır.  Sinemasal şehir olarak hiç bitmeyen hikâyesi vardır. 
Şehrin Hamam’ı, Topkapı’sı, İstiklal caddesi, Üsküdar’ı vs sinemanın hem 
öznesi hem de nesnesi olan mekânlarıdır. Tıpkı her köşesi şairlere ilham 
verdiği gibi İstanbul’un mekânları ve sosyal hayatı da sinemacılara ilham 
vermektedir. Usta sinemacılar bu şehir üzerinden hem “aşkın” hem de 
“sapkın” bir şehir yaratabilmektedirler. Bu bağlamda İstanbul’un her yeri 
sinemadır. Bu sinemadan herkes payına düşeni almaktadır…

Bereketli Topraklar Üzerinde Irgatlar ve İşçileriyle Trajik Şehir: 
Adana

Bazı şehirlere örtüşen yazarlar vardır; örneğin Yahya Kemal, Tanpınar 
İstanbul; Necip Mahfuz Kahire; Balzac Paris; Orhan Kemal ve Yaşar Kemal 
Adana; Bekir Yıldız Urfa ile özdeşleşmiştir. Bunlar bu şehirli olmaktan daha 
çok bu şehri anlattıkları için şehirle özdeşleşmişlerdir. Bu yazarlar içinde 
eserleri sinemayı besleyen Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Bekir Yıldız’ın 
yazdıkları aynı zamanda sinemayı da beslemiştir. İstanbul’dan sonra en 
çok film çevrilen şehirlerin başında Adana ve Urfa gelir. Bu iki şehir Türk 
sinemasına oldukça fazla malzeme vermiştir. 

Adana’nın tarım ve sanayi şehri olarak göç alması, geniş verimli 
topraklarında beyaz altın olarak tanımlanan pamuğun yetişmesi ve 
Türkiye’nin Güneydoğu’sundan buraya ırgat olarak çalışmaya gelenlerin 
yarattığı sosyal hareketlilik, bu şehre olan ilgiyi artırmıştır. Aslında “1960-
1975 yılları arasında Adana’da sinemanın son derece devingen ve yoğun bir 
iş kolu olması elbette ki tesadüfi değildir. Bu yoğunluğun arkasındaki temel 
neden, şehrin çoğunlukla insan emeğine dayanan ekonomik düzenidir. 

8  Semra Kır,  İstanbul’un 100 Filmi,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kül. A.Ş. Yay., İstanbul, 2010, s. 
61.
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Adana’nın merkezinde olduğu Çukurova Bölgesi Amerikan İç Savaşı 
yüzünden hammadde sıkıntısı çeken Büyük Britanya sanayisine pamuk 
üretebilecek bölge olarak belirlenir. Pamuk üretimiyle birlikte bölgedeki 
yerleşim politikası köklü şekilde değişir ve şehirleşme başlar. 19. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren ulusal pamuk üretiminin merkezi konumundaki 
şehirde, mevcut tarıma dayalı üretim, sanayi ve ticarete yönelik faaliyetler 
1940’tan itibaren olağanüstü büyüme gösterir. Şehir, tarımsal üretimin 
önemini korumasıyla birlikte, Cumhuriyet döneminin ilk anakentlerinden 
biri olarak hızlı sanayileşme süreci yaşar.”9 Bu durumun toplum üzerindeki 
etkilerinin edebiyat ve sinemaya yansımaları da kaçınılmaz olmuştur. 

Bugün Adana’nın tıpkı İstanbul gibi film festivalleri yapması, Türk 
dizilerinde halen mekân olarak ilgi görmesi anlamlıdır.  Yine Orhan 
kemal gibi sinema ile de iç içe olan bir yazarın bu topraklardan çıkması 
Adana’yı sinema açısından önemli ve özel kılmıştır. Adana’nın Yeşilçam 
sinemasında etkisi yalnızca mekânsal olarak değil, oyuncu olarak da 
önemlidir. Siverek’ten Adana’ya göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak Yılmaz 
Güney’in burada yaşaması, Aytaç Arman,  İrfan Atasoy, Nihat Ziyalan, 
Yılmaz Köksal,  Menderes Samancılar vs. oyuncuların Adanalı olması, 
birçok filmin Adana’da çekilmesine vesile olmuştur.10

Adana sinemasal olarak daha çok tarlaları, çiftliği ve köyleriyle 
sinemada yer almıştır. Özellikle insan toprak, ağa- maraba ilişkisini konu 
alan filmlerin birçoğu Adana’da çevrilmiştir. Adana sinemada mekânla 
birlikte insan unsuruyla da var olmuştur. En iyi edebiyat uyarlamalarından 
biri sayılan Orhan Kemal’in “Bereketli Topraklar Üzerinde” romanından 
1979’da sinemaya aktarılan filmde köyden üç arkadaşın; Köse Hasan, 
Pehlivan Ali ve Yusuf, iş bulup çalışmak için Çukurova’ya gelişleri anlatılır. 
Önce bir fabrikada, ardından bir inşaatta, sonra da çeltik tarlalarında 
çok ağır koşullarda işçilik yapmaya başlayan arkadaşların her biri için 
kader farklı bir yol çizmiştir. Ne yazık ki bu yollar, hiçbiri için hayırlı 
olmayacaktır. Erden Kıral, kitapta kullanılan şiveyi filmde de aynen 
korumuştur. Kullanılan bu şivenin filmin ruhunu güçlendirmiş olduğu 
söylenebilir. Çukurova yöresi halkı şivesinin tüm detaylarının yansıtılması 
filmin gerçekliğine gerçeklik katmıştır. Bu gerçeklik duygusu filme aynı 
zamanda bir belgesel havası da kazandırmıştır. Çukurova’daki tarım ve 
fabrika işçilerinin dünyasına eğilen filmde, ekmek parası peşinde bozkırdan 
Çukurova’ya akın eden köylülerin karşı karşıya kaldıkları sömürü düzenini, 
tarımda kapitalizme geçiş süreci çerçevesinde anlatılmıştır.11 

9 Aydın Çam, “1960-1975 Yılları Arasında Adana’da Filmcilik ve sinemacılık İşi”, Galatasaray 
Üniversitesi İletişim Dergisi, Sayı 28, 2018, ss. 12-13. 

10  Mesut Kara, “Bereketli Toprakların Sinemacıları”, Evrensel, 24 Ocak 2014
11  Zafer İlbars, “Bereketli Topraklar Üzerinde”, beyazperde.com
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Yaşar Kemal’in “Yılanı Öldürseler”, “Ağrı Dağı Efsanesi”, “İnce 
Memet”, “Ala Geyik”, “Karacaoğlan’ın Kara Sevdası” romanları filme 
uyarlanmış ve Adana’da çekilmiştir. Orhan Kemal’in “Eskici ve Oğulları” 
1950’lerin Adana’sının değişimine ayna tutan eseri sinemaya çok geç 
tarihlerde 1990’larda aktarılmıştır. Şehrin merkez ve köyünün aynı zaman 
dilimi içinde verilmiş, değişime dikkat çekilmiştir. Toplumsal mesajlar 
içeren “Eskici ve Oğulları” Adana’daki şehir hayatının değişmesini ve 
Çukurova’daki tarım işçilerinin yaşadığı zorluklarını anlatır. Adana 
şehir olarak sinemada pamuk tarlasında çalışan ırgatlar, fabrika çarkları 
arasında ömürlerini geçiren işçiler demektir. Bazen ‘Hanımın Çiftliği’nde 
olduğu gibi bir (Hanımın Çiftliği) çiftlik üzerinden aşk, entrika, zengin 
olma hayaliye yaşayanların mekânı olarak sembolize edilen bazen de 
‘Endişe’ filminde olduğu gibi kan davasından kaçarak pamuk toplamaya 
gelmiş,  kan parası biriktirmek için çabası içinde bocalayan bir ailenin 
öyküsünün anlatıldığı şehirdir. “Hanım’ın Çiftliği”nde zengin olmak için 
kızını çiftliğin ağasına satmak isteyen baba ile “Endişe” filminde kan parası 
karşılamak için kızını çiftliğin kâhyasına satmak isteyen babanın hikâyesi 
örtüşür. İlkinde zengin olmak için kızını “satan” sorumsuz ahlaksız bir 
baba, ikincisinde ise can korkusuyla bir çıkmaza giren babanın, “başlık 
para”sını “kan parası”na dönüştürmek isteyen trajedisi yatar. 

Adana Yeşilçam sinemasında zengin ile fakirin, ağa ile marabanın, ölüm 
ile intikamın harmanlandığı, tıpkı İstanbul’da olduğu gibi göçmenlerin 
umududur. 1970 yılında Yılmaz Güney’in senaryosunu çekip yönettiği 
ve oynadığı “Umut” filmi ise hamallık yapan Cabbar’ın hayata tutunma 
mücadelesini anlatırken, sınıf çatışmasını bütün çıplaklığıyla beyazperdeye 
yansıtır. Film, sınıf çatışmasının anlatmasından dolayı sansür kurulu 
tarafından sakıncalı görülmüştür. Tarıma bağlı sanayisiyle 1950’lerden 
günümüze kadar sınıf çatışmasının en yoğun yaşandığı şehirlerin başında 
gelen Adana’nın bu filme mekân olarak seçilmesi anlamlıdır. Filmin ilk 
sahnesinde gecekonduda oturan Cabbar’ın tuvaletini yapmaya gittiği 
sahnede Sümerbank levhası vardır ve üzerinde “Birikmiş paranızın 
teminatıdır” yazılıdır. Cabbar bu levhanın üzerine işeyerek tepkisini 
gösterir. Çünkü karnını doyuracak parayı bulamayan adamın bankayla işi 
olamaz. Güney, aynı tepkiyi şehirlerarası yolculuk sahnesinin yaşandığı 
bir filmde Adana’ya giriş sırasında şehri gösteren levhada “AdanaSA” diye 
yazılıdır. “Adana Sabancı”nın demek ister. Sınıf çatışmasının yaşandığı 
bir başka sahne ise zengin bir adamının arabasıyla Cabbar’ın at arabasına 
çarpıp atını öldürmesidir. Karakolluk olduklarında arabaya çarpan adam 
masada oturur vaziyette, Cabbar ise ayakta iki avucunda şapkasını tutmuş 
bir vaziyettedir. Karakol amirinin Cabbar’a “Arabacı değil misiniz? Sizden 
her şey beklenir” sözü, devletin zenginden taraf olduğunu gösteren önemli 
bir sahnedir. Zira mağdur olmasına karşın, zengin affettiğini söyleyerek 
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Cabbar’a acıdığını göstermiş olur. Bu ve buna benzer anekdotların yer 
aldığı “Umut”da Cabbar’ın yoksulluktan kurtulmak için yolunun cinci hoca 
ile kesiştiği ve ondan umut beklemesiyle sonuçlanır.

Adana’da çekilmiş filmlerden “İnce Cumali”,  genç yaşta öldürülen 
ve adına türküler yakılan çift tabancalı bir kabadayıdır. Yılmaz Güney’in 
“Toros Kartalı Cumali” diğer adıyla “İnce Cumali” filmi, bir köy filmidir.  Bu 
filmden yıllar sonra çekilen “Eşkıya” filminde Adanalı mafya Cumali’nin, 
Urfalı Eşkıya Baran ile yolu kesişir. Adının Cumali olmasını, babası İnce 
Cumali’yi sevdiğinden dolayı verdiğini söyler. Kendisi de mafyalığı –
seçmesi bu isminin etkisinden kalmasından dolayıdır. Filmde Baran’ın 
şahsında “eşkıyalığın” bir kanunu/geleneği olduğu görülürken, Cumali’nin 
şahsında “mafyanın” bir kural tanımazlığı anlatılır. Biri kadim zamanların 
eşkıyası diğeri de modern dönemlerdin mafyasıdır. Hayata bakışları 
bambaşkadır.

Adana İstanbul’dan sonra sinemayı çok iyi benimsemiş, sinemanın 
farkına varmış bir şehir olarak birçok filme mekân olmuş, birçok oyuncuyu 
sinemaya kazandırmış şehirdir. Adana’nın ayrıca Türk ekonomisinde 
önemli bir payı olan Sabancıların bu şehirden çıkmasından hem de 
Yılmaz Güney, İrfan Atasoy gibi sinemaya gönülden bağlı sinemacıların 
çıkmasından dolayı Adana şanslı bir şehirdir. Daha “1940’ların sonlarına 
doğru bir gün, İstanbul’da yazıhanesinde çalışmaktayken, Hacı Ömer 
Sabancı bir grup avukatla beraber kendisini ziyaret eder ve Adana’da 
yeni yaptığı Erciyes Sineması’nı işletmesini ister. (Cemil) Filmer, her ne 
kadar işlerinin yoğunluğunu öne sürerek teklifi reddetse de epey tehdit 
içeren ısrarlara dayanamaz ve salonu devralır.”12 İstanbul dışındaki taşra 
şehirlerinde sinemanın erken girdiği şehirlerden biri Adana’dır. Adana 
sinema işletmeciliğinde önemli bölgelerden biridir. Sinema işletmeciliği 
dışında oyuncuları, sosyal hayatının zengin konular içermesi ve mekânıyla 
Yeşilçam sinemasının vazgeçilmez şehirlerinden biri olmuştur. Sinemasal 
anlamda özellikle Yaşar Kemal ve Orhan Kemal’in Adanalı olması ve 
eserlerinde Adana’yı mekân olarak kullanmaları ile Yılmaz Güney’in 
Adanalı yönetmen, senarist ve oyuncu olarak Sinemada varlığı birçok 
filmin Adana’da çevrilmesine neden olmuştur. Yeşilçam sinemasında 
Adana deyince hafızada mümbit Çukurova, bereketli topraklar, acımasız 
ağalar, ezilen ırgatlar, yoksul işçiler canlanır. Adana demek Yeşilçam 
sinemasında ezilenlerin trajedisi demektir. 

Sinemanın Kanunsuz Şehri: Urfa

Kentler, topluma sinema aracılığıyla yeniden bir yorum getirir. 
Özellikle kurgusal düzlemde izleyici karşısına çıkan filmler, yeniden bir 
yapılanmanın kurgusal düzlemde işleyiş şekli olarak da adlandırılabilir: 

12  Aydın Çam, a.g.m., s. 12
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“Sinema tarafından yeniden yorumlandığında kent, mistik işleyişle bir 
ideal tip özelliği kazanır. Eşsiz olan bir kent, toplumsal imgelem düzeyinde 
işleyerek, hem stüdyoda hem de ekranda tamamen kurgusal bir boyut 
göstererek bir yeniden yapılanma yaratan tek alandır(… ) Aslında sinema, 
kendi tarihi boyunca, kent figürünün fragmanlara ayrılmasına, katkıda 
bulunmuştur. Filmler, olmayan yerleri yeniden kurarlar” diye yazdıktan 
sonra “O halde sinemada kentin sunumundan nasıl söz etmek gerekir?”13 
diye sorar ve yine kendisi cevap verir : “Kentin sunumu, sık sık değişen, 
çalkantılı olan kentsel koşulların işleyişidir.”14 Öztürk’ün  “filmler olmayan 
yerleri yeniden kurar” dediği gerçek bağlamında Urfa, sinemasal olarak 
her zaman kendini yeniden kuran bir şehir olmuştur. Yalnızca canlı bir 
plato olmakla kalmamış, konu ve insan kaynağı bakımından da Yeşilçam 
sinemasına ilham vermiştir. Şehrin konu, mekân ve insan kaynağı 
bakımından zenginliği, sinemasal anlamda onu özel ve önemli kılmıştır. 

Gerçekte her şehrin kendine mahsus bir olgusu vardır ve kendini bu 
olgu üzerinden tanımlar. Şehirlere mahsus bu olguyu, genellikle şehirler 
bizzat kendi kültürel dinamiklerinden hareketle oluştururlar. Bazen 
bu dışardan şehre yakıştırılan bir sıfat çerçevesinde de olabilir. Tabi 
şehirleri en iyi tanımlayan, kendi tarihi ve kültürel dinamiklerinden 
ilham alarak oluşturduğu değerlerdir. Dışardan şehre yakıştırılan sıfat 
ve tanımlamalar, daha çok oryantalist ve bir öteki yaratma zihniyetinden 
doğar. Ve bu şehri doğru ve yerinde tanımlamamızı, algılamamızı engeller. 
Bu bağlamda sinemasal Urfa’ya baktığımızda; çekilen filmler çerçevesinde 
ona yakıştırılabilecek sıfat öyle zannedilir ki “Kanunsuz Şehir” olacaktır. 
Ölüm ve vahşetin, farklı kimlik, dil ve kültürleri yaşatan şehir, sinemasal 
bağlamda kanunsuzluğuyla günah, ölüm ve vahşeti sembolize eder. Çünkü 
şehir, sinemada gerek mekân gerek konu olarak hep vahşi, feodal ve kan 
davalarıyla anlatılagelmiştir. Dini ve mistik bir şehir olarak bilinen Urfa’ya 
böylesine ağır kaçacak bir sıfat yakıştırılması, elbette rahatsız edicidir. 
Ama sinemasal Urfa’ya baktığımızda tek kelimeyle bu şehrin kaçakçılık, 
ağa-maraba ilişkileri, kan davası ve töreleriyle ölüm kustuğunu ve günah 
işlediğini görürüz. Yalnız filmlerde değil, efsane ve romanlarda dahi bu 
şehir ölüm ve günah kavramıyla birlikte anılır. Özellikle farklı ve aykırı 
olanı arayan sanat için, Urfa kanunsuzluğuyla sinemada anlatılacak 
eşsiz bir şehirdir. Bu şehri yazanlar, aslında şehri değil, şehrin kırsalında 
yaşayan binlerce yıl önceki gelenekleri yazmış, üç bin yıllık Tevrat’ta 
yazılanların aynen devam ettiği örf ve adetleri hikâye, roman ve sinemaya 
aktarmışlardır.

13  Mehmet Öztürk,  Senematografik Kentler,  Agora Yay., İstanbul, 2008, s. 3.
14  Aynı yer.
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Sinemasal Urfa, kadim efsaneden modern efsaneler üreterek şehri 
“kanunsuzluk” ve “ölüm”le sembolleştirmiştir. Hüseyin Peyda’nın 1950’de 
Urfa’da çevirdiği  “Söyleyin Anama Ağlamasın” filmi, uğruna ağıtlar yakılan 
bir eşkıyayı anlatır. Ahmet Arif ve Enver Gökçe’nin adına şiirler yazıp 
sembolleştirdiği bir halk kahramanı olan Urfalı Nazif’tir. Yine konusunu 
bir Urfalı ağadan alan ve Diyarbakır’da çevrilen “Mezarımı Taştan 
Oyun” filmi ise Abdo Bey adında bir yiğidin amca çocukları tarafından 
öldürülmesi konu edinir. İlginç olan burada ölümün kutsanmasıdır.  
Filmde gösteriş ön plana çıkarılır,  ölen bir adamın “Bey/Ağa” olduğu 
için mezarını topraktan değil de mermerden yapılması filmde işlenen bir 
temadır. Şehrin en kadim mezarları kayadan oyulmuştur ve nokropoldur. 
Bugün mağara denilen birçok yer kral ve azizlerin mermerden oyulmuş 
mezarlarıdır. Yeşilçam sineması da Urfa’yı mekân olarak kullandığı 
filmlerde günah ve ölüm unsuruyla anlatma yoluna gitmiştir.  Peyda’nın 
1980’lerde senaryosunu yazıp yönettiği son filmi “Havar” da;   kızını kaçıran 
delikanlıyı ağanın ateşte yakması sahnesi absürt olduğu kadar;  bu şehrin, 
İbrahim-Nemrut efsanesinden ne denli etkilendiğini, kadim efsanelerini 
nasıl dönüştürdüğünü göstermektedir.  Kanunsuz şehirde tek hâkim güç/
kuvvettir. Kuvveti eline geçiren sınır tanımamaktadır…

Ortaçağ şehri görünümüne sahip Urfa, özellikle dinsel ve tarihsel 
filmlere mekânsal anlamda da eşsiz imkânlara sahiptir. Bunun farkında 
olan yönetmenlerin birçok dini filmi bu şehirde çekmesi anlamsız değildir. 
Şehri hem özne hem nesne konuma sokan sinema, Urfa’yı kanunsuzluğu 
ile sembolleştirmiştir. Özellikle şehrin kırsalına kameranın gözlerini 
çeviren yönetmenler, burada kırın/köyün vahşiliğini, ağa, şeyh ve 
eşkıya üçlüsü üzerinden anlatagelmişlerdir. Aslında Urfa,  edebiyat ve 
sinema üzerinden tam anlamıyla yorumlanmış bir şehir değildir. Çünkü 
kameranın gözü şehrin merkezini değil, kırsalını, dingin ve mütedeyyin 
hayatını değil karanlık yönlerine odaklanmıştır. Avrupalıdan belgesel için 
şehre gelen bir yönetmene iki köy yaşantısı gösterilir. Biri zengin köyüdür 
diğeri fakir. Yönetmen belgeselini yalnızca fakir köy üzerinden çeker. 
Kendisine “niçin zengin köy hayatını da belgesele dâhil etmediniz?”  diye 
sorduklarında “aradığım o(zengin köy) değil, (fakir köy) budur” diye cevap 
verir. Yeşilçam sinemacıları da Urfa’yı kanunsuz bir şehir olarak düşlemiş, 
öylece beyazperdeye aktarmışlardır. Urfa’da çevrilen filmlere baktığımızda, 
Paris’in “arzulanan”, İstanbul’un “kötüleşen” izdüşümü yanında, Urfa’nın 
feodal/vahşi bir izlenim oluşturduğunu görürüz. 

Urfa gibi kadim bir şehrin, belki de en büyük talihsizliğinden biri 
mekânsal olarak güzellikte Roma ve Paris ile yarışabilecek güzellikte 
olmasına karşın, toplumsal olarak feodal bir yaşama mahkûm edilmiş 
olmasıdır. İlk olarak 1950’lerde Urfa doğumlu Hüseyin Peyda’nın Urfalı 
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olması, Yılmaz Güney’in Siverek kökenli göç etmiş bir Urfalı olması 
dolayısıyla Urfa’ya ilgisi vardır. Bu iki yönetmen ve oyuncu Urfa’nın 
sinemasal anlamda en büyük şansıdır. Nasıl ki, Sabancılar ve Adana’dan 
çıkan oyuncular, sinema bağlamında Adana’yı markalaştırmış iseler, 
Peyda ve Güney de Urfa’yı sinemaya konu edinerek markalaştırmışlardır. 

Hüseyin Peyda’nın Urfa’da çekmiş olduğu filmler, özellikle Yeşilçam 
sinemasında çığır açmış, birçok yönetmen ve yapımcının ilgisini buraya 
çekmesine vesile olmuştur. Peyda bu şehirde çevirdiği filmlerle, şehir adeta 
bir platoya dönüşmüş ve o günden bugüne kadar bu süreç devam etmiştir. 
Bu anlamda Urfa’nın birçok filme mekân olmasının güzelliği yanında 
bir de yaşadığı bir talihsizlik vardır ki, o da şehrin sosyal yaşantısının 
hep kırsalıyla (köyler) beyaz perdeye aktarılmasıdır. Bunun neticesinde 
aşiret ve ağa eksenli feodal bir şehir zihinlerde yer etmiştir. Ağa, şeyh ve 
eşkıya ekseninde anlatılan Urfa, sinema izleyicisinin zihninde kadim bir 
şehir olmaktan çok “köy”, medeni olmaktan daha çok “vahşi/bedevi”  ve 
“kanunsuz” bir algı oluşturmuştur. 

 Hüseyin Peyda’nın 1950’lerde çevirdiği “Söyleyin Anama Ağlamasın”, 
Nuri Sesigüzel’in başrolünü oynadığı “Mezarımı Taştan Oyun”, 1970’lerde 
Bekir Yıldız’ın hikâyelerinden sinemaya aktarılan “Kara Çarşaflı Gelin”, 
yine aynı yazarın hikâyesinden uyarlanan ve Yılmaz Güney’in oynadığı 
“Hudutların Kanunu” ve diğer bir filmi “Yol”,  Lütfi Akad’ın çektiği  
“Erkek Ali”, bu anlamda Urfa’ya sinemasal yaklaşımın ilk örnekleri olarak 
gösterilebilir. Urfa’nın sinemasal şehir olarak, 1970 ve 80’lerden sonra 
da aynı çerçevede beyaz perdeye aktarılmış ve “Düğün”, “Kan” , “Eşkıya”, 
“Züğürt Ağa” şehrin sinemada şöhretini pekiştirmiştir. Bu filmlerin 
isimlerinden hareketle dahi sinemasal anlamda Urfa’nın nasıl bir imgeye/
imaja sahip olduğu görülebilir. Ağa/Şeyh/Eşkıya üçlüsünün bazen bir 
arada bazen tek başına işlendiği bu filmlerin Urfa ile ilişkili verilmesi, 
mekânsal anlamda insanların zihninde modernizm öncesi zamanları 
yaşayan bir “Ortaçağ Şehri”, sosyal hayat bağlamında isi “Kanunsuz Şehir”  
algısı yaratılmıştır. Ömer Kavur’un 2000 yılında Urfa’da çektiği, şehrin 
merkezindeki mekanları sinemasal olarak çok iyi kullandığı, özellikle 
daracık sokaklara verdiği derinlik, ve 90’lı yılların derin ilişkileriyle şehrin 
mistik yanlarını anlattığı “Melekler Evi” filmi hariç, Urfa’yı sinemasal 
anlamda olumlayan film hemen hemen yok gibidir.  

Şehrin feodal/vahşi ve kanunsuz yönlerini anlatan “Erkek Ali”, 
“Hudutların Kanunu”, “Kara Çarşaflı Gelin”, “Züğürt Ağa” ,“Eşkıya” ve 
“Kan” filmleri içinde, kırsalında sosyal değişim geçirdiğini karikatürize 
eden trajikomik “Züğürt Ağa”yı farklı değerlendirmek gerekir. Doğu 
gerçekliği olarak değerlendirilen bu filmlerde;  Yeşilçam sinemasında 
alışılagelmiş “sömüren ağa” olgusuna karşılık, “veren/dağıtan ağa” imgesini 
yerleştirmiştir. Böylece 50’lerden 90’lara kadar gelen Türk sinemasındaki 
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“ağa” tipini alaşağı etmiştir. Bu filmler içinde “Kan” filminde törenin 
namusunun nasıl çiğnendiğini görürüz. Kan davası iki taraftan insanları 
birbirine kırdırırken, kendi hiyerarşisi olan törede insanın acı ve intikam 
hırsıyla nasıl hayvanlaşabileceği anlatılır. Artık töre, öldürmenin ötesinde, 
vahşete dönüşür. Ali Haydar’ın fikir danıştığı Haydar Ağa’yı vurulunca, bu 
defa ona karışık Battal’ın fikir danıştığı aşiretin ileri geleni vurulur, o da 
yetmez, ölenin bıyığı kesilir. Bu ölümün ötesinde bir hakaret içerir. Bunun 
üzerine Battal, daha azgınlaşır, karşı taraftan birini öldürür, getirip köyde 
bir ağaca asar ve boynuna eşeklerin boynuna takılan çan takar. Cesedi 
karşı tarafa teslim etmez. Öldürmek yetmemiştir artık cesede işkence söz 
konusudur. Bu sahne Yezit döneminde Haccac-ı Zalim’in Peygamber’in 
torunlarından Zeyd’i öldürüp Mekke’de günlerce asılı tutmasını hatırlatır. 
Ta ki annesi gelip Haccac’ın yakasına yapışıp, oğlunun cesedini oradan 
indirene kadar, kimse dokunamaz. Aşiretten biri gelir Battal’a “Oğlum, 
törenin de bir namusu vardır. Bu yaptığına kin derler”15 diyerek ağaca 
astığı cesedin teslim etmesini söyler. İnsanı kan tuttuğunda artık ne töre 
kalır ne de törenin namusu. 

Yeşilçam Türk sinemasının kilometre taşlarından biri olan “Eşkıya” 
mekân olarak Urfa ve İstanbul’da çekilmiştir. Konusu yıllarını dağda ve 
hapiste geçiren Urfalı Baran’ın intikam almak için İstanbul’a gidişini ve 
burada yaşadıklarına yer verir. Baran, Urfa’nın kırsalındaki feodal ortamın 
ortaya çıkardığı bir tiptir. Ağasına isyan edip dağa çıkmış ve ağanın 
adamlarıyla savaşmıştır. İyi bir nişancıdır. Üç adam öldürmüştür, otuz 
beş yıl içerde yatmış, birçok arkadaşı ölmüştür. Baran’ın bu trajik yazgısı 
feodal kültürün tahakkümünden kaynaklanır. Doğu’da özellikle de Urfa’da 
çevrilen filmlerde genellikle ağa-maraba ilişkisi üzerinden anlatılan 
feodal kültür, bu defa ikinci plana itilmiş, dağda yaşayan eşkıya Baran’ın 
şehirdeki uyumsuzluğu değerlerin çatışması ekseninde verilmiştir. Dağın 
kanunları eşkıyanın kişiliğinde olumlu bir karaktere dönüştürülürken, 
şehrin kanunlarının/değerlerinin çürümüşlüğü üzerinden bir eleştirel 
bakış vardır. Dağın eşkıyası şehrin acımasızlığı karşısında çaresizdir. Baran 
İstanbul’a trenle giderken yolda Cumali (Uğur Yücel) ile tanışır.  Cumali 
karanlık işleri olan genç ve gözü kara bir gençtir. Baran ile birlikte iken 
elindeki uyuşturucu çantasıyla yakalanacağını anlayınca çantayı Baran’a 
verir ve söylediği adrese getirmesini söyler böylece kendini polislerden 
kurtarır. Eşkıya Cumali’nin dediği adrese çantayı teslim eder. Cumalı 
Eşkıyanın kalacak yeri olmadığını öğrenince kendisini beladan kurtaran bu 
adama yardım eder ve kendisini de Tarlabaşı’ndaki ucuz bir otele yerleştirir. 
Otel 1980’lerdeki Tarlabaşı’nın küçük bir tasviridir. Kenardakilerin 
tutunmaya çalıştığı bir mekândır. Hayat kadınları, figüranlar, göçmenler, 

15  Mehmet Kurtoğlu, Türk Sinemasında Urfa, Eyyübiye Belediyesi Yay., Ankara, 2015, s. 164.
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uyuşturucu satanlar… Bütün bunların temsili bu otelde kalan kişiler 
üzerinden verilir.  Baran’ın İstanbul’a ayak bastığı andan itibaren davranışı 
trajikomiktir. Etrafına aval aval bakar. Hayatında ilk defa büyük bir şehir 
gören bir taşralı/köylüdür… Şehirle ilk defa karşılaşmanın sıkıntısını 
yaşar. Eşkıyalığın ağırlığının yerini zavallılık almıştır. Dağların hâkimi 
olan bir eşkıya, İstanbul’da kaybolmuştur. Tıpkı otuz beş yıl hapiste ömür 
çürüttükten sonra gelip köyünü bulamaması gibi.

İstanbul yani “şehir, kirlenmiş bir hayatı, inceliklerin, dürüstlüklerin 
bittiği bir hayatı temsil etmektedir. Ceren Ana, Eşkıya’ya, ‘Sen kötülüklere 
gidisin,’ dediği yer, şehir hayatının ta kendisidir. Şehrin karanlık yüzü, 
insanlara mutluluk değil, bela ve keder getirmektedir. Kimin kime 
ihanet edeceği belli değildir. Eşkıya, Cumali’nin silah taşıdığını görünce, 
‘düşmanın mı var?’ diye sorar. O ise şöyle cevap verir: ‘Burası İstanbul. 
Düşmanın olması gerekmez. Herkes düşmandır. Ne zaman, ne olacağı 
belli olmaz.’ Eşkıya dürbünden sokağı seyreder. Et pazarlığı yapılan 
karanlık sokaklar, tümüyle uyuşturucu batağına batmıştır. Burası 
Büyükelçi oğlunun otel parasını, ilaç parasını ödeyemeyip intihar ettiği bir 
hayatın yaşandığı yerdir. Eşkıya şöyle der Cumali’ye: ‘Bu şehir hapishane 
Cumali. Nefes alamıyorum. Hayvan ölüsü gibi kokuyor. Koğuşlar böyle 
kokardı.’ Şehir hayatının öldürdüğü bir başka şey de safiyet ve dostluktur. 
Kendisiyle yatmayı reddeden Eşkıya’nın omzuna yaslanmak ister bir 
hayat kadını. İlk defa biri kendisine cinsel meta olarak bakmamaktadır. 
Bu saflığı yaşamak ister. Hayatı hep ihanetlerle, yoklukla geçmiş Cumali’yi 
Eşkıya’ya yaklaştıran da budur. Saflık, mertlik, bozulmamışlık. Bu şehir 
iyi olmak isteyen insanları bile kendine çekmekte, yutmaktadır. (İnsanlar 
özünde iyidir. Ama onları kötülüğe zorlayan düzen, yani şehir, modern 
hayattır).Şehir hayatının dayattığı bir başka şey de kısa yoldan zengin 
olma tutkusudur. Ve burada, itibar için gerekli olan tek şey paradır. Her 
zaman güçlüler kazanır, paran varsa herkesten saygı görürsün. İtibarın 
olur. Yoksa bir otel odasında yiter gidersin. Bu yüzden hep yükselmen 
gerekir. ‘Oynayacaksan, büyük oynayacaksın. Babam Adana’dan göçünce 
garsonluğa başlamış ya, o zaman kaybetmiş, Ben kâhya oldum, kaportacı 
oldum, diskolarda fedai oldum, yine de bir şey olmadım.’ Uyuşturucu 
işine bu gerekçeyle girilir. Yükselmek, hep yükselmek. Mahmut Şahoğlu 
da gayrimeşru yolu izleyerek zengin olmuştur zaten. Uyuşturucu kaçakçısı, 
Eşkıya’ya şöyle der: ‘Kalmadı artık dağlarda eşkıya emmi. Eşkıya artık 
şehirde.’ Ve şehir sonuç olarak masumiyeti öldürür. Dayattığı hayat tarzıyla 
insanı kirliliğe zorlar. Çünkü şehir, insana gökyüzünü unutturur. Yıldızları, 
onlarla haberleşmeyi, konuşmayı.”16

16  Necip Tosun,  Film Defteri,  Dergâh Yay., İstanbul, 2005, ss. 86-87.
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Engin Yıldız Eşkıya’yı bir dönemi atlamış biri olarak tanımlar ve 
şöyle der: “Çağı kaçırmış bir insanın kendi düşmanlarıyla ve şehirde 
başkalarının düşmanlarıyla, yaşanan değişimin mahşeri çelişkileri içinde 
mücadelesini anlatır. Urfa’dan İstanbul’a uzanın yol aradaki kayıp döneme 
denk düşer; ikisi arasındaki farkı, bu yol kadar uzaktır. Baraj suları 
altında kalmış köyünün ıssız manzaralarından, birçok filmde olduğu 
gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun İstanbul’a göç kapısı Haydarpaşa 
Tren Garı’na, adım atılmayacak kadar kalabalıklaşmış nefes alınmayacak 
hale gelmiş İstanbul’a ve de İstanbul’un bütün hallerini, bütün kırılma 
noktalarını, bütün kozmopolitliğini resmedebilecek bir yere, bir çöküntü 
alanına ya da kenar mahallesine Tarlabaşı’na taşınan bir öyküdür Baran’ın 
öyküsü.”17 Aslında bundan hareketle iki şehri (Urfa- İstanbul) kıyaslamak 
mümkündür. Çağını kaçırmış Urfa’ya karşın, çağı yakalamış İstanbul. 
Suya gömülen (ölen) şehir Urfa, arkasında deli/veli bir kadın (Ceren 
Ana) bırakmıştır. Ceren Ana Urfa’nın bilgeliğini, ermişliğini simgeler. 
Ve ölen bu şehir külünden/suyundan yeni bir medeniyet çıkarabilecek 
gücü içinde taşımaktadır. Ateşe atılan İbrahim ateşin külünden kutsal 
suyu çıkarmış, şehri efsunlamıştır. Şehri gömen baraj/su gerçekte yeni 
bir şehrin müjdecisidir. Bu anlamda Urfa’nın ölü bir şehir olması dirilişe 
işarettir. İstanbul’un çağı yakalayan bir şehir olarak modern hayatın bütün 
kirlenmişliklerine bulaşması onun huzursuzluğunun göstergesidir. Eşkıya 
İstanbul’un kirliliğiyle savaşırken, Urfa’nın bilgeliğini götürmüştür. 

Eşkıya filmi üzerinden derin bir Urfa okuması yapıldığında, gerçekte 
bu “kanunsuz şehrin” içinde bir “erdem”in saklı olduğunu görürüz. Bu 
“erdemi” yönetmen çok güzel şekilde tasvir etmiştir. Filmin ilk başında 
ilginç bir sahne vardır: “Gümrük Han’da Baran onu ihbar eden yirmi 
yıl önceki arkadaşıyla görüşür. İhbarcı başını masaya koyar ve Baran’ın 
kendisini öldürmesini ister; çünkü yirmi yıldır hep ölümünü görmüştür 
rüyasında, bu vicdan azabı bitmelidir. İhbar mekanizmasının feodal 
anlamındaki karşılığı açısından bu sahne ilginçtir. Adam başını masaya 
koyar, kaldırdığı zaman Baran yok olmuştur, adamın derisinde ölüm daha 
uzun yıllar yaşayacaktır ki asıl ölüm budur, hep ensede öldürecek elin 
sıcaklığını duymak.”18 Aslında bu sahne ölümün sıcaklığını ömür boyu 
ensesinde hisseden adamın bu azaptan kurtulmak için düşmanına teslim 
olduğunun göstergesidir. Enseni düşmanın önüne uzatmak, gelenekte ben 
sana sığındım, ne yaparsan yap demek, imdat dilemektir. Bu mesajı alan 
Baran, onu öldürmeyerek, gerçekte affettiğini göstermiştir. Filmdeki insani 
değerleri gösteren bir başka sahne ise; Baran’ın Cumali için sevgilisi Keje’yi 
bırakıp mafya ile hesaplaşması, hayat kadının kendini ona sunduğunda 

17  Engin Yıldız, Gecekondu Sineması, Hayalet Kitap, 2008, s. 191.
18  Müslüm Yücel, Türk Sinemasında Kürtler,  Agora Yay.,  İstanbul, 2008, s. 92.
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ona elini sürmeyip şefkatle yanaşması ve kadının bu noktada onun göğsüne 
yaslanarak huzuru araması kaybolan insani değerleri bulması üzerinde 
düşünülmesi gereken gerçeklerdir… 

Sonuç

Yeşilçam’ın imgesel şehirlerine eklenecek elbette başka şehirler de vardır.  
Bizim üç şehirle sınırlı tutuğumuz bu makalede İstanbul’un zengin 
çağrışımlı, bir şehir olarak Türkiye’nin toplamını temsil ettiğini görüyoruz. 
İstanbul tek başına bütün şehirleri temsil imkânını barındırması, geçmişte 
başkentlik yapması yanında ülkenin dört bir yanından göç alması 
nedeniyledir. İstanbul zengin, estetik ve güçlü sanat abideleri ve durmadan 
değişen sosyal yapısıyla eşsiz bir platodur.  Türk sinemasının doğduğu bu 
şehir, onun ocağında büyümüş, onun kucağında gelişmiştir. Yine sinemanın 
önemli şehirlerinden Adana, toprak insan ilişkisinin yaşandığı, sosyal 
hareketlerin baskın bir şekilde hissedildiği, Türkiye’nin değişen yüzünün 
temsili olarak önemli imgesel bir şehirdir.  Urfa ise sinemasal anlamda dini 
filmleri, feodal ilişkileri ve gelenek ve törenin yaşandığı geçmişte kalmış 
bir şehir olarak kadim zamanların “kanunsuzluğunu” temsil eder. Urfa bu 
kanunsuzluğu içinde her ne kadar “erdemi” barındırsa da vahşi ve ölümcül 
kimliğinden kurtulamaz. Sonuç olarak Yeşilçam bir şehri nasıl göstermek 
istemişse öyle göstermiş, İstanbul, Adana ve Urfa gibi üç imgesel şehir 
yaratmıştır…
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Ölü Ozanlar Derneği Bağlamında 
Sinema ve Özgürlük

Cinema and Freedom In The Context Of The 
Death Ozans Association

Levent BİLGİ*

Öz

Bu makalemizde öncelikle sinema ve özgürlük üzerinde durduk. Çünkü 
sinema özgürlüğün en güzel anlatıldığı sanat dallarından biridir. Sinema 
görmek, duymak, ses, hareket ve renk ile bize varlığımızı, hayatımızı, 
durduğumuz yeri hatırlatır. Bazen köleyizdir köleliğimizin, bazen özgürüzdür 
özgürlüğümüzün farkında değilizdir. Sinema bizde farkındalık yaratması 
ile bizi büyüler. Makalemizde sinema ve özgürlük ilişkisini 1989 Amerikan 
yapımı Ölü Ozanlar Derneği filmi ile irdeledik. Bu otuz yıllık kült film bize 
hayatı, varlığımızı ve özgürlüğümüzü sorgulamayı verdi. 

Anahtar Kelimeler: Ölü Ozanlar Derneği, Bay Keating, Robin Williams, 
okul, gençlik, özgürlük.

Abstract

In this article, we have first focused on cinema and freedom. Because cinema 
is one of the art branches where freedom is best described. The cinema 
reminds us of our existence, our lives, where we stand by seeing, hearing, 
sound, movement and colour. Sometimes we are slaves of slavery, sometimes 
we are free, we are not aware of our freedom. Cinema fascinates us with its 
awareness. In this article, we have examined the relationship between cinema 
and freedom with the 1989 American Dead Poets Society. This thirty-year 
cult film has given us the question of our life, our existence and our freedom.

Keywords: Dead Poets Society, Mr. Keating, Robin Williams, school, youth, 
freedom.
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Giriş

Sinema ve Özgürlük

İnsanlık yirminci yüzyıldan itibaren sinema ile yeni bir boyut kazandı. Artık 
geçmişi, geleceği, ölmüşlerimizi, doğmamışları canlandırabilecektik. Sanat 
insanoğlunu Tanrı’ya yaklaştıran, yaratılmış tüm varlıklardan farklılığını 
ortaya koyan en etkili silahtır. Hiçbir varlık sanat kadar yaratım açısından 
Tanrı’ya bu kadar yaklaşamadı. Şiir, müzik, resim, yazı ve sinema…

Sanat ilahi olduğu kadar insanı varlığın nefesi ile karşı karşıya da 
getirdi. Beşer özgürlüğün zirvesine sanatı ile ulaştı. Gerçeklik kıskacını 
sanattaki serkeşliği ile aştı. Aklın sert ve kabaca önüne diktiği bariyerleri 
sanatın kanatları ile yerle bir etti. 

İnsan özgürlük istiyordu, sonsuzluk ve sınırsızlık. Kendi yasalarını 
aşmak istiyordu. Sanat ile ilk defa insan karşısına çıkan engellerin gözünü 
korkutmaması gerektiğini keşfetti. Yasalara, doğmalara, tabulara ve 
putlara isyanın adıdır sanat. Bazen yakılan bir ağıt, bazen bir sazın yanık 
sesi, bazense insanı kendinden geçiren bir dans…

Sanat açığa çıkmamış bir gerçeklik düzeyine süzülmenin adıdır. 
Cahilliğin mutluluk olduğu bir varlık âleminde sanat mutluluk değildir. 
Bitimsiz bir devinimdir insan ruhu. Ve ruhun Nirvana’sı sanat. 

Bu yüzdendir ki sanat çok sevildiği kadar çok da düşmanları vardır. 
V for Vendetta’yı hangi diktatör sever1 Maskelerle dolaşmak güzeldir. 
Maskelerinizin farkında olmadığınız müddetçe. Ama bir gün yüzünüze 
gerçek  bir maske taktığınızda tüm sahte maskelerin farkına varırsınız. Bize 
yutturulan tüm maskeler açığa çıkıverir birden bire. Onun içindir ki genel 
olarak sanat, özelde de sinema tehdittir, nifaktır, aykırılıktır. Özgürlüğüne 
düşkün insanın başkaldırışıdır. 

İnsan her defasında ruhunu ortaya koyacak, setleri kıracak yollar bulur. 
Özü gereği devinimini sürdürme tutkusundan asla vazgeçmez. Çünkü 
insan gerçeğe aşıktır. Gerçeği anlamak, yakalamak, keşfetmek ister. Bu 
dünya yetmez insana. Öteleri, ruhu, gerçeküstünü anlamak ister. Şiir, 
müzik, sinema vd. ruhun gerçeküstüne kanat çırpmasıdır. 

Dini Tanrı ortaya koyar. Sanatı insan. İnsan sinemayla dini, dinsizliği, 
peygamberleri, kitapları, kralları, köleleri yeniden keşfeder. 

Her yeni film hayatımıza tutulan bir büyüteçtir. Gerçekte hayatlarımız 
da başlayan ve bitecek olan uzun bir film şeridi değil midir? Esaslı bir film 
bize bir salonda oturduğumuzu unutturan ve salonu terk ettiğimizde de 

1  Yönetmenliğini  James Mc. Teigue’in yaptığı, 2005 yılı Amerikan ve Alman yapımı unutulmaz film.
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devam eden filmdir. Hayat filmi salonu terk ettiğimizde de devam edecek 
midir acaba? Sinema cevaplarla değil, sorularla güzeldir.

Hayallerimiz sinemada canlanır, göklere, sonsuza açılır. Sinema 
kuramcısı Rudolf Arnheim’ın da belirttiği gibi tarihte ilk defa bir sanat 
gelişirken biz oradaydık. Bütün diğer sanatlar insanlık kadar eskidir 
ve kökenleri insanlık kadar karanlıktır.2  Her film gerçekliğin yeniden 
üretimidir. Ama bu defa gerçeğin senarist, yönetmen ve oyuncular 
tarafından yeniden kurgulanmasıdır.

Sinema insanın ayaklarına takılan prangaların kırılmasıdır. Devletler, 
yasalar, mahkemeler, siyasetçiler her vesile ile insanı zapt u rapt 
altına almayı kendilerine vazife sayarlar. İnsanın kanatlanıp uçmasını 
engellemeye çalışırlar. Kanatlanan insanın sınırsızlığından, başına 
buyrukluğundan korkarlar.  Francis Bacon, “İnsanın müdrikesine kanatlar 
takmak yerine, zıplamasını ve uçmasını engellemek amacıyla ayağına 
kurşun bağlamak gerekir.”3 der. 

Oysa insanoğlu ölmeyi bildiği müddetçe yeryüzünden özgürlük yok 
olmayacaktır. İlk film çevirenler sihirbazlardır. Her film bir sihirdir. 
Gerçeğin bir sihirbaz gözüyle yeniden kurgulanmasıdır. İktidarlar ise tarih 
boyunca sihirbazlardan korkmuş ve onları kendi hegemonyaları altına 
almaya çalışmışlardır. George Orwell’in 1984’ünde olduğu gibi, tarih 
boyunca her iktidar insanların hayal kurma gücünü kontrol altında tutmayı 
kendisine en önemli vazifelerden biri kabul etmiştir. Çünkü kontrolsüzlük, 
sıra dışılık tehlikelidir, suçtur ve yasadışıdır. Lois Lowry’nin aynı adlı 
kitabından uyarlanan ve  Phillip Noyce tarafından yönetilen 2014 yapımı 
The Giver (Seçilmiş) filmi  insanların mutlaka kontrol altında tutulması 
gerektiğini bilimkurgu tekniği ile çok başarılı bir şekilde vermiştir.

Filmde de görüldüğü gibi duyguları olan ve tercihler yapabilen 
insanlar yanlış kararlar verebilmektedirler. İktidarların kendileri için 
uygun gördüklerine hayır diyebilmektedirler. Oysa iktidar olanlar her 
şeyi herkesten daha iyi bilirler ve insanlar için en doğru tercihi de onlar 
yaparlar. Nasıl yaşamanız, nasıl düşünmeniz, nasıl sevmeniz ve düşman 
olmanız gerektiğine onlar karar verirler. Bu yüzden hayır diyebilen insanlar 
ve filmler tehlikelidir. Duygu ve düşüncelerin dizginleri her an devletlerin 
elinde olmalıdır. 1984 romanını filmleştiren Michael Radford’un 
vurguladığı gibi, “Aşk siyasal bir eylemdir ve engel olunmalıdır.” 

2 Rudolf, Arnheım, Film Essays And Criticism Wisconsin Studies in Film, University of Wisconsin 
Press, USA,1997, s.18.

3 Francis Bacon, “Novum Organum”, Advancement of Learning, New Atlantis, Chicago, USA, 
Encyclopaedia Britannica Inc, c.2, 1952, s. 18.
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Ölü Ozanlar Derneği

Sinema evrensel bir sanattır. Bir Nazi hikayesi, bir aşk, bir ayrılık, bir 
kavuşma hikayesi hepimizi ilgilendirir. Ölü Ozanlar Derneği bir okul, bir 
gençlik masalıdır. Yönetmen  Peter Weir, oyuncular  Robin Williams, Ethan 
Hawke, Robert Sean, Josh Charles, Gale Hansen, Dylan Kussman. Film 
Amerikan yapımı, dramatik bir komedidir. Film Alman yazar N. H. 
Kleinbaum’un aynı adlı kitabından uyarlanmıştır. 

Welton Akademisi bulunduğu bölgenin en disiplinli ve en iyi eğitim 
veren okullarından biridir. Okulda idarecilerin disiplinsizliğe hiç 
tahammülleri yoktur. Okul tarafından benimsenmiş olan bazı ilkeler 
vardır. Bu ilkeler “disiplin, gelenek, mükemmellik ve onur” dur. Okul 
bu ilkelerden asla vazgeçmez, bu ilkelere uymayanlar ise en ağır şekilde 
cezalandırılır veya okuldan atılırlar. Her sene açılış törenlerinde bu ilkeler 
öğrenciler tarafından tekrarlanır. Bu okul yatılı bir okul olmasından dolayı 
öğrenciler aralarında çok sıkı arkadaşlık ilişkileri kurarlar ve her zaman 
birbirine destek olurlar. Anne ve babaları için, çocuklarının bu okulda 
okuması büyük bir gururdur.

O yıl, yani 1959 da Welton Akademisi yine görkemli bir açılış yapmıştır. 
Okula yeni alınan öğrencilerle birlikte eğitim yılına başlamıştır. Welton 
Akademisine başka bir okuldan transfer olan Todd Anderson çekingen 
bir çocuk olduğundan dolayı henüz yeni arkadaşları ile tanışmamıştır. 
Onun kendisine hiç güveni yoktur. Oda arkadaşı Neil’dir. Neil Toddu diğer 
arkadaşları ile tanıştırır. Knox, Charlie, Cameron, Pitts ve Meeks’de onu 
çok sevmişlerdir.  Okulun eski mezunu ve yeni İngilizce öğretmeni olan 
Keating’in okula gelmesi ile bu arkadaş grubunun yaşamı değişmeye 
başlar. Ölü Ozanlar Derneği Keating’in öğrencilik yıllarında gençlerin 
eğlenmek, şiir okumak, hoş vakit geçirmek için kurdukları bir oluşumdur. 
Bay Keating’ten etkilenen yedi arkadaş Ölü Ozanlar Derneğini tekrar 
kurarlar. Derneğin yeri okulun yakınlarındaki bir mağaradır. Çocuklar 
bu mağarada toplanıp burada ölü ozanların şiirlerini okurlar ve adeta bu 
şiirleri yaşarlar. Burada toplanıp bu şiirleri okumanın asıl amacı ailelerinin 
baskı ve beklentilerinden bir an için uzaklaşmak ve yaşamın her anının ne 
kadar önemli olduğunu anımsamaktır.

Neil’in en büyük isteği bir tiyatro oyununda rol almaktır. Bay Keating’in 
de teşvikiyle bölgede sergilenecek bir tiyatro oyununda başrolü alır. Ancak 
babası kesinlikle bunu istemiyordur. Buna rağmen Neil babasından 
habersiz olarak Ölü Ozanlar Derneğinde edindiği bir takım düşüncelere 
dayanarak bu oyunda oynar. Babası da bu oyuna gitmiş ve Neil’i bu oyunda 
görünce çok sinirlenmiştir. Neil’in babası tüm olanların suçlusu olarak 
Bay Keating’i görür. Bu yüzden Neil’i bu okuldan alıp bir askeri okula 
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yazdırmaya karar verir. Neil ailesinin kendi yolunu kendisinin çizmesine 
izin vermediği için çok büyük bir sıkıntı ve stres altına girer ve hayatına 
son verir. Bunu duyan tüm arkadaşları yıkılmıştır. Bir süre sonra Okul 
müdürü Nolan’ın Ölü Ozanlar Derneğinden de haberi olur. Ayrıca bu 
derneğin kurucusunun Bay Keatin olduğunu da öğrenir. Bay Keating’in 
öğretmenliğine son verilir. O okuldan ayrılırken Ölü Ozanlar Derneği’nde 
bulunan öğrenciler Bay Nolan’nın gözü önünde masalarının üzerine 
çıkarak Bay Keating’e duydukları o büyük sevgiyi gösterirler. Film bu 
sahne ile sona erer.

Ölü Ozanlar Derneği̇ Bağlamında Si̇nema ve Özgürlük

Ölü Ozanlar Derneği filmi 1989 yılında gösterime girmiş kısa süre içinde 
dünyanın pek çok yerinde kült filmlerden biri olmuştur. Bir gençlik filmidir. 
Robin Williams’ın ve gençlerin mükemmel performansıyla, muhteşem 
tabiat manzaraları, renkleri ve görüntüleriyle hala seyredilmeye devam 
edilen bir filmdir. Filmde Keating sürekli gençleri kendileri olmaya davet 
eder: 

“Sizler, kendi sesinizi bulmak için çabalamalısınız. Çünkü ne kadar 
uzun beklerseniz, bulmanız o kadar zor olur.” 

Film boyunca biz çekingen bir çocuk olan Todd Anderson’un kendisini 
bulma çabalarını görürüz. Keating herkese bir şiir yazma ödevi vermiştir. 
Todd günlerce uğraşmış ama yazdıklarını beğenmeyip atmıştır. Keating 
şiir yazmadığını söylemesine rağmen Todd’u kaldırır gözlerini kapatıp 
konuşmasını ister:

“Bu tatlı deli ellerini uzatıp beni boğuyor. Bu arada mırıldanıyor. 
Gerçekleri söylüyor. Ayaklarımızı dışarıda bırakan bir battaniye gibi 
gerçekler. Gersen de çeksen de asla yeterli olmayacak. Hiç birimizi tam 
olarak örtmeyecek. İlk ağladığımız andan bu dünyayı terk edene kadar 
sadece yüzümüzü kapatacak ve her çığlığımızda onu hissedeceğiz.”

Biz filmde Todd’un nasıl çekingenliğini, korkaklığını atıp özgürleştiğini 
ve kendisini bulduğunu görürüz. Filmde sık sık sivil itaatsizliğin 
Amerika’daki ilklerinden olan Henry David Thoreau’dan alıntılar yapılır:

“Ormana gittim çünkü bilinçli yaşamak istiyordum. Hayatı tatmak 
ve yaşamın iliğini özümsemek istiyordum. Yaşam dolu olmayan her şeyi 
bozguna uğratmak ve ölüm geldiğinde aslında hiç yaşamamış olduğumu 
fark etmemek için. Ormanda yol ikiye ayrıldı ve ben hep daha az kullanılanı 
seçtim. Bu hayatımdaki tüm farkı yarattı.”

Bilinçli yaşamak, anlamlı yaşamak, hayatın iliğini emmek film boyunca 
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tekrarlanır. Belki de film bu mesajları ile bu kadar yıl izlenilmeye devam 
etmiştir. Zira modern insanın en büyük ızdırabı hayatı bir robot gibi, 
ruhsuz, anlamsız bir şekilde yaşamaktır. Kazanan, evleri, arabaları, 
mobilyaları olan insan giderek yalnızlaşmakta, toplumsallık duygusunu 
kaybederek yaşamaktadır. 

1817/62 yıllarında Amerika’da Concord’da yaşayan Henry David 
Thoreau köleliği protesto edip devlete vergi vermemesiyle sivil itaatsizlik 
hareketinin öncüsü olmuştur. Thoreau, 1845 yılında Concord şehrinin 
dışında bulunan Walden Gölü kıyısında, Emerson’a ait olan bir arazinin 
üstüne bir kulübe inşa etti.  Sık sık çekildiği bu inziva köşesinde kitapları 
ile tabiatın içinde yaşadı, günler süren okumalar yaptı ve yazılar yazdı. 
Thoreau’ya göre  “En iyi yönetim hiç yönetmeyendir ve insanlar buna hazır 
olduklarında yönetim biçimi bu olacaktır.”4

Thoreau, 1846 yılında, dört yıldan bu yana kelle vergisini ödemeyi 
reddettiği gerekçesiyle tutuklanır ve bir gece hapis cezası ile cezalandırılır. 
O günü ve geceyi orada geçirirken ziyarete gelen arkadaşı Emerson neden 
tutuklandığını sorduğunda Thoreau ona “Sen neden tutuklanmadın? 
Burada değilsin” der. Bu Thoreau’ nun ilk ve son sivil itaatsizlik deneyimidir. 
1864 Concord’da verdiği bir konferansta, yaptığı eylemin meşruluğunu ve 
kuramsal temellerini ortaya koymaya çalışmıştır.5 

Thoreau kelle vergisini ödemektense hapse girmeyi tercih eder. 
Thoreau’nun bu eylemi Mahatma Gandhi ve Martin Luther King’in 
eylemlerinin öncüsü olmuştur. Thoreau, vergiyi, köleliği protesto etmek, 
baskıcı yönetime tepki geliştirmek ve ABD’ nin Meksika ile olan savaşını 
protesto etmek gibi ilkesel nedenlerle ödemediğini ifade etmiştir. 

Filmde  Keating Thoreau’nun söz ve şiirlerinden alıntılar yapar. Adeta 
gençleri kendini bulmaya, özgür düşünmeye çağırır. Ancak okul disiplini 
ve hocalar buna karşıdır. Keating’e göre “Kim ne derse desin dünyayı 
kelimeler ve fikirler değiştirebilir.” Thoreau dünyayı fikirleri ve kelimeleri 
ile değiştirmeye çalışan bir adamdır. 

Ölü Ozanlar Derneği filminde en çok tekrarlanan düşüncelerden biri 
de Carpe diem (anı yaşa) felsefesidir. Carpe diem Keatingin ilk dersinde 
anlattığı düşüncesidir. Keating ilk sınıfa girdiğinde öğrencileri okulun 
koridoruna çağırır. Burada eski öğrencilerin resimleri vardır. Keating 
kitaptan bir bölüm okutur:

4  H. D. Thoreau, Devlete Karşı İtaatsizlik Görevi Üzerine Kamu Vicdanına Çağrı: Sivil İtaatsizlik, Çev. 
ve Önsöz Yakup Coşar, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2001, s.29.

5  H. Ökçesiz, Sivil İtaatsizlik, İstanbul, Afa Yayınları, 1996, s.26.
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“Vakit varken tomurcukları topla, zaman hala uçup gidiyor. Ve bugün 
gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir.”

Bu duygunun Latince ifadesi Carpe diem’dir. Keating’e göre “Hepimiz 
bir gün solucan yemi olacağız. Her birimiz bir gün nefes almayı kesecek, 
kasılacak ve öleceğiz.” Keating öğrencilerinden resimleri olan eski 
öğrencileri incelemelerini ister. Onlar da eskiden bu koridorlarda koşuyor, 
eğleniyor, çalışıyor, okuyorlardı. Ama şimdi “Bu oğlanlar çiçeklere 
gübre oldular.” Bu ölmüş öğrenciler şimdiki gençlere “Carpe diem, 
yaşadığınız günü kavrayın çocuklar. Hayatınızı olağandışı yapın.” diye 
fısıldamaktadırlar.  

Keating bir sonraki derste kitaptan Şiiri Anlamak adlı makaleyi okutur. 
Tahtaya makale ile ilgili şiirin önemini tespit etmeyi açıklayan şekiller 
çizer. Sonra da bunun saçmalık olduğunu söyler. Zira şiir böyle grafiklerle, 
rakamlarla açıklanamaz. Şiir duygularımızın sesidir. Keating öğrencilere 
kitabın bu giriş bölümünü yırttırır ve çöpe atar:

“Biz hoş olduğu için şiir okuyup yazmıyoruz. İnsan ırkının birer ferdi 
olduğumuz için şiir okuyup yazıyoruz. Çünkü insan ırkının içinde coşkular 
vardır. Tıp, hukuk, mühendislik yaşamak için asil mesleklerdir çocuklar. 
Ama şiir güzellik, aşk, sevgidir. Biz bunlar için hayattayız… Siz buradasınız, 
hayat var ve hep olacak. Güçlülerin mizanseli devam ederken sen de birkaç 
dize katkı yapabilirsin. Sizin dizeniz ne olacak?”

Keating’in bu ders işleme metodunu bazı öğretmenler tenkit ederler. 
“Dersleriniz büyüleyici olmasına rağmen yanlış yere yönlendiriyordu, 
onları sanatçı olma riskini göze alıyorsunuz.” sözüne karşılık Keating, “Ben 
sanatçı değil özgür düşünen beyinler peşindeyim.” der. 

Özgür düşünen gençler, hayatı doya doya yaşama, yaşadığımız anın 
tadını çıkarmak. Keating “Hayal kurmak insanı özgürleştirir.” derken 
insanın kendi kendisini, duygularını, varlığını keşfetmesini istiyor.

Dücane Cündioğlu, “Bir mısra için bir divanı hatmetmek, bir couple için 
bir senfoniyi dinlemek, bir filmi sadece bir sahne için seyretmek bazılarına 
beyhude bir çabaymış gibi gelir. Zarara uğramış, zaman kaybetmiş gibi 
hissederler kendilerini. Oysa hiç de öyle değil. En azından benim için öyle 
değil.”6 der.

Ölü Ozanlar Derneği her sahnesi için seyredilmeye değen, hayatı, 
varlığı, kendimizi sorgulamaya vesile olan filmlerden. 

 

6  Dücane Cündioğlu, Sinema ve Felsefe, İstanbul, Kapı Yayınları, 2012, s.17.
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Sonuç

Robin Williams, John Keating rolü ile Ölü Ozanlar Derneği filminde ölümsüz 
bir karakter ortaya koydu. O Keating rolü ile hepimizin, bilhassa gençlerin 
rol modeli oldu. Eğitimin, eğitimcilerin kendilerini sorgulamalarına 
vesile oldu. Biz ne kadar özgür gençler yetiştiriyoruz? Yoksa eğitimimiz 
gençlerin kabiliyetlerini, hayallerini, duygularını öldürüyor mu? Keating 
filmdeki hafızalarımıza kazınan replikleri ile otuz yıldır gençlerimize 
ve eğitimcilerimize yol göstermektedir. Bay Keating bizim dersimize 
girmemiştir, sıralarımızın üzerine çıkıp bize ders vermemiş, bahçede 
bizlerle beraber top oynamamıştır. Ama o otuz yıldır düşünen, varlık 
kaygısı olan gençlerin öğretmenidir. Yıllardır internet sitelerinde, sosyal 
medyada Ölü Ozanlar Derneği replikleri dolaşmakta, gençler tarafından 
ilgiyle okunmaktadır.

Keating bize hayallerimizin peşinden koşmayı, mecbur olduğumuz 
değil, istediğimiz şeyleri yapmayı, anı iliklerine kadar emerek yaşamayı, 
vakit varken hayatımızın çiçeklerini toplamayı öğretti. 
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Din Öğretiminde Gezi-Gözlem 
Yöntemi ve Bir Uygulama Örneği

The Field Observation Method In Religious Education And An 
Application Example

Şeref GÖKÜŞ*

Öz

Bu çalışmanın amacı; öncelikle gezi-gözlem yönteminin ne olduğu, neden 
kullanılması gerektiği, avantajlı ve dezavantajlı yönleri ile uygulamada 
dikkat edilmesi gereken hususlara dair teorik bir çerçeve çizmek; akabinde 
ise, buradan hareketle, okul dışındaki bir mekana yapılacak gezinin nasıl 
planlanması gerektiğini belirtmek ve gerçekleştirilen uygulama neticesinde 
öğrencilerin bilgi ve tutumlarına yönelik hangi kazanımların sağlandığını 
ortaya çıkarmaya çalışmaktır. Bu bağlamda ilk olarak araştırmanın teorik 
kısmına ait gerekli dokümanlar elde edilerek kendi içinde sınıflandırılıp bir 
değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Sonra ise, 2018-2019 eğitim-öğretim 
yılı güz döneminde Antalya ili Muratpaşa İlçesi Namık Kemal Ortaokulunda 
7. Sınıfta okuyan 10 erkek ve 14 kız olmak üzere toplam 24 öğrenciyle 
birlikte Fethi Bayçın Huzurevine ana teması “yardımlaşma” olan bir gezi 
düzenlenmiştir. Faaliyet boyunca gezi-gözlem metoduna ait literatürde 
belirtilen zorlukların yaşanmaması için hazırlık, uygulama ve değerlendirme 
aşamaları titizlik içerisinde tasarlanmıştır. Doküman incelemesi ve durum 
çalışması yöntemlerinden hareketle oluşturulan bu araştırma neticesinde; 
öğrencilerin sınıfın sıkıcı havasından kurtuldukları için huzurevi ziyareti 
yapmaya yönelik motivasyonlarının oldukça yüksek olduğu; bizzat yaparak 
ve yaşayarak öğrenmeleri sayesinde doğrudan bilgiye ve tecrübeye 
ulaştıkları ve bu sayede birçok duyu organı devreye girdiği için bilişsel 
ve duyuşsal öğrenme alanlarının alt basamaklarına ait üst düzey beceri 
gerektiren bazı davranışlar sergiledikleri fark edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin 
gezi boyunca, yardımlaşma konusu yanında, sevgi, saygı, empati kurma, 
merhamet duyma, birlikte hareket etme ve sorumluluk sahibi olma gibi farklı 
meziyetler kazanma imkanı da elde ettikleri gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Din öğretimi, gezi, gözlem, yöntem, huzurevi.
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Abstract

The present study aims at providing a theoretical framework on what field 
observation is, why it should be used, advantageous and disadvantageous 
aspects and issues to be considered in practice; and then, stating how 
to plan a trip to a place outside the school and unearthing what learning 
outcomes are achieved for the students’ knowledge and attitudes as a result 
of the practice. In this context, first of all, necessary documents related to 
the theoretical part of the research were collected, classified and evaluated. 
Later, in the fall semester of 2018-2019 academic year, a trip whose main 
theme was “cooperation”  was organized to Fethi Bayçın Nursing Home 
with 24 7th grade students (10=male, 14=female) studying in Namık Kemal 
Middle School in Muratpaşa, Antalya. During the activity, the preparation, 
implementation and evaluation stages have been designed meticulously to 
avoid the difficulties mentioned in the literature of the field observation method. 
As a result of the research, which is based on document analysis and case 
study methods, it was realized that students’ motivation was quite high since 
they got rid of the tedious atmosphere of the class, they had access to direct 
knowledge and experience through their learning by doing and experiencing 
themselves and thus they displayed some behaviours that require high-level 
skills related to the lower levels of cognitive and affective learning areas since 
many sensory organs were used. Besides, it was observed that the students 
had the opportunity to gain different virtues such as love, respect, empathy, 
compassion, liaising and having a responsibility along with the “cooperation” 
theme during the trip.

Keywords: Religious education, trip, observation, method, nursing home.

Giriş

Eğitim, insanın yaşadığı dünyaya uyum sağlayabilmesinin anahtarıdır 
ve kişide olumlu yönde davranış değişikliği hedefleyen uzun ve zorlu bir 
süreçtir. Bu süreç sonunda ise bireyde bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, 
istendik yönde tutum ve davranışların kazandırılması esastır.1 Yani eğitimin 
amacı biyolojik bir bireyden, kendi varlığının farkına varan, “insan” 
olabilmeyi başarmış kimseler yetiştirmek, kısaca “insanı insan yapmaktır.”2 
Bu da ancak belirli bir plan çerçevesinde ve metotlu bir uygulamayla elde 
edilir. Zira içeriğin kendisi kadar nasıl öğretileceği de önemlidir. Doğru 
yöntemin kullanılması tıpkı bir anahtar gibi öğrenmenin kapısını açarken, 
sevdirilmeden, anlaşılmadan ve iticilikle aktarılan bilgilerin ise özümsenip 

1 Cemal Tosun, “Eğitim ve Din Eğitimi Politikaları”, Cumhuriyet’in 75. Yılında Türkiye’de Din Eğitimi 
ve Öğretimi İlmî Toplantısı (İzmir-4-6 Aralık 1988) Tebliğler, Haz: Fahri Unan-Yücel Hacaloğlu, 
Ankara, 1999, ss. 517-518; Yıldız Kızılabdullah, “Kavramsal Çerçeve: Eğitim, Öğretim ve Din”, Din 
Eğitimi El Kitabı, Grafiker Yayınları,  Ed: Recai Doğan, Remziye Ege, 2. Bsk., Ankara, 2013, ss. 41-43.

2 Beyza Bilgin-Mualla Selçuk, Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Akid Yayıncılık, Ankara, 1991, s. 
26.
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hayata yansıtılması düşünülemez. Nitekim kültürümüzdeki “usûl asıldan 
önce gelir” ve “usulsüz vusûl olmaz”  gibi ifadeler bunun güzel bir özetidir.3  

Ülkemizde örgün din eğitiminde yer alan derslerin öğretim programları 
geliştirilirken yapılandırmacı öğrenme modelini destekleyen çoklu 
zeka ve kuantum öğrenme dediğimiz öğrenciyi merkeze alan yeni 
yaklaşımlardan yararlanılmaktadır.4 Geçmişte öğretmenin merkezde 
olduğu ve bilginin doğrudan aktarımının esas alındığı bir eğitim sistemi 
hakimken, yapılandırmacı yaklaşımla öğrencilerin aktif katılımıyla anlamlı 
öğrenmelerin gerçekleşebileceği yeni bir sistem uygulanmaya başlanmıştır. 
Bu yeni sistemde öğrenci, öğretmenin rehberliği ve yol göstermesi sayesinde 
yaparak ve yaşayarak öğrenir.5 Amaç, güçlü ezber kabiliyetine sahip fakat 
analiz-sentez yönü gelişmemiş kimseler yerine; üst düzey problemlere 
çözüm üretebilen, öğrenmeyi öğrenmiş bireyler yetiştirmektir.6 Bunun 
için öğrencilerin konuya hazırbulunuşluk düzeyinin bilinmesi; bilişsel, 
duyuşsal ve devinişsel gelişimlerinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir.7 
Öğretmenler ise yeni sistemde ortamı düzenleyen, öğrenciyi yönlendiren, 
anlamayı kolaylaştıran, işleyişi planlayan ve bireyin kişisel farklılıklarını 
dikkate alarak davranış geliştirebilen çok vasıflı bir rehber konumundadır.8 
Tabi süreci en güzel biçimde idare etmesi için öğretmenlerin içeriğe en 
uygun yöntemi seçebilmesi, düzenleyebilmesi ve uygulayabilmesi gerektiği 
de hatırda tutulmalıdır.9 Zira pedagojik alan bilgisi sadece öğretilmek 
istenen içeriğe hâkim olunması değil; aynı zamanda bu içeriğin muhataba, 

3 Nazif Yılmaz, “Peygamber Efendimizin Öğretim İlke ve Yöntemleri”, Etkili Din Öğretimi, Tidef 
Yayınları, Ed: Şaban Karaköse, 2. Bsk., İstanbul, 2010, s. 344; Halil İbrahim Kutlay,  “Din Öğretiminde 
Hz. Peygamber’in Örnekliği”, Etkili Din Öğretimi, Tidef Yayınları, Ed: Şaban Karaköse, 2. Bsk., 
İstanbul, 2010, s. 335.

4 Örnek olarak bkz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı (İlkokul 4 ve Ortaokul 5, 6, 7 
ve 8. Sınıflar), Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2018, s. 15.

5 Muhammet Şevki Aydın, Din Eğitimi Bilimi, Kimlik Yayınları, Kayseri, 2017, s. 71; Yıldız Kızılabdullah, 
“Yapılandırmacılık Yaklaşımının İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Amaçlarının 
Gerçekleşmesine Etkisi”, AÜİFD, XLIX, S.II, 2008, ss. 198-201; Mevlüt Kaya, “Örnek Olay İncelemesi 
Yönteminin Ahlak Eğitiminde Kullanılması”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
S.8, 1996, ss. 135-136;  Bünyamin Yurdakul, “Yapılandırmacılık”, Eğitimde Yeni Yönelimler, Pegem A 
Yayıncılık, Ed: Özcan Demirel, 2. Bsk., Ankara, 2005, ss.39-67.

6 Halit Ev, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Probleme Dayalı Öğrenme, Nobel Yayınları, 
Ankara, 2002, ss.6-64; Fatih Çınar, “Din Öğretiminde Çoklu Zeka Kuramı: İlköğretim DKAB 
Dersi Öğretim Programının Kuram Açısından Analizi ve Uygulama Örnekleri”, Süleyman Demirel 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.37, 2016/2, ss. 191-243.

7  Cavit Binbaşıoğlu, Eğitim Psikolojisi, Binbaşıoğlu Yayınevi, 6. Bsk., Ankara, 1987, ss. 246-249; 
İbrahim Ethem Başaran, Eğitim Psikolojisi, Gül Yayınevi, Ankara, 1996, ss. 261-263; Ömer Demir, 
“Özel Öğretim Yöntemleri ve Öğretmenlik Uygulamaları Derslerinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Dersinin Öğretim Tasarımı”, Ekev Akademi Dergisi, Y.19, S.62, 2015, s. 124. 

8 Ramazan Buyrukçu, “Ortaokullardaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimine Genel Bir Yaklaşım”, 
Dinî Araştırmalar, C.2, S.4, 1999, ss. 182-185; Muhiddin Okumuşlar, “5E Yapılandırmacı Öğretim 
Modeli ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi İşleniş Örneği”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, S.24, 2007, ss. 167-180.

9  Cavit Binbaşıoğlu, Genel Öğretim Bilgisi, Binbaşıoğlu Yayınevi, 7. Bsk., Ankara, 1994, ss. 25-27; 
Nilüfer Okur Akçay, Ahmet Akçay, Murat Kurt, “Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve 
Tekniklerine Yönelik Görüş ve Yeterliklerinin İncelenmesi”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları 
Dergisi, C.5, S.1, N.35, Şubat 2016, ss. 334-335.
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en etkili ve en kısa biçimde, hangi metotlarla aktarılabileceğinin yollarını 
da bilmektir.10

Din eğitimi, öğretim sürecinin titizlik içinde hazırlanması, yönetilmesi 
ve öğrencinin aktif olarak sürece dahil edilmesi gereken alanların başında 
gelmektedir. Çünkü dinin bilgi boyutu kadar, kişinin ruhunu besleyen 
manevi yönü, bir de uygulama boyutu vardır.11  Bilinçli, doğru ve tutarlı 
bir din eğitiminin verilmesi, toplumdaki refah seviyesini yükseltirken, 
çatışmaları bertaraf edip algısal bozuklukları en aza indirebilir. 
Böylece birbirine pozitif bir şekilde yaklaşabilen bireyler kenetlenerek 
toplumlarını/medeniyetlerini emin adımlarla geleceğe taşıyabilirler. 
Bunun alt yapısı ise dinî, millî, ahlâkî, sosyal ve kültürel değerlerimizi yeni 
nesillerin içselleştirmesine yardımcı olmaktan ve onları bir yaşam tarzı 
haline getirmelerine rehberlik etmekten geçer. Varılmak istenen hedefe 
ulaşmanın en etkili yolu ise vereceği bilgileri yaşamına oturtmuş, kişiliği 
düzgün, başarılı eğitimcilerin doğru metotlarla öğrencilerin hayatlarına 
dokunmaları sayesinde gerçekleşebilir.12 

Eğitim bilimciler, bu gerçeklerden hareketle, günümüze kadar birçok 
öğretim yöntemi belirlemiştir. Anlatım,  örnek olay, problem çözme, gösterip 
yaptırma, tartışma ve gezi-gözlem söz konusu yöntemlerden bazılarıdır.13  
Bu yöntemlere bakıldığında her birinin avantajlı ve dezavantajlı/sınırlı 
yönlerinin olduğu görülmektedir. Aynı zamanda birinin diğerinden üstün 
ya da önemsiz olduğunu ifade etmek de mümkün değildir. Aksine her 
yöntem bir diğeriyle bağıntılıdır; hatta bağıntılı olmak da zorundadır. 
Zira ayrı ayrı ele aldığımızda tek başına her yönüyle mükemmel olduğunu 
kabul edeceğimiz bir yöntem henüz tesis edilememiştir. Peki o halde 
din eğitimcileri, ders esnasında, en etkili/en uygun yöntemin hangisi 
olduğunu nasıl belirlemelidir? Bu soruya net bir şekilde cevap vermek 
zordur;14 ancak yöntem seçimi ve kullanımı konusunda meselenin açığa 
kavuşturulması gereken asıl yönlerinden biri de burasıdır. Çünkü “hiçbir 
ders için hiçbir yöntem sihirli bir değnek değildir. Şu derste şu, bu derste 

10 Süleyman Akyürek, “Etkili Öğretmenlik”, Etkili Din Öğretimi, Tidef Yayınları, Ed: Şaban Karaköse, 2. 
Bsk., İstanbul, 2010, s. 377-379; Melis Yeşilpınar Uyar, “Öğretim ilke ve Yöntemleri Dersine Yönelik 
Okul Temelli Öğretim Programı Geliştirmeye İlişkin Bir İhtiyaç Analizi Çalışması”, Pegem Eğitim 
ve Öğretim Dergisi, 6/1, 2016, s. 75; Gülpınar Akbulut, “Coğrafya ve Aktif Öğretim Yöntemleri”, 
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 6/1, 2004, ss.65-66. 

11  Turgay Gündüz, “Gençlik Dönemi ve Din Eğitimi”, Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi, Nobel 
Yayınları, Ed: Mustafa Köylü, 3. Bsk., Ankara, 2013,  ss. 96-105; Fatih Çınar, “Etkin Öğrenmenin 
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Uygulanması”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, C.XVII, S.1, 2012, ss. 172-177.

12 Mustafa Öcal, (Temel Eğitim ve Orta Öğretimde) Din Eğitimi ve Öğretiminde Metodlar, TDV 
Yayınları, Ankara, 1991, ss. 15-19; Beyza Bilgin, Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Gün Yayıncılık, 
Ankara, 1998, ss. 17-26; M. Yaşar Kandemir, Öğretmenlerimizle Başbaşa, TDV Yayınları, 2. Bsk., 
Ankara, 2018, ss. 13-166; Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, “Din Öğretiminde Öğretmenlerin Rolü ve Din Dersi 
Öğretmeni Yeterlikleri (Türkiye Örneği), C.Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.XV, S.1, 2011, ss. 6-13. 

13 Eğitim Bilimleri Öğretim İlke ve Yöntemleri, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2018, ss. 92-110.
14 Hasan Dam, “Din Eğitiminde İlke ve Yöntemler”, Din Eğitimi, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2018, ss. 

241-242.
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bu yöntem kullanılmalıdır, denilemez. Öğretmenler kendi kişisel çabaları 
ve duyarlılığıyla sınıfına en uygun gelen yöntemleri seçecek ve yine 
sınıfından aldığı sinyallerle değişikliklere gidecektir. Önemli olan husus, 
öğretmenin konunun en iyi öğretimini sağlayacak yöntem zenginliğine 
gitmesidir.”15 Tabi bu süreçte; öğrencilere aktarılan bilgilerin onların 
zihninde, duygu ve düşünceleri ile davranışlarında, kalıcı bir şekilde; 
bilgi, tutum ve beceriye dönüşebilmesi için öğretmenlerin derslerde farklı 
yöntemleri kullanabilecek mesleki meziyetlere sahip olup/olmadıklarına 
dikkat edilmesi gerekir.16 Unutulmamalıdır ki “öğretmeni öğretmen yapan 
yöntem değil, yöntemi yöntem yapan öğretmendir.”17 

Son yıllarda bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelere bağlı 
olarak, eğitim-öğretim anlayışında meydana gelen bu yeni paradigma 
değişimlerine rağmen;18 yapılan araştırmalar, ülkemiz okullarında 
gerçekleştirilen öğretim etkinliklerinde en çok tercih edilen yöntemin 
hala “düzanlatım” yani “takrir” metodu olduğunu göstermektedir.19 Oysa 
bu yöntem daha çok bilgi düzeyinde bir öğrenim gerçekleşmesine katkı 
sağladığı için sınırlıdır ve tek başına yeterli de değildir. Din eğitiminde de 
öğretmenler; ders konularının soyut olması,20 aşırı sınıf mevcudu, eldeki 
imkanların kısıtlılığı ve zamanı idareli kullanabilme21 gibi faktörler nedeniyle 
sıklıkla anlatım yöntemini tercih ettiklerini ifade etmektedirler.22 Ancak 
birçok dersin aksine DKAB dersinde zamanı doldurma sıkıntısı yoktur. 
Öğretmen tüm bilgileri verilen sürede fazlasıyla öğrencilere aktarabilir. 
Buradaki asıl sorun kolayı seçip; tekdüze, kuru, yavan ve duygudan 
yoksun bir bilgi aktarımının kalıcı bir öğrenme için yeterli olmayacağının 

15 Leyla Küçükahmet, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Nobel Yayınları, 12. Bsk., Ankara, 2001, s. 73. 
16  Veysel Sönmez, Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı, Anı Yayıncılık, 8. Bsk., Ankara, 1999, ss. 

17-84; Cevat Alkan, Mehmet Kurt, Özel Öğretim Yöntemleri-Disiplinlerin Öğretim Teknolojisi, Anı 
Yayıncılık, 4. Bsk., Ankara, 2014, ss. 45, 66, 79, 126-129.

17 Kaya, “Örnek Olay İncelemesi Yönteminin Ahlak Eğitiminde Kullanılması”, s. 136. 
18 Yüksel Özden, Eğitimde Dönüşüm-Eğitimde Yeni Değerler, Pegem A Yayıncılık, 3. Bsk., Ankara, 

2000, ss. 15-16, 17-218. 
19 Örnek olarak bkz. Çağrı Öztürk, “Ortaöğretim Coğrafya Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve 

Teknikleri Kullanabilme Yeterlikleri”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, C.5, S.2, 
2004, ss. 75-83; Yasemin Temizöz, S. Aslı Özgün-Koca, “Matematik Öğretmenlerinin Kullandıkları 
Öğretim Yöntemleri ve Buluş Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı Konusundaki Görüşleri”, Eğitim ve Bilim, 
C.33, S.149, 2008, ss. 89-103; Ali Fuat Arıcı, “Türkçe Öğretiminde Kullanılan Strateji-Yöntem ve 
Teknikler”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.7, S.1, 2006, ss. 299-302.

20 Yusuf Batar, “Bir Öğretim Yöntemi Olarak Emsâl’ul-Kur’an”, İslâmî İlimler Dergisi, Y.8, C.8, S.1, 
Bahar 2013, ss. 323-328; Osman Taştekin, Kıyamet ve Ahiretle İlgili Kavramların Öğretimi, 
(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, 
1998, ss. 221-233.

21  Mualla Selçuk, Çocuğun Eğitiminde Dinî Motifler, TDV Yayınları, 2. Bsk., Ankara, 1991, ss. 154-155.
22 Bkz. Beyza Bilgin, Türkiye’de Din Eğitimi ve Liselerde Din Dersleri, Ankara, 1986, s. 82; Cemal 

Tosun, “Din Öğretiminde Gezi Gözlem Yöntemi”, Din Öğretimi Dergisi, S.40, Mayıs 1993, ss. 23-25; 
Kerim Yavuz, Günümüzde Din Eğitimi, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Adana, 
1998, ss. 103-104; Süleyman Akyürek, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Etkililiği”, Bilimname, 
IV, 2004/1, ss. 111-112; Ahmet Koç, “İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Yeterlikleri 
Üzerine Bir Araştırma”, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XIII/2, 2009, ss. 158-164.
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farkına varılamamasından kaynaklanmaktadır.23 Bu yüzden bir ders süresi 
boyunca sadece anlatım metodu kullanmak yerine; programın hedefleri, 
içeriğin yapısı, öğrenci ve öğretmen ile ortamın özellikleri, süre ve maliyet 
ile öğrenci sayısı24  gibi faktörleri de dikkate alarak sınıf içi etkileşime 
katkı sağlayacak en uygun yöntemin seçilmesine dikkat edilmelidir. Bir 
başka ifadeyle “çağın gerektirdiği donanımlara uygun hedefler belirlenmiş 
olsa bile bu hedefleri tamamen geleneksel yöntemlerle gerçekleştirmek 
mümkün değildir. Öğrenme süreçlerinde, öğrencilerin düşünmelerini, 
araştırmalarını, sorun çözmelerini ve edindikleri bilgi ve beceriyi yeniden 
yapılandırıp yaşama geçirmelerini destekleyen” öğrenci merkezli modern 
yöntemlerin işe koşulması gerekmektedir. 25 Bu bağlamda din eğitiminde 
bilgilerin doğru bir biçimde elde edilmesi ve uygulama örneklerinin net bir 
şekilde anlaşılabilmesi için söz konusu modern yöntemlerden biri de gezi-
gözlem metodudur. 

1. Gezi-Gözlem Yöntemi 

Gezi-gözlem; okul dışındaki farklı bir mekanın ziyaret edilmesi, yerinde 
görerek, tanıyarak ve inceleyerek öğrenilmesi, gidilen mekan ile işlenen 
konuya ait yalnızca bilgilerle değil; aynı zamanda kişiye tattırdığı 
duygularla kalıcı eğitimin sağlanması için kullanılan bir yöntemdir. Bu 
yöntem; basit bir ziyaretten çok ötede amacı belirlenmiş, plan ve program 
noktasında üzerinde emek verilip hazırlık yapılmış; çeşitli olayların, nesne 
ve varlıkların gerçek ortamlardaki durumlarının karşılıkları üzerine yapılan 
eğitsel bir çalışmadır.26 Tabi burada kastedilen eğlenme amacıyla gidilen 
gezilerden çok daha farklı ve kapsamlı, öğrenme amacıyla gerçekleştirilen 
maksatlı bir gezidir. Öyle ki insan daha evvel defalarca kez gezdiği bir 
mekana, bu amaçla, tekrar gittiğinde aslında ne kadar çok şeyi bilmediğinin 
farkına varır.27 Gezi-gözlem metodu, bu özelliği nedeniyle,  sınıf ortamında 

23 Ahmet Koç, “Din Öğretiminde Etkili İletişim”, Etkili Din Öğretimi, Tidef Yayınları, Ed: Şaban 
Karaköse, 2. Bsk., İstanbul, 2010, ss. 229-239; Tosun, “Din Öğretiminde Gezi Gözlem Yöntemi”, s. 25.

24 Recai Doğan-Cemal Tosun, İlköğretim 4. ve 5. Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, 
Pegem A Yayıncılık, 2. Bsk., Ankara, 2003, ss. 175-277; Hüseyin Şimşek, Eğitimde Program Geliştirme 
ve Öğretim, Elif Matbaası, Şanlıurfa, 2009, ss. 182-184; Dam, “Din Eğitiminde İlke ve Yöntemler”, ss. 
242-244; Küçükahmet, Öğretim İlke ve Yöntemleri, s. 73.

25 Tekin Çelikkaya, Zafer Kuş, “Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kullandıkları Yöntem ve Teknikler”, 
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXII (2), 2009, s. 744.

26 Cemal Tosun, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretiminde Yöntemler”, Ortaokul 5-8 Düşünen 
Sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Pegem A Akademi, Ed: Cemal Tosun, Ankara, 2016, 
ss. 110-111; Mehmet Zeki Aydın, “Din Öğretim Yöntemleri”, Etkili Din Öğretimi, Tidef Yayınları, Ed: 
Şaban Karaköse, 2. Bsk., İstanbul, 2010, s. 290; Doğan-Tosun, İlköğretim 4. ve 5. Sınıflar İçin Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, s. 232; Dam, Din Eğitimi, ss. 266-267; Küçükahmet, Öğretim İlke 
ve Yöntemleri, s. 85.

27 Muammer Yönev, Ortaöğretimde Okutulan Tarih Derslerindeki Gezi Gözlem ve İnceleme 
Etkinliklerinin Öğrenciler Açısından Kazanımları, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe 
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yapılan öğretim etkinliklerine yönelik dile getirilen -gerçek öğrenmeye 
yer vermeme ve kapalı kapılar arkasında icra edilme- gibi eleştirileri dış 
dünyada öğrenmeye olanak sağlaması ile karşılayabilen bir yöntemdir.28

Bazı kaynaklar bu yöntemi gezi ve gözlem tekniği olarak iki ayrı 
başlıkta ele alıp değerlendirmektedir. Aslına bakılırsa ayrı başlık 
altında söylenmesinin nedeni iki tekniğin de ders dışı öğrenme-öğretme 
çalışmaları içeriyor olmasından kaynaklanmaktadır. Gezi, okul içi eğitim 
faaliyetlerini tamamlayan planlı bir ziyaretken; gözlemse bir olguyu, bir 
gerçeği iyi bir şekilde anlayabilmek için onu doğal ortamında seyretme ve 
inceleme işlemidir.29 Tabi buradaki seyretmekten kasıt katiyen bilinçsiz 
bir şekilde etrafa boş boş bakınmak değildir. Aksine, bir bakıma, tabiatı 
ve onun içindeki varlıkları yakından tanıyıp okumaya ve anlamlandırmaya 
çalışmaktır.30 Bu anlamlandırma sürecinde dikkat edilmesi gereken en 
önemli nokta ise gezi gözlemin neden, niçin ve nasıl yapılacağının ve hangi 
hususlara riayet edilmesi gerektiğinin tespit edilmesidir; yani belirli bir 
amaca ve plana yönelik olmasıdır.31 

Gözlem gezisi; konu içeriğine, gidilecek olan mekanın özelliklerine ve 
eldeki imkanların durumuna göre32, amaç ve konu uyumluluğuna bağlı 
olarak, ya büyük/küçük gruplar şeklinde; “meclisler, ibadethaneler, 
mahkemeler, kütüphaneler, fabrikalar, çarşılar, müzeler, sanat galerileri, 
anıtlar, tarihi kalıntılar, mağaralar, hayvanat bahçeleri, köyler, tarihi 
yapılar, göl, deniz, akarsu, barajlar, botanik bahçeleri, dağlar, ormanlık 
alanlar, hava alanları, limanlar, istasyonlar, tarım arazileri, deprem 
bölgesi, sel bölgesi”33 gibi yerlere düzenlenebilir. Ya da konuyla bağlantılı 
doğal ortama, tarihî veya dinî mekanlara yapılan gezilerle ilintili olan 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008, ss. 33-49; Tosun, “Din Öğretiminde Gezi 
Gözlem Yöntemi”, s. 26; Dam, Din Eğitimi, s.267.

28 Küçükahmet, Öğretim İlke ve Yöntemleri, s. 85.
29 Mehmet Zeki Aydın, Din Öğretiminde Yöntemler, Nobel Yayınları, Ankara, 2004, s. 201; Recai 

Kayağ, Sosyal Bilgiler Dersinin Etkililiği Açısından Materyal Kullanımı ve Gezi Gözlem Metodunun 
Uygulanması, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İstanbul, 2009, s. 33.

30 Abdullah Özbek, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed, Selâm Yayınevi, Konya, 1988, s. 279; Bayraktar 
Bayraklı, İslâm’da Eğitim-Batı Eğitim Sistemleriyle Mukayeseli, İFAV Yayınları, İstanbul, 1989, ss. 
132-134.

31 Tosun, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretiminde Yöntemler”, s. 111; Doğan-Tosun, İlköğretim 4. ve 
5. Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, s. 232; Aydın, Din Öğretiminde Yöntemler, s. 
201.

32 Seçil Açar, İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Gözlem Gezisi Uygulamasının Öğrencilerin Eleştirel 
Düşünme Becerisine ve Çevre Duyarlılığına Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale, 2010, ss. 38-50; Tosun, “Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi Öğretiminde Yöntemler”, s. 111; Doğan-Tosun, İlköğretim 4. ve 5. Sınıflar İçin Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, s. 232.

33 Mehmet Kaan Demir, “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözlem Gezisi Yöntemine Bakış Açılarının 
İncelenmesi”, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.27, S.3, 2007, ss. 84-85.
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malzemelerin; nesne, tablo, film, fotoğraf, eşya vb. sınıfa getirilip 
gözlemlenmesi şeklinde ferdî olarak da gerçekleştirilebilir.34 Hedef, 
öğrencilerin gözlem sonucunda aldıkları bilgileri kalıcı hale getirmeleri, 
analiz ve sentez süzgecinden geçirerek değerlendirme kabiliyeti kazanıp 
yapılandırmacı bir bakış açısına sahip olmalarıdır.35  Tabi bu süreçte 
çekilen emeğin boşa gitmemesi için öğretmenin ön hazırlığını yeterli 
seviyede yapması ve öğrencilerine sağladığı rehberliğin de kaliteli olması 
gerekir. Ayrıca gezi sonunda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlatan 
bir kompozisyon yazmaları ya da yaptıkları gezinin bir resmini çizmeleri 
gibi farklı etkinliklerle öğrenilenlerin pekiştirilmesi ve kazanımların sürekli 
olmasına gayret edilmelidir.36 Bu sayede bilgiyi doğrudan varlıkların 
kendisinden alan öğrenciler bilimsel bir araştırma yapmanın ilk temel 
becerisini de edinmiş olurlar.37 Zira bilimsel çalışmaların esası başarılı bir 
gözlem üzerine bina edilir. Nitekim Mevlana şüpheleri giderip tatmine 
ulaştırmasından dolayı bu metodu, insana en çok zevk veren metot olarak 
betimlemiştir.38  

Gezi-gözlem yöntemi, ilgili makamlardan izin alınmasının gerekliliği, 
maddi anlamda külfetli olması, ders saatine göre fazla zaman alması, okul 
dışında öğrencilerin sorumluluğu ve disipline edilmesinin zorluğu gibi 
sebeplerle fazla tercih edilmeyen bir yöntemdir. Yine de öğrencilere okulda 
edindikleri bilgilerin gerçek yaşamda bir karşılığının olduğunu göstermek, 
çevresini gözlemleyerek bilgi edinme becerisini kazandırmak ve farklı 
duyu organlarını en verimli şekilde kullanarak etkili bir öğrenmenin 
gerçekleşmesini sağlamak gibi nedenlerden dolayı bu yöntemden 
vazgeçilmemeli kısa mesafeli geziler de olsa mutlaka düzenlenmelidir.39 
Çünkü gözlem, duygulara ve anıya dahil edilen haz seviyesi yüksek bir 
eğitim türüdür. Olay ve olgu arasındaki bağlantıları kurabilmek için 
dikkatli bir şekilde odaklanan öğrenciler bu sayede zihnî gelişimlerini 
arttırıp teorik olarak aldıkları eğitimi pratiğe dönüştürebilirler. Bu da 

34 Türkay N. Tok, “Etkili Öğretim İçin Yöntem ve Teknikler”, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Pegem A 
Akademi, Ed:Ahmet Doğanay, 11. Bsk., Ankara, 2017, s. 225; Tosun, “Din Öğretiminde Gezi Gözlem 
Yöntemi”, s. 25.

35 Aslı Aytaç, “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitimlerinde Gezi-Gözlem Metodunun Yeri ve 
Önemi”, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, C.11-1, S.21, 2014-1, ss. 55-57. 

36 Ahmet Saban, Öğrenme Öğretme Süreci-Yeni Teori ve Yaklaşımlar, Nobel Yayınları, 7. Bsk., Ankara, 
2014, ss.270-273; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmen Kılavuzu, Ensar Neşriyat, İstanbul, 
2013, s. 74; Küçükahmet, Öğretim İlke ve Yöntemleri, s. 85.

37  Nurullah Altaş, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Nobel Yayınları, Ankara, 2001, s. 
104.

38  Derya Aycan, Gezi-Gözlem Yönteminin Biyoloji Öğretimindeki Önemi ve Diğer Öğretim Yöntemleri 
Arasındaki Yeri (Ankara İli Örneği), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2008, s. 32.

39 Ali Ballı, 9. Sınıf Fiziki Coğrafya Konuları Öğretiminde Gezi Gözlem Yönteminin Önemi (Bağcılar 
İlçesi Örneği), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü, İstanbul, 2009, ss. 58-60.



Din Öğretiminde Gezi-Gözlem Yöntemi ve Bir Uygulama Örneği

123

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2020 / 28: 115-144

edinilen bilgilerin havada kalmasını engelleyip onların hayatlarının bir 
parçası haline gelmesini sağlar.40 Zira öğrenmede sadece teorik bilgilerin 
verilmesi istendik yönde bir eğitimin sağlanması ve sürekliliği için yetmez. 
Bunun yanı sıra öğrencilerin konuyla ilgili kavramları, olay ve olguları 
doğal ortamlarında yakinen tanıyıp yaşayarak öğrenmesi için üzerinde çok 
yönlü bir çalışma yapmaları da gerekmektedir.41

2. Gezi-Gözlem Yönteminin Üstünlükleri, Sınırlılıkları ve 
Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Gezi-gözlem yönteminin kullanılmasında bir takım üstün yönler ve 
sınırlılıklar vardır. Ayrıca yöntemin uygulanmasından kaynaklanabilecek 
sıkıntıların önlenmesi için bazı hususlara da dikkat edilmesi gerekir. 
Bunlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

2.1.Gezi-Gözlem Yönteminin Üstün Yönleri: 

Gezi-gözlem yönteminin öğrenme-öğretme etkinlikleri esnasında, klasik 
metotlar yerine, tercih edilmesine sebep olan bazı üstün yönleri vardır. 
Çünkü görerek, yaşayarak ve hissederek öğrenme insanın duygu ve düşünce 
dünyasında kalıcı izler bırakmaktadır. Bu tarz çok yönlü öğrenmeleri 
sağlaması açısından gezi-gözlem yöntemi oldukça avantajlıdır. Titizlikle 
planlanması ve uygulanması halinde öğrencilere ciddi kazanımlar 
sağlayabilir.42 Bunlar:

• Zengin, anlamlı ve kalıcı öğrenme sağlanır. 

• Bilgi ve tecrübe doğrudan olaylar ve olgulardan elde edilir.

• Dış dünyayı tanıma ve okul-çevre ilişkisini kurabilme imkanı verir.

• Birçok duyuya hitap edilerek bilişsel, duyuşsal ve psikomotor 
öğrenmeler bir  arada gerçekleştirilir.

• Teorik öğrenmeyi gerçek hayatla ilişkilendirir.

40 Süleyman Akyürek, Din Öğretimi, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2013, s. 196; Yüksel Göğebakan, “Sanat 
Tarihi Öğretiminde Gösteri Yöntemi İle Gezi-Gözlem Yönteminin Bilginin Kalıcılığı Açısından 
Karşılaştırılması-(Eski Malatya Ulu Cami Örneği)”, GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.28, S.2, 
2008, ss. 197-220; Binbaşıoğlu, Genel Öğretim Bilgisi, ss. 123-126.

41 Göksun Öz, Öğretim Yöntemlerinden Gezi Gözlem ve İnceleme Metodunun Uygulanmasında Ortaya 
Çıkan Problemlere İlişkin Öğretmen Görüşleri (Güngören İlçesi Örneği), (Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi), İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015, ss. 31-35; Aytaç, 
“Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Eğitimlerinde Gezi-Gözlem Metodunun Yeri ve Önemi”, ss. 55-
69.

42 Ekrem Serin, İlköğretim İkinci Kademe Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Gezi-Gözlem ve 
İnceleme Yönteminin Uygulanma Durumu (Şanlıurfa Örneği), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 2003, s. 6.
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• Öğrencilerin işlenecek konuya yönelik ilgisini arttırır. 

• Öğrencileri grup çalışması ve sosyalleşme yönlerinden geliştirir.

• Müfredat programında yer alan birçok konuda öğretmenler bu 
yöntemi uygulayabilir. Kullanım sahası oldukça geniştir.43  

2.2.Gezi-Gözlem Yönteminin Sınırlılıkları:

Hiçbir yöntem hakkında her açıdan mükemmeldir denilemez. Çünkü her 
yöntemin kendi içinde artı ve eksileri vardır. Gezi-gözlem yönteminin de 
sıklıkla kullanılmasını engelleyen ya da tercih edilmemesine neden olan 
bir takım sınırlılıkları bulunmaktadır. Bunlar:

• Sınıf ortamına göre çok daha fazla zaman alan bir yöntemdir.

• Planlamanın doğru yapılmaması durumunda zaman ve para kaybına 
neden  olabilir.

• Kaza ya da disiplin problemi gibi istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

• İzlenmesi gereken prosedür ve yasal sorumluluklar oldukça fazladır.

• Pahalı bir yöntemdir.

• Öğretmen için oldukça yorucudur.

• Amacına uygun yapılamaması ya da sınırlılıkları uygulamada 
devamlılığı engelleyebilir.44 

2.3.Gezi-Gözlem Yöntemini Uygulamada Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar: 

Dersin işlenmesinde seçilen yöntemin amaca hizmet etmesi ve yönteme 
bağlı oluşabilecek problemlerin bertaraf edilmesi için bazı hususlara dikkat 

43 Faik Kaptan, Din Öğretiminde Gezi-Gözlem Metodu, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Uludağ 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1999, s. 14; Küçükahmet, Öğretim İlke ve Yöntemleri, 
s. 85; Aydın, Din Öğretiminde Yöntemler, s. 202-203; Doğan-Tosun, İlköğretim 4. ve 5. Sınıflar 
İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, s. 233; Tosun, “Din Öğretiminde Gezi Gözlem Yöntemi”, 
s. 27; Tok, “Etkili Öğretim İçin Yöntem ve Teknikler”, s. 225; Tosun, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Öğretiminde Yöntemler”, s. 112; Dam, Din Eğitimi, s. 267. 

44  Gülfer Temur, İnceleme ve Çalışma Gezilerinin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin 
Amaçlarını Gerçekleştirmesine Katkısı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007, s. 22; Altaş, İlk Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Öğretimi, s. 91; Tosun, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretiminde Yöntemler”, s. 112; Tok, “Etkili 
Öğretim İçin Yöntem ve Teknikler”, s. 225; Dam, Din Eğitimi, s. 267; Küçükahmet, Öğretim İlke ve 
Yöntemleri, s. 86; Kaptan, Din Öğretiminde Gezi-Gözlem Metodu, s. 15; Aydın, Din Öğretiminde 
Yöntemler, s. 203; Doğan-Tosun, İlköğretim 4. ve 5. Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Öğretimi, s. 233; Tosun, “Din Öğretiminde Gezi Gözlem Yöntemi”, s. 27.
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edilmesi gerekir. Gezi-gözlem yöntemi için bu hususlar aşağıdaki gibidir:

• Öğretmenler yasal sorumluluklarından haberdar olmalıdır.

• Teoride verilen bilgiyle düzenlenecek gezinin konusu aynı olmalı ve 
eğitsel bir değer taşımalıdır.

• Velilerden izin belgesi alınmalıdır.

• Okul yönetiminin bilgisi ve izni dahilinde yapılmalıdır.

• Gidilecek yerin ve gözlemlenecek mekanın bilgisine hakim olan bir 
rehber  temin edilmeli, yola ve yolculuğa dahil edilecek hizmetler 
titizlikle  planlanmalıdır.

• Gezi öncesinde öğrencilere bilgi vererek ön hazırlık sağlanmalıdır.

• Hareket standardı konulmalı ve güvenlik sağlanmalıdır.

• Öğrenciler arasında oluşabilecek problemlere zamanında müdahale 
edilerek olayın büyümesi engellenmelidir.

• Gezi yapılması planlanan kurum personeliyle nezakete dayalı pozitif 
bir ilişki kurulmalı, daha sonra kendilerine mutlaka bir teşekkür 
mesajı gönderilmelidir.

• Sınıfa dönüldüğünde öğrencilerle gezi-gözlemin bir değerlendirmesi 
yapılmalı ve bir dahaki gezide bu verilerden yararlanılmalıdır.45  

3.Din Öğretiminde Gezi-Gözlem Yönteminin Kullanılması

Kavramlar bireylerin düşünce dünyası hakkında fikir verir. Fikirler ise 
daha çok bir takım kavramlarla ifade edilir. Ancak insanların olay ve 
olgulara karşı farklı bakış açıları, fikir ayrılıkları ve çeşitli anlaşmazlıkları 
bazı anlam kargaşalarının yaşanmasına neden olmaktadır. Toplumumuzda 
sıkça kullanılan pek çok kavram, bu sebeple, bireyler nezdinde farklı 
algılanmakta ve herkesi kapsayan net bir tanıma sahip olamamaktadır. 
Din kavramı da bunlardan biridir. Ne olduğundan daha çok insan hayatına 
nasıl etki ettiği hakkında konuşularak ortak bir paydaya varmak mümkün 
olabilir. Zira dinin kendine has özelliklerinin insan ve toplum üzerindeki 

45 Kaptan, Din Öğretiminde Gezi-Gözlem Metodu, s. 15-16; Tosun, “Din Öğretiminde Gezi Gözlem 
Yöntemi”, s. 27; Aydın, Din Öğretiminde Yöntemler, s. 203; Doğan-Tosun, İlköğretim 4. ve 5. 
Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, s. 234; Temur, İnceleme ve Çalışma Gezilerinin 
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Amaçlarını Gerçekleştirmesine Katkısı, ss. 22-23; 
Altaş, İlk Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, s. 105; Tosun, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Öğretiminde Yöntemler”, ss. 112-114; Tok, “Etkili Öğretim İçin Yöntem ve Teknikler”, s. 225-226; 
Dam, Din Eğitimi, s. 267-268; Küçükahmet, Öğretim İlke ve Yöntemleri, s. 86.
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yansıması idrak edilenin yaşanmasıdır.46 “Din insanın tüm yaşam biçimi 
içinde kendi varlığının değerliliğini tüm varlıkların değerliliği üzerine 
inşa etmeyi ister.”47 Kur’an; ahlaklı bir toplum oluşturmak kadar, insanî 
melekeleri gelişmiş bireyler yetiştirmeyi de hedefler.48 Bu bağlamda 
diyebiliriz ki, din; teoriden ziyade, doğumundan ölümüne kadar insan 
hayatının bütününü inşa eden inanç, ibadet ve ahlaka dair uygulamalar 
bütünüdür. Bu itibarla dinin yalnızca kağıt üzerinde ve ezberlenerek 
öğrenilmesi algıda sığlıktan öteye gitmez. İçselleştirilmiş bir pratiğin 
doğru bir bilgi ve buna uygun bir yöntemle hayata hakim olmasıysa algı 
bozukluklarının ve ön yargıların önüne geçmenin tek çıkar yoludur.49 

Geçmişten günümüze her alanda kendisini gösteren değişim, insanı 
kontrol noktasında da gerçekleşmiştir. Aklı ve yeteneği yönetime elverişli 
kişiler kitleleri peşinden sürüklerken, günümüzde bu metodun art niyetli 
kimseler tarafından suistimal edilmesi, başka bir açıdan bakarsak insanın 
dıştan kontrol edilmesi gereken bir varlık haline gelmesi, birey bilincini 
ve otokontrolü ön plana çıkarmaktadır. Bu sayede toplumsal değer 
yargılarını edinen ve sınırlarını bilen insandan içinde yaşadığı çevreye 
uyum sağlaması beklenirken, aynı zamanda kendi kriterlerini belirlemesi 
ve kendi kararlarının da yöneticisi olması istenir.50 Bir başka ifadeyle; 
insanın çevreye uyum sağlama sürecinde karşı karşıya kaldığı problemlerin 
üstesinden gelebilmesi ve özgür bir şekilde kendi kimliğini inşa edebilmesi 
için “düşünebilen, eleştiri cesaretine sahip, tercihlerinin dayanaklarını 
bilen, kendini ve hayatı anlamaya çabalayan” bir bilince ve bakış 
açısına sahip olması beklenir.51 Tabi böyle bir anlayışa sahip olmak için, 
öğrenme-öğretme süreçlerinde, bireylerin donanımına katkı sağlayacak 
çok yönlü metotların kullanılması gerekir.52 Söz konusu metotlardan biri 

46 Mustafa Öcal, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Öğretim Yöntemleri, Ensar Yayınları, 8. Bsk., 2015, ss. 
21-26; Zeynep Kaya, Türk Toplumunda İnanç Gelişimi ve Din Eğitimi, Dem Yayınları, İstanbul, 2015, 
ss. 45-49; Mualla Selçuk, “Din Öğretiminin Kuramsal Temelleri”, Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, 
Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 2000, ss. 11-13.

47  Şükrü Keyifli, Yaygın Din Eğitimi, İlahiyât, Ankara, 2017, s. 54.
48  Mustafa Köylü, “Giriş”, Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi, Nobel Yayınları, Ed: Mustafa 

Köylü, 3. Bsk., Ankara, 2013,  s. 9.
49 Mahmut Çamdibi, Din Eğitiminde İnsan ve Hayat, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2003, ss. 11-47;  Ali 

Rıza Gül, “Dinin İşlevleri ve İnsan Hakları Ekseninde Devlet Eliyle Din Öğretimi”, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.29, 2010, ss. 137-177;  Zeynep Özcan, Cumhuriyet Dönemi 
Dinî Hayat (1938-1950), (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, , Erzurum, 2014, ss. 5-21.

50 Recai Doğan-Cemal Tosun, İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi-
Özel Öğretim Yöntemleri, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2003, s. 74.

51 Mualla Selçuk, “Din Eğitiminin Kuramsal Temelleri (Zihin Gelişimi Açısından Bir Deneme)”, Din 
Eğitimi Araştırmaları Dergisi, S.4, 1997, ss. 157-158; Ayrıca bkz. Mualla Selçuk, “İnsanın Anlam 
Arayışı ve Vahiy”, İslam’ın Işığında Kadın (TDV Kadın Kolları Konferans ve Panelleri:1996-97), TDV 
Yayınları, Ankara, 1998, ss.181-202.

52 Nuray Senemoğlu, Gelişim Öğrenme ve Öğretim-Kuramdan Uygulamaya, Gazi Kitabevi, Ankara, 
2000, ss. 381-584. 



Din Öğretiminde Gezi-Gözlem Yöntemi ve Bir Uygulama Örneği

127

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2020 / 28: 115-144

de gezi-gözlemdir. Buraya kadar vurgulanan hususlar da göz önünde 
bulundurulduğunda okul dışı öğrenme metotlarından biri olan gezi-
gözlem yönteminin din eğitimi için seçenek değil, daha çok bir gereklilik 
olduğu anlaşılabilir. Çünkü yetişen nesillerin düşünmeden, anlamadan 
yaşamaları zamanla tüm kavramları ve algılamaları kısırlaştıracaktır.53 
Hedef; gözlem yeteneği gelişmiş, sorgulayan, farklı bakış açılarını görebilen, 
kritik ve analitik muhakeme kabiliyeti kazanmış, kriz yönetimi yüksek, 
sağlıklı sosyalleşebilen bireyler yetiştirmektir.54 Bu yüzden gezi-gözlem 
yönteminin insanda bu melekeleri güçlendiren yönünden din eğitiminde 
de mümkün mertebe faydalanmak gerekir. Bu metot aynı zamanda 
bireylerin bu edinimlerini hayatlarıyla bütünleştirerek, hem düşünüş hem 
de davranış noktasında doğru ve anlamlı bir öğrenme gerçekleştirilmesine 
de katkı sağlamaktadır.55 

İnsan zihninin bilgi yığınlarıyla doldurulduğu bir dolap olmaktan 
çıkarılıp akledebilen, karşılaştırmalar yapıp seçimler sunabilen, araştırma-
inceleme-keşfetme gibi yönleri geliştirilmiş bir mekanizma haline gelmesini 
hedefleyen din eğitimi; inancın akılla bütünleşmesini sağlamaya çalışır.56 
Zira kalıplara sokulmuş olan bireylerde tektipleşme kaçınılmaz olacaktır. 
Bu şartlarda özgür ve özgün kararlar verebilme, insani melekeleri gelişmiş, 
kendine has ve bağımsız bireyler yetiştirme imkansızlaşacak; buna karşın 
sorgulamayan ancak sadece gösterilen yöne koşulsuzca giden kitleler 
yetişecektir. Böylece insan kendi hayatında hep pasif kalacak, kararlarını 
ise hep başkaları verecektir. Zihninin analiz, sentez, değerlendirme ve 
sonuca ulaşma gibi pek çok melekesi körelirken, taklit yönü güçlenecektir. 
En nihayetinde ise bu durum bireyi etken-indirilmiş dine kabullenerek 
inanan bir insan olmaktan çıkararak; edilgen-atalarının dinine körü 
körüne inanıp bağlanan bir insan durumuna getirecektir.57

İşte  bu  nedenle  din  eğitiminde gezi-gözlem metodunun 
kullanılmasındaki temel amaç; olgu ve olaylara dinin bakış açısıyla 
bakmak, bunlar karşısında şekillenecek olan tutum ve davranışları ahlaki 

53 Cemal Tosun-Recai Doğan, İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Öğretiminde Kavram Haritaları, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2005, ss. 1-16.

54  Muhiddin Okumuşlar, Yapılandırmacı Yaklaşım ve Din Eğitimi, Yediveren Yayınları, Konya, 2014, 
ss. 9-12; Özbek, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed, ss. 279-280.

55 Kamuran Çilenti, Eğitim Teknolojisi ve Öğretim, Kadıoğlu Matbaası, 4. Bsk., Ankara, 1991, ss. 69-70.
56 Yaşar Fersahoğlu, “Din Eğitimi ve Öğretiminde İnsanı Tanımanın Önemi”, İLAM Araştırma Dergisi, 

C.II, S.2, 1997, ss. 171-194; Selçuk, “Din Eğitiminin Kuramsal Temelleri (Zihin Gelişimi Açısından Bir 
Deneme)”, s. 158; Selçuk, “Din Öğretiminin Kuramsal Temelleri”,  s. 19.

57 Muhammet Şevki Aydın, “Din Eğitimi Bireyi Kalıplamamalı”, Etkili Din Öğretimi, Tidef Yayınları, 
Ed: Şaban Karaköse, 2. Bsk., İstanbul, 2010, ss. 15-20; M. Şevki Aydın, “Din Eğitiminin Niteliği ve 
Önemi”, Yeni Dönemde Din Eğitimi (7. Öğretmen Sempozyumu, 16-17 Şubat 2013), Tire Kitap, 
2. Bsk., Gaziantep, 2014, ss. 143-150; Mualla Selçuk, “Din Eğitimi Özgürleştiren Bir Süreç Olabilir 
Mi?”, İslâmiyât, S.1, 1998, ss. 73-87; Namık Kemal Okumuş, “Din Eğitim-Öğretimi Özgür Bireylerin 
Yetiştirilmesinde Etkin Bir Rol Üstlenebilir Mi?”, Kelam Araştırmaları Dergisi, C.XIII, S.1, 2015, ss. 
213-288.
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açıdan değerlendirmektir. Bir doğa gezisinde; konular, coğrafi açıdan farklı 
kriterlere tabi tutulup yer şekilleri ve bitki örtüsü gibi bazı özellikler dikkate 
alınarak incelenirken; aynı yere DKAB dersi çerçevesinde düzenlenen 
bir gezide ise içerikler, Allah’ın yaratma kudreti, evrenin işleyişindeki 
kusursuzluk, çevrenin insana emanet edilmesi ve insanın onu korumaya 
yükümlü olması gibi etkenler göz önüne alınarak değerlendirilmektedir.58 
Nitekim Kur’an-ı Kerim’de, bu durum, doğaya, insana, olaylara hatta 
tüm yaratılmışlara ibret gözüyle bakarak onlardan hikmetler çıkarmaya 
çalışmak59 şeklinde vurgulanmaktadır. Böyle bir düşüncenin tam tersi 
istikamette bir tutum ve davranış içerisinde olan kişiler ise yine Kur’an’-ı 
Kerim’de duyularını ve insanî meziyetlerini kaybetmiş; bakan ama 
göremeyen, duyan ama gerçek anlamda idrak edemeyen kimseler60 olarak 
nitelendirilmektedir.61 

Din eğitiminde gezi-gözlem yöntemi denince ilk akla gelen mekanlardan 
biri camilerdir. Müslümanları hiçbir sınıflandırmaya tabi tutmadan tüm 
farklılıklardan sıyırarak namazda birleştiren camiler, İslam birliğinin 
ortaya konduğu ibadet mekanlarıdır.62  Camiler, mabed olmalarının yanı 
sıra 4-6 yaş eğitimleriyle, Kur’an kurslarıyla, cemaate sunulan hutbe ve 
vaazlarıyla, toplumun her kesiminden her yaşta bireyine dinî bilgilendirme 
hizmeti sunan yaygın din eğitimi merkezleridir.63  Fonksiyonları arasında 
Müslümanları dinî ve ahlakî açıdan geliştirmek, bireyi toplumla 
kaynaştırmak ve bu sayede kişinin sosyalleşmesini sağlamak da vardır. 
Avludan içeriye girildiği anda zengin-fakir, genç-yaşlı, kadın-erkek, 
yönetici-işçi şucu-bucu vb. tüm farklılıklar yok olarak geriye sadece 
Allah’a kul olabilmenin gayreti kalır.64  Sessizliğe ya da Kur’an’ın sesine 
çekildiğimiz camiler, insanı kendi atmosferinde tefekküre daldırırken, fazla 
bir çaba harcamaya gerek olmadan kişiyi biçimlendirir, çepeçevre sarar 
ve dönüştürür.65  Bireyi İslamlaştırıp Müslüman toplumunun bir parçası 

58 Bilgin-Selçuk, Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri,  s. 152; Tosun, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Öğretiminde Yöntemler”, s. 113; Altaş, İlk Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, s. 90.

59 Ğaşiye, 88/17-20.  
60 A’raf, 7/179.  
61 Suat Cebeci, “Din Öğretimi Yöntemleri”, Etkili Din Öğretimi, Tidef Yayınları, Ed: Şaban Karaköse, 2. 

Bsk., İstanbul, 2010, ss. 313-314; Bilgin, Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, ss. 17-21; Özbek, Bir Eğitimci 
Olarak Hz. Muhammed, s. 280.

62 Hüseyin Yılmaz, Camilerin Eğitim Fonksiyonu, Dem Yayınları, İstanbul, 2013, ss. 15-43; Şükrü 
Keyifli, “Camilerde Din Eğitimi”, Din Eğitimi, Ensar Yayınları, Ed: Mustafa Köylü, Nurullah Altaş, 3. 
Bsk., İstanbul, 2014, s. 349-353; Nesimi Yazıcı, “Din Hizmetleri Açısından Caminin Yeri ve Önemi”, 
AÜİFD, C.XLVIII, S.2, 2007, s. 2; Yasin Pişgin, “Cami, Kitap ve Gençlik”, Cami ve Kitap, Ed: Hale 
Şahin, DİB Yay., Ankara, 2016, ss. 95-111.

63  Suat Cebeci, Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye’de Din Eğitimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 1996, ss. 187-189; 
Aydın, Din Eğitimi Bilimi, s. 213.

64  Hüseyin Yılmaz, “Cami Eksenli Din Eğitimi”, Din Eğitimi El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ed: Recai 
Doğan, Remziye Ege,  4. Bsk., Ankara, 2016, ss. 303-304.

65  Ahmet Murat Özel, “Cami: Kutsalın Kabarışı”, İslâm ve Sanat, İsav Yayınları, Ed: Şeref Göküş vd., 
İstanbul, 2015,  s. 568.
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haline gelmesini sağlarken aynı zamanda İslam kültür ve medeniyetinin 
yayılmasının da en önemli faktörü olma görevini üstlenir.66 Hz. Peygamber 
döneminden günümüze kadar gelen tarihsel süreçte ibadet mekanı vasfının 
yanı sıra ordu karargahı, yargı dairesi, toplantı yeri ve eğitim merkezi 
gibi pek çok amaçla kullanıldığı için, inananların toplanması söz konusu 
edildiğinde ilk akla gelen yer olma özelliğini hala muhafaza etmektedir.67                                                                     

Müslümanlar için son derece önemli olan camiler; tarihî, sanatsal, 
toplumsal ve daha pek çok açıdan inceleme konusu yapılabilir. İnşasında 
kullanılan malzemelerden konumlandırılmasına, içerisindeki dinî 
objelerden çalışan din görevlilerinin vasıflarına kadar her şey gezi-gözlem 
yöntemi açısından ele alınabilir. Mesela kiliseyken İstanbul’un fethiyle 
camiye çevrilip içerisinde şehrin ilk Cuma namazı kılınan,68 takip eden 
süreçte de müze haline getirilen Ayasofya, din eğitiminin ihtiva ettiği pek 
çok konu hakkında ziyaret mekanı olmaya uygundur. Zira altıncı yüzyıldan 
günümüze kadar ulaşması ve farklı medeniyetlerin bayrağı altında geçirdiği 
tarihi süreç nedeniyle iki büyük dinin sanat, estetik ve mimari anlayışlarını 
tek başına bünyesinde barındırmaktadır.69 Bu yönleriyle Ayasofya, hem 
milli hem de manevi duygularımızı güçlendirerek, kimliğimize ciddi 
katkılar sağlayabilir. Buradan hareketle, dinî aidiyetimizin benliğimizle 
özdeşleşmesinin ardından, kilise ve havralara, geçmiş medeniyetlerden 
kalma tarihi tapınaklara yapılabilecek ziyaretler, din konusuna geniş bir 
perspektiften bakmaya ve konuyu derinlemesine algılamaya yardımcı 
olabilir. Böylece her toplum ve ırktan olanca farklılığına ve çeşitliğine 
rağmen bütün insanların fıtratında bulunan inanma duygusuna vurgu 
yapılabilir; daha sonra ise bir üst basamağa geçilerek ilahi ve beşerî 
inançlar konu edilebilir.70 

Çanakkale şehitliğine yapılacak bir gezi de, aynı şekilde, millî ve manevî 
değerlerimizin öğrencilerin gönlüne nakşedilmesine yardım edebilir.71 
Çünkü Çanakkale savaşı, istikbaline kast edilmiş bir milletin dönüm 
noktasıdır. Türk coğrafyasındaki yiğitlerin, devletlerinin bekası, dinlerinin 
ve namuslarının muhafazası uğrunda, yaşamak ve yaşatmak için öldükleri 
yerdir.72 Bu amaçla Çanakkale şehitliğine düzenlenecek bir eğitim gezisi; 

66  Ziya Kazıcı, Ana Hatlarıyla İslâm Eğitim Tarihi, İfav Yayınları, 3. Bsk., İstanbul, 2012, ss. 21-29.
67  Mehmet Dağ, Hıfzırrahman R. Öymen, İslâm Eğitim Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1994, ss. 

71-78; Şakir Gözütok, İlk Dönem İslam Eğitim Tarihi, Fecr Yayınları, Ankara, 2002, ss. 129-141; Ziya 
Kazıcı, Osmanlı’da Eğitim Öğretim, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2014, s. 173.

68  Semavi Eyice, “Ayasofya”, Dia, C.4, İstanbul, 1991,  s. 206.
69  Zeynep Ahunbay, “Bir Dünya Mirasının Korunması: Ayasofya”, Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi 

Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu/2-3-4 Kasım 2017,  Maya Basın Yayın, 
İstanbul, 2017, ss. 37-46.  

70 Aydın, Din Öğretiminde Yöntemler, s. 202; Doğan-Tosun, İlköğretim 4. ve 5. Sınıflar İçin Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, ss. 233-234; Altaş, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, s. 90; 
Tosun, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretiminde Yöntemler”, s. 113.

71 Akyürek, Din Öğretimi, s. 196; Kaptan, Din Öğretiminde Gezi-Gözlem Metodu, s. 68.
72  Hasan Mert, “Çanakkale’de Ölüm”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C.XXVI, S.1, 2011, s. 171.
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öğrencilerin üzerinde hayat sürdükleri toprakların kazanılması ve 
korunması uğrunda yapılan fedakarlıkları anlamaları; ne kadar köklü ve 
güçlü bir milletin ferdi olduklarını idrak edip dinlerinin bu gücü besleyen 
en kuvvetli unsurlardan biri olduğunun farkına varmaları adına kayda 
değer bir öneme sahiptir. Bu nedenle Çanakkale şehitliğine yapılan bir 
ziyaretin, öğrencilere sağlayacağı tecrübeler ile hissettirdiği duygular, 
sınıfta verilemeyecek derecede kuvvetli ve kalıcı olacaktır. 

Gezi-gözlem yapılması uygun olan mekanlarla ilgili örnekleri 
çoğaltmak mümkündür. Ancak burada aslolan öğrencilere kazandırılmak 
istenen davranışlarla gezi-gözlem yapılacak mekanın birbiriyle uyumlu 
olmasına özen gösterilmesi gerektiğidir. Ayrıca gezi-gözlemle ilgili 
literatürde belirtilen zorlukların yaşanmaması için, mümkünse; en yakın, 
en az maliyetle, sınırlı sayıdaki öğrenciyle, en doğru ve en uygun mekanın 
seçilmesine gayret edilmelidir.

4.   Gezi-Gözlem Yöntemi Uygulama Örneği

Araştırmanın buraya kadar olan bölümünde vurgulanan hususları pratize 
etmeye yönelik örnek bir gezi-gözlem uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu 
amaçla çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması 
yöntemi tercih edilmiştir. Durum çalışması; “araştırmacının zaman 
içerisinde sınırlandırılmış bir veya birkaç durumu çoklu kaynakları içeren 
veri toplama araçları (gözlemler, görüşmeler, görsel-işitseller, dokümanlar, 
raporlar) ile derinlemesine incelediği, durumların ve duruma bağlı 
temaların tanımlandığı nitel bir araştırma yaklaşımıdır.”73 Araştırmanın 
çalışma grubunu ise 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Antalya 
ili Muratpaşa ilçesi Namık Kemal Ortaokulunda 7. Sınıfta okuyan 10 erkek 
ve 14 kız olmak üzere toplamda 24 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın 
verileri Fethi Bayçın Huzureviyle ilgili dokümanlardan, gezi boyunca 
yapılan gözlemlerden ve öğrencilerin gezi sonrasında doldurmaları için 
hazırlanan gözlem formlarından elde edilmiştir. Elde edilen veriler kendi 
içerisinde sınıflandırılıp değerlendirildikten sonra hangisinin planlama ve 
hazırlık, hangisinin uygulama ve değerlendirme aşamasında kullanılması 
gerektiği kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda gezi-gözlem metoduna ait 
literatürde belirtilen zorlukların yaşanmaması için söz konusu faaliyetin 
uygulamaya konulmasına karar verilmesinden bitimine kadar tüm 
aşamaları titizlik içerisinde tasarlanmıştır.

73  Münevver Şubaşı, Kübra Okumuş, “Bir Araştırma Yöntemi Olarak Durum Çalışması”, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21/2, 2017, s. 420.
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4.1.Bulgular

Fethi Bayçın Huzurevine gerçekleştirilen gezi-gözlem faaliyeti; planlama 
ve hazırlık, uygulama ve değerlendirme olmak üzere üç başlık altında ele 
alınmıştır. Faaliyet sürecinde her bir başlığa ait tespit edilen bulgular 
aşağıdaki şekildedir.

4.1.1. Planlama ve Hazırlık 

Ders: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  

Ünite: Ahlaki Davranışlar (7. Sınıf, 3. Ünite)

Konu:  Yardımseverlik

Gezi Tarihi: 21 Aralık 2018

Gezi Süresi: 09:00-12:00 arası

Araç ve Gereçler: Gözlem formu, fotoğraf makinesi

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, soru-cevap, tartışma, gezi-gözlem

Öğrenci Kazanımları: 1- Yardımseverliğin ne olduğunu örneklerle 
açıklar. 2-  Yardımseverliğin bireyin ve toplumun ahlaki gelişimine olan 
katkısını değerlendirir. 3- Yardımsever olmanın önemini hisseder. 4- 
Bireysel ve toplumsal hayatında yardımsever olmaya özen gösterir.74

Resmi İzinler: Sırasıyla Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Namık 
Kemal Ortaokulu Müdürlüğü ve Fethi Bayçın Huzurevi Müdürlüğü’nden 
gerekli yasal izinler alınmıştır. Ayrıca geziye katılacak olan 7. sınıf öğrenci 
velilerine izin formu imzalatılmıştır. 

Öğretmenlerin Belirlenmesi: Öğrencilerle iletişimlerinin iyi olması ve 
daha önce gezi-gözlem tecrübesi bulunması nedeniyle DKAB öğretmenleri 
G. Korkmaz ve H. Aydın’ın görevlendirilmesi konusunda okul idaresinden 
gerekli izinler alınmıştır. Gezi planı öğretmenlere bildirilerek görev 
paylaşımı yapılmış ve disiplin sağlanması konusunda hassas davranmaları 
gerektiği vurgulanmıştır. 

Öğrencilerin Seçilmesi: Okul müdürü ve DKAB öğretmenleriyle 
yapılan istişareler neticesinde, öğrencilerin talepleri de dikkate alınarak, 
7. sınıfta okuyan 10 erkek ile 14 kız olmak üzere toplamda 24 öğrenci ismi 
belirlenmiştir. Daha sonra öğrencilerin aile izin belgeleri tamamlanarak 
okul idaresine iletilmiştir. Gezi zamanı ve mekanı hakkında öğrenciler 

74  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı (Ilkokul 4 ve Ortaokul 5,6,7 Ve 8. Sınıflar), s. 
33.
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bilgilendirilmiş ve kendilerine dikkat etmeleri gereken kurallar 
hatırlatılmıştır. Akabinde öğrenciler, uygulamanın hedeflerinden ve 
sonucunda elde etmeleri beklenen kazanımlardan haberdar edilmişlerdir.  
Ayrıca öğrencilerin doldurması için gözlem formu hazırlanmıştır.

Uygulama Mekanı: Okula yakınlığı, ulaşım kolaylığı, tam kapasiteyle 
çalışması ve görüşme ortamının müsait olması gibi nedenlerden dolayı, 
konuya en uygun gezi mekanının Fethi Bayçın Huzurevi olduğuna karar 
verilmiştir. Akabinde huzurevinin görevlileriyle görüşülerek yardımlaşma 
talep edilmiş ve mekan birlikte dolaşılarak gezi esnasında dikkat edilmesi 
gereken hususlar hakkında bilgi alınmıştır. 

Ulaşım: Huzurevine ulaşım için 07 C 1344 ve 07 C 0158 plakalı okul 
servisleri ayarlanmıştır. Şoförler F. Bilgiç ve İ. Altun’a, öğrenci sayısı, gezi 
tarihi, saati ve süresi bildirilmiş;  gidiş-dönüş yol güzergahı beraberce 
kararlaştırılmıştır. 

Yeme-İçme ve Barınma: Kısa süreli bir gezi düzenlendiği için yeme-
içme ve barınma ihtiyacı hasıl olmamıştır.

4.1.2. Uygulama 

21 Aralık 2018 Cuma günü saat 09:00’da Namık Kemal Ortaokulu bahçesinde 
şahsım, okul müdürü, DKAB öğretmenleri ve uygulama öğrencileri ile 
bir araya gelindi. Servislere binmeden önce öğrencilere tekrar gezinin 
amacı ve gezi esnasında uymaları gereken kuralları hatırlatıldı. Akabinde 
servislere binildi ve daha önce belirlenen yol güzergahından gidilerek Fethi 
Bayçın huzurevine ulaşıldı. Huzurevine varıldığında bizi kurum görevlileri 
karşıladı. Selamlaşmanın ve fotoğraf çekimlerinin ardından içeri girildi.  
Öğrenciler orada ilk olarak banklarda ve sandalyelerde oturan, yer yer bocce75 
oynayan yaşlıları gördüler ve onlarla kucaklaşarak ellerini öptüler. Sonra 
hem okul idaresi tarafından temin edilen karanfilleri hem de kendilerinin 
gönüllü olarak getirdikleri hediyeleri huzurevi sakinlerine taktim ettiler. 
Akabinde huzurevi görevlileri, çocuklara eşlik ederek onları giriş katında 
bulunan idare odalarına, toplu yemekhaneye ve ortak televizyon izleme 
odasına götürdüler. Buralarda bulunan yaşlıların da gönlünü alan çocuklar 
kurum içi hizmetin kapsamı, görevliler ve bina hakkında bilgi aldılar. 
Öğrenciler 60 yaş üstü insanlar için inşa edilmiş, içerisinde 72 kişinin 
barındığı binada yemeklerin nerden geldiğinden, hemşirelerin her zaman 

75 Bocce kökeni Anadolu’da olan ata sporlarımızdan birisidir. Beş kıtada yaygınlaşmış, genç-yaşlı, 
kadın-erkek, engelli-sağlıklı, zengin-fakir, herkes tarafından oynanabilen bir dünya sporudur. Saha 
içerisinde iki takım tarafından özel toplarıyla oynanır. 2005 yılında Türkiye Bocce Bowling ve Dart 
Federasyonu kurulmuştur. Detaylı bilgi için bkz; http://www.tbbdf.gov.tr/bocce (16.10.2019); Mutlu 
Türkmen, Çim Topu, Petank, Raffa ve Volo Oyun Sitemleriyle Bocce, Nehir Yayınları, Ankara, 2011.
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orada olup olmamasına kadar merak ettikleri birçok konuda soru sordular. 
Kuruma kabul önceliğinin imkan sahibi olmayan yaşlılara verildiğini, bu 
şahıslara devlet tarafından maaş bağlandığını ama ücretli kalanlarla aynı 
hizmeti aldıklarını öğrendiler. Birinci katın yatağa bağımlı ya da daha 
fazla bakıma muhtaç yaşlılara ayrıldığı; ikinci katın bayanlara, üçüncü ve 
dördüncü katların ise erkeklere ait olduğu konusunda bilgi sahibi oldular. 
Çocuklar yapılan bilgilendirmelerin ardından toplantı odasında ve bahçede 
bulunan yaşlılarla bir araya gelerek onlarla sohbet ettiler. Bu esnada bazı 
çocuklar çoğunun ilk kez duyduğu bocce oyunu hakkında bilgi alabilmek 
için yaşlıların etrafında kümelendiler. Bazı öğrenciler yaşlılara çay servis 
ederken, kimisi de cep telefonu ve sesli kitap ayarları gibi konularda onlara 
yardım ettiler. Hareket etmekte ve hediye paketlerini açmakta zorlanan 
yaşlılara destek olan öğrencilerin yanı sıra tekerlekli sandalyedeki bir 
yaşlıyı gezdiren çocuklar sayesinde de huzur evi sakinleri memnun ve 
mutlu oldular. Ziyaret esnasındaki görüşmelerle ilgili bazı örnek fotoğraflar 
aşağıda verilmiştir: 

             

 Fotoğraf-1                                Fotoğraf-2                            Fotoğraf-3
 

Gezi süresinin tamamlanmasından sonra öğrenciler huzurevi sakinleri 
ile vedalaşarak onlara mektup veya mail atıp atamayacaklarını ya da 
telefon edip edemeyeceklerini sordular. Sonra gezi esnasında kendilerine 
rehberlik eden Fethi Bayçın Huzurevi yöneticilerine ve ilgili personellere 
teşekkür eden öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde tekrar araçlarına binerek 
oradan ayrıldılar. Akabinde daha önce hazırlanan gezi-gözlem formları araç 
içerisinde öğrencilere dağıtıldı. Gezide gözlemlediklerini, hissettiklerini ve 
gezinin kendilerine kazandırdıklarını bu formlara ayrıntılı olarak yazmaları 
ve sonraki ilk derste sınıfa getirmeleri istendi. Ayrıca öğrencilerden gezi-
gözlem esnasında çektikleri fotoğrafları okul panolarına asmaları; orada 
gördükleri, duydukları ve hissettikleri hakkında ailelerine bilgi vermeleri, 
gezi-gözlemle ilgili kompozisyonlar ve şiirler yazıp resimler çizmeleri talep 
edilmiştir.76

76 Gezi sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili geniş bilgi için bkz. Alperen Okur, Fen Eğitiminde 
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4.1.3. Değerlendirme 

Gezi-gözlem yöntemi kullanılarak huzur evine yapılan ziyaretin öğrenciler 
üzerinde bıraktığı etkilerin anlaşılması için, konu okulda tekrar ele alındı. 
Öğrencilere dağıtılan gezi-gözlem değerlendirme formları geri toplanarak 
bu ziyaretin onlarda ne gibi farkındalıklar oluşturduğu, neler öğrettiği 
ve neler hissettirdiği sınıf içi paylaşımlar sayesinde tartışıldı. Daha evvel 
hiç huzur evine gitmediğini belirten 24 öğrenciden toplanan veriler 
içerisinden bazı örnek dönütler seçildi.  Öğrencilerin ifadelerinden bir kaçı 
şu şekildedir: 

“Bahçe kapısından girdiğimizde, oradaki yaşlılar bizi gördüklerine o 
kadar sevindiler ki! Hepimiz birisine koşup sarılmıştık. Yüzleri gülüyordu. 
Ziyaretimizin onları bu kadar çok sevindireceğini düşünmemiştim. 
Anladım ki insan sadece kendisini düşünmemeliymiş. İlgi, sevgi, 
yardımlaşma bunlar paylaştıkça artan şeylermiş. Daha sonraki 
vakitlerde onları ailemle beraber de ziyaret etmek istiyorum.”  (K6 )  

 “Huzur evine gittiğimiz zaman, orada yaşlı insanlar gördüm. Hemen 
hemen hepsinin sağlık problemleri vardı. Hatta sırf hastalara ayrılmış 
bir kat vardı. Sürekli bir hemşire bulundurulduğunu ve hastaneye 
gitmeye hazır bir araç olduğunu gördüm. Gerçekten yardıma ve desteğe 
ihtiyaçları olduğunu anladım.” ( E4 ) 

“Orada gördüğüm amca ve teyzelerin bir zamanlar bizler gibi 
çocuk olduğunu düşünmek çok hayret verici. İnsan nasıl değişiyor! Çok 
güçlüyken güçsüzleşiyor. Sağlıklıyken hastalanıyor ve bundan kaçış yok. 
Dayanışma içinde olmamız lazım. İnsan olarak daha zor durumda olana 
yardım etmek diye bir sorumluluğumuz var. ” ( E6 ) 

“İkram hazırlamaya gönüllü olmuştum. Annemle beraber tatlı tuzlu 
kurabiyeler hazırladık. Bahçede yiyecekleri dağıtırken görevli, bir 
amcaya ‘Mehmet amca sen şimdi yeme akşam ye’ dedi. Kurabiyelerimin 
çok lezzetli olduğunu düşünüyordum. Neden öyle demişti ki amcaya? 
Sonra öğrendim ki tansiyon ve şeker hastası olanlar varmış. Bazılarına 
tatlı bazılarına da tuzlu yasakmış. Ve ben bunu hiç düşünmemiştim.” ( 
K4 )

“İçimdeki tüm yaşama sevincine rağmen, hayatın inişler ve çıkışları 
olduğunu gözlemledim orada. Bir sonu olduğunu anladım. Allah’a kendimi 
sevdirmezsem boşa yaşamış olacağım. Henüz genç ve sağlıklıyken iyi 
şeyler yapmalı, insanlara faydalı olmak için gayret göstermeliyim.” ( K7) 

Hayvanat Bahçelerine Düzenlenen Planlı Bir Gezinin Öğrenme Üzerine Etkisi ve Gezi Süreciyle İlgili 
Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Giresun Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Giresun, 2017, ss.11-20.  
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 “Ne kadar özenle hazırlanmış imkanlarda olsa, insanın en çok rahat 
edeceği yer evi değil mi? Gidecek yeri olmayan için mükemmel bir yer 
ama ailesi olanın gitmek isteyeceği bir yer olduğunu sanmıyorum. Ne 
olursa olsun annemi ve babamı ilerde huzur evine bırakmayacağım. Her 
zaman onlara yardım etmeye çalışacağım. ” ( K2 ) 

 “Orada bocce diye bir oyun oynuyorlarmış. Yaşlıların hayatı aktif 
yaşaması için devlet bunu destekliyormuş. Hatta turnuvaları varmış. 
Ne kadar güzel! Ben orada devletin ihtiyarlar için yaptığı yardımların 
sadece fizyolojik ihtiyaçları kapsamadığını gördüm. Devletimle gurur 
duydum.”  ( E5 ) 

Alınan dönütler ve sınıf içerisinde bunların değerlendirilmesi 
neticesinde öğrencilerin ders kapsamında hedeflenen bilgiden çok 
daha fazlasını edindikleri; huzurevi sakinlerinin sevinçlerinden, hayat 
tecrübelerinden ve hastalıklarından ibretler alarak bireylerin başkalarının 
ihtiyaçlarına duyarsız kalmamasının gerekliliğini fark ettikleri; insanların 
birbiriyle yardımlaşmasının, birbirini desteklemesinin ve birbirleriyle 
kenetlenmesinin öneminin farkına vardıkları; herhangi bir konuda güce ve 
imkana sahip olanların bir şeyin eksikliği içinde olanlara destek vermesi ve 
bu sayede toplumda denge sisteminin oluşturulması hususunda üzerlerine 
düşen sorumluluğu kavradıkları; hiyerarşi açısından en üstün gücün 
devlet olduğunu ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ne gibi hizmetlerle yardım 
götürdüğünü yerinde görerek öğrendikleri anlaşılmaktadır. Bu bağlamda 
sınıfta anlatılan teorik bilgilerin yaparak ve yaşayarak kendi ortamında 
uygulamalı olarak gerçekleştirilmesinin öğrencilerde kalıcı öğrenmeye ve 
bilişsel boyutun alt basamaklarından olan kavrama ve uygulama gibi daha 
üst beceri gerektiren zihinsel faaliyetlerin ortaya çıkmasına katkı sağladığı 
söylenebilir.77

 “Orada insanlar dışarıdaki kavgadan şiddetten ve kötülüklerden 
uzak, cennette gibi huzur ve rahat içerisinde yaşıyorlar. Gerçekten oraya 
gitmek huzura kavuşmak gibi bir şeydi. Oradaki yaşlı insanların her 
birinin bir hikayesi vardı. Anladım ki bizim hikayemiz yeni başlıyor. 
Fakat bazıları için de üzüldüm. Çünkü evlatları onları yük gibi görüp 
buraya bırakmışlar. Bence bütün insanlar huzurevini ziyaret etmeli ve 
oradaki insanlara yardım elini uzatmalıdır. Küçük bir umut onlar için 
büyük bir mutluluk olabilir.” ( E1)

“Yaşlı olmalarına rağmen bizi gördüklerinde çocuk gibi sevindiler. 
Bize çok samimi yaklaşmışlardı. Biz de aynen öyle karşılık verdik. 
Onların mutluluğunun bizi böylesine sevindirmesi, ne bileyim büyülü 

77  Çok yönlü farkındalığın din felsefesine yansıması için bkz. Rıfat Atay, Religious Pluralism and Islam, 
Scholars’ Press, Saarbrücken, Almanya, 2014, ss. 89-151.
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bir şey gibi. Aslında yalnızlardı. Bizim orda olmamız onlara bu 
yalnızlıklarını unutturuyordu. Bence kimsesiz çocuklarla huzur evleri 
yan yana olmalı. Çocuklar orayı hareketlendirir.  Huzurevi zorunda 
olmadıkça yaşanmaması gereken bir yer. Hiçbir yaşlı ailesiz bu yalnızlığı 
hakketmiyor.”  ( E2 ) 

“Neden oradaydılar? Çocukları yok muydu? Varsa ilgileniyorlar 
mıydı? Soramadım ama üzüldüm. İhtiyarlar bizim bir köşede 
unuttuğumuz değerlerimizmiş, bunu anladım. Çok şey biliyorlar. Onlar 
bir zamanların gençleriydi, geleceğin ihtiyarlarıysa biziz. Artık dedemle 
ve babaannemle daha çok vakit geçireceğim.” ( K5 )

“Huzurevindeyken annemin ya da kendimin orada olduğunu 
düşündüm. Bu içimi acıttı. Bazen güldüğüm, bazen hüzünlendiğim anlar 
oldu. Artık o sahneleri aklımdan çıkaramam. Belki bazı arkadaşlarımı 
unuturum, bazı küçük üzüntülerimi. Ama bizi gördüklerinde ne kadar çok 
sevindiklerini asla unutamam.” ( K3)

“Evde ayrı oda istediğim, kardeşimi odamda istemediğim için ailemle 
çekişip duruyordum. Orada yaşlıların, yabancı yaşlılarla üç kişi bir odayı 
paylaştığını ve yardımlaştığını gördüm. Çok utandım. Ben de bundan 
sonra evde üzerime düşen görevleri yapacağım.” ( E3 )

“Turgut amcayla tanıştım. Dört yıldır burada olduğunu söyledi, çok 
üzüldüm. Teyzeler anne ve babamıza saygı duymamızı ve onlara çok 
iyi bakıp yardımcı olmamızı söylediler. Bundan çok etkilendim. Çünkü 
onlarda anne-baba ancak çocukları tarafından buraya bırakılmışlar. 
Bunları düşünerek artık anne ve babam ile kardeşlerime daha sevgi dolu 
yaklaşmaya gayret edeceğim.” ( K1)

Duyuşsal eğitim; öğrencinin duygu ve ihtiyaçlarını anlayarak kendini 
rahatça ifade etmesini, şahsına ve başkalarına karşı daha ihtiyatlı 
davranmasını ve kendinin farkına vararak daha kontrollü bir birey olmasını 
sağlamaya yardım eder. Eğitimde bireye kazandırılmak istenen “duygular, 
tercihler, değerler, ahlaki kurallar, istek ve arzular, güdüler, yönelimler” 
duyuşsal alanla ilgilidir.78 Öğrencilerin duyuşsal yönünün uygulamalı 
olarak geliştirilmesi içinse gezi-gözlem metodu en uygun yöntemlerden 
biridir. Bu bağlamda öğrencilerin huzurevi ziyareti sonrasında ifade 
ettikleri cümlelere baktığımızda duyuşsal açıdan oldukça etkilendikleri 
fark edilmiştir. Öğrencilerin huzurevindeki yaşlıların durumlarıyla ilgili 
hissiyatlarını dile getirirken bazen mutlu olduklarını ve huzur duyduklarını 
bazen de üzüldüklerini, utandıklarını ve hayrete düştüklerini samimi bir 

78  Mehmet Nuri Gömleksiz-Ayşe Ülkü Kan, “Eğitimde Duyuşsal Boyut ve Duyuşsal Öğrenme”, Turkish 
Studies, 7/1, 2012, ss. 1159-1177. 
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şekilde sınıf içerisindeki konuşmalarına ve gözlem formundaki satırlarına 
yansıtmaları onların, planlı ve programlı bir gezi-gözlem öğretim etkinliği 
neticesinde uygulamanın hazırlık aşamasında belirlenen duyuşsal 
kazanımları elde ettiklerini göstermektedir. Öğrencilerin gezi sonrasındaki 
söz konusu hissiyatları onların olumlu bir benlik geliştirmelerine ve kendi 
kendilerini motive edip güdüleyebilir hale gelmelerine yardımcı olduğu 
gibi duyuşsal boyutun tepkide bulunma ve değer verme gibi daha üst 
beceri gerektiren zihinsel faaliyetler göstermelerine de katkı sağladığı ifade 
edilebilir.79 

5. Sonuç ve Öneriler

Fethi Bayçın Huzurevine yapılan ziyaretle ilgili aşağıdaki sonuçların elde 
edildiğini söylemek mümkündür:

1. Öğrencilerin sınıfın tekdüze, yavan ve monoton ortamından kurtulma 
fırsatı yakalamaları nedeniyle huzurevi ziyareti neticesinde çok mutlu 
ve huzurlu oldukları gözlemlenmiştir. Bu durum onların derse olan ilgi 
düzeylerinin artmasına ve kendilerine aktarılmak istenen konulara karşı 
daha hevesli ve istekli olmalarına katkı sağlamıştır. Kalıcı ve istendik 
yönde sağladığı bu eğitim sayesinde gezi-gözlem yönteminin öğrencinin 
durağan değil hareketli olmasındaki payı oldukça büyüktür. Yani birey/
öğrenci; zihnen, ruhen ve bedenen bütünüyle eğitimin içerisinde bulunma 
fırsatını elde etmiştir.

2. Öğrenciler, kendilerine sınıfta anlatılan ve daha çok soyut kavramlarla 
ifade edilen konular hakkında, huzurevi ziyareti sayesinde, bizzat yaparak 
ve yaşayarak ilk elden tecrübe edinme imkanına sahip olmuşlardır. 
Bu bağlamda gezi-gözlem yöntemi, öğrenciye gerçek yaşamın içinden 
öğrenmeler sunarak, kitabi bilgilerin anlam kazanmasına ve çevrelerini 
daha iyi tanıyıp toplumu ilgilendiren konular hakkında daha duyarlı 
davranmalarına olanak sağlamıştır.

3. Yapılan huzur evi ziyareti; öğrencilerde, derslerde kendilerine 
anlatılan, başta yardımlaşma olmak üzere saygı, sevgi, merhamet, 
cömertlik, dünyaya ibret nazarıyla bakabilme, empati duyma ve çevreye 
duyarlı olma gibi hedeflerin/kazanımların yerleşmesi için yapılabilecek 
etkili bir gezi-gözlem seçeneği olduğunu göstermektedir. Olaya farklı 
açıdan yaklaşacak olursak bu gezilerin öğrencilere edindirmesi beklenen 
başka kazanımların da olduğunu görürüz. Örneğin; zamana riayet etme, 
grupla beraber hareket edebilme, uyumlu olma ve sorumluluk alma gibi 
bir takım karakteristik özellikler bunlardandır. Öğrenciler, yük olmamayı 

79  Akyürek, Din Öğretimi, ss. 57, 196-198.
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fakat yük çekebilmeyi, insanlara sabretmeyi ve hoşgörülü davranmayı da 
bu geziler esnasında öğrenebilirler. 

4. Planlama, uygulama ve değerlendirme aşamaları titizlik içerisinde 
hazırlandığında gezi-gözlem yöntemiyle ilgili literatürde belirtilen 
sınırlılıkların birçoğunun bertaraf edilebildiği ya da en aza indirgenebildiği 
de tespit edilmiştir. Bu bağlamda Fethi Bayçın Huzurevi ziyareti esnasında 
resmi izinler, ulaşım, konaklama, yeme-içme ve öğrencileri disipline 
etme vb. gibi problem çıkma ihtimali olan hususlarda herhangi bir sorun 
yaşanmamıştır. Tabi bunda gezinin küçük grup şeklinde planlanması ile il 
sınırları içerisinde yapılması artı bir etkiye sahiptir.80

Öneriler;

1. Huzur evi ziyareti dışında DKAB öğretim programında yer alan 
ve gezi-gözlem yapmaya uygun olan diğer konularla ilgili de 
benzer faaliyetler düzenlenebilir. Örneğin; 5. Sınıf DKAB ders 
müfredatında yer alan “çevremizde dinin izleri” adlı 5. ünitede 
bulunan “mimarimizde dinin izleri” (camiler, türbeler, medreseler, 
çeşmeler vb.); “musikimizde dinin izleri” (cami ve tasavvuf musikisi, 
Türk halk ve Türk sanat müziği vb.)81 konularında gezi-gözlem 
faaliyeti icra edilebilir.

2. DKAB öğretmenlerine gezi-gözlem yönteminin ne olduğu ve 
uygulamada nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında hizmetiçi 
eğitim seminerleri aracılığıyla yeteri kadar bilgi verilebilir. Bu 
süreçte özellikle gezi-gözlem yönteminin dezavantajlı yönleri ile 
bunların üstesinden nasıl gelinebileceği hakkında kısa ve net çözüm 
önerileri dile getirilebilir. 

3. Üniversitelerde öğrenim gören DKAB öğretmen adaylarının 
aldığı pedagojik formasyon derslerinden biri olan “öğretim 
ilke ve yöntemleri” dersinin işlenişi esnasında daha dikkatli ve 
titiz davranılarak konuların teorik olarak anlatılması yanında 

80 Bu araştırmadan elde edilen sonuçların gezi-gözlem yöntemiyle ilgili daha önce yapılan çalışmalarla 
paralellik arzettiği görülmektedir. Geniş bilgi için bkz. Aykut Emre Bozdoğan, Alperen Okur, Gonca 
Kasap, “Planlı Bir Alan Gezisi İçin Örnek Uygulama: Bir Fabrika Gezisi”, Karadeniz Sosyal Bilimler 
Dergisi, 7/2, 2015, ss. 79-90;  Hasan Said Tortop, “Üstün Yetenekli Öğrencilerle Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları İle İlgili Anlamlı Alan Gezisi”, Bolu Eğitim Fakültesi Dergisi, 12/1, 2012, ss. 181-
196;  Tahsin Yıldırım, Kenan Arıbaş, “Coğrafya Öğretiminde Gezi Gözlem Yöntemi: Örnek Bir Rota 
Çalışması”, Marmara Coğrafya Dergisi, S.37, Ocak 2018, ss. 16-29; Aykut Emre Bozdoğan, “Eğitim 
Amaçlı Gezilerin Planlanmasına İlişkin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Uygulamaları: Altı Farklı 
Alan Gezisinin Değerlendirilmesi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12/2, 2012, ss. 1049-
1072; Göğebakan, “Sanat Tarihi Öğretiminde Gösteri Yöntemi İle Gezi-Gözlem Yönteminin Bilginin 
Kalıcılığı Açısından  Karşılaştırılması-(Eski Malatya Ulu Cami Örneği), ss. 197-220.

81 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı (Ilkokul 4 ve Ortaokul 5,6,7 ve 8. Sınıflar), s. 
14. Ayrıca 5. Sınıf DKAB ders kitabı içeriği için bkz. http://dogm.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/
pdf/dkb05.pdf (25.11.2019).
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uygulamaya yönelik bazı çalışmalar da yapılabilir. Bununla birlikte 
ilgili fakültelerin ders kataloglarına DKAB öğretmen adaylarının 
mezuniyet sonrası sahadaki mesleki gelişimlerini/becerilerini 
arttırmaya yönelik seçmeli dersler de eklenebilir.
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Köprü Altındaki Aile İsimli Çocuk 
Romanında Çocuk ve Aile Kavramı 
The Concept of Child and Family in The Children’s Novel Named Köprü 

Altındaki Aile (The Family under The Bridge)

Hanife Nâlân GENÇ*

Öz

Amerikalı çocuk yazın yazarı Natalie Savage Carlson’un, 1959 yılında 
Newbery Onur Ödülü’nü kazanan Köprü Altındaki Aile isimli kitabı bir 
aile öyküsünü konu almaktadır. Romanda anneleriyle sokakta yaşamak 
zorunda kalan üç kardeşin rastlantısal olarak tanıştıkları yaşlı Armand ile 
yaşamlarının kesişmesi çocuk bakış açısından anlatılır. Bir aile ekseninde 
kişiler arası dayanışma, yardımlaşma, sevgi, saygı, güven gibi kavramlar 
tümüyle aile kavramı üzerinden değerlendirilir. Romanda aile kavramı 
özellikle çocuklar açısından irdelenmiş, anlamı bu yönde ele alınmıştır. 
Çocuklar için aile, yetişkinler içinse çocuk kavramı ön plana çıkartılmıştır. 
Bu çalışmada temel izlek olarak ele alınan aile olgusunun romanda çocuk 
ve yetişkin kahramanlar bakımından hangi anlamlarla değerlendirildiği 
diğer alt izlekler yönünden incelenmiştir. Romanda çocuk kahramanların 
yaşlı Armand’ın dünyasını nasıl değiştirdiği ortaya konulmakla kalmamış, 
yüreğini sevgiye kapatanların aslında sevgiye en çok gereksinimi olanlar 
olduğu vurgulanmıştır. Dünyayı değiştirmenin bir insanı değiştirmekle 
başladığı düşünüldüğünde, çocuk yazın ürünü olarak romanın yalnızca 
değerler eğitimi açısından değil, geleceğin mimarı olan çocukların 
yetiştirilmesinde üstelendiği eğitsel işlev açısından da etkili olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Söz konusu roman çocuk dünyasını onun bakış açısından 
anlatan yapısıyla çocuğa görelik ilkesiyle tümüyle uyumludur. 

Anahtar sözcükler: Köprü Altındaki Aile, çocuk, aile, çocuk yazını. 

Abstract

American children’s literature writer Natalie Savage Carlson’s Book, Köprü 
Altındaki Aile, which won the Newberry Honor award in 1959, is about a 
family story. In the novel, the intersection of the lives of the three brothers who 
had to live with their mothers on the street and the old Armand, whom they met 
by chance, is told from a child’s point of view. In a family axis, concepts such 
as interpersonal solidarity, co-operation, love, respect, trust are evaluated 
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through the concept of family. In the novel, the concept of family is examined 
especially in terms of children and its meaning is discussed in this direction. 
The concept of family for children and the concept of the child for adults are 
emphasized. In this study, the meaning of the family phenomenon which is 
considered as the main subject in terms of children and adult heroes in the 
novel is examined in terms of other sub-subjects. The book not only reveals 
how child heroes changed the world of old Armand, but also emphasized 
that those who shut their hearts to love were in fact the most in need of love. 
Considering that changing the world began with changing a person, it has 
been concluded that the novel as a product of children’s literature is not only 
valuable in terms of values education, but also in terms of the educational 
function that it has undertaken in raising children who are the architects of 
the future. The novel is fully compatible with the principle of relativity to the 
child with its structure that describes the world of children from his point of 
view.

Keywords: The Family Under The Bridge, child, family, children literature.
 

Romana Kısa Bir Bakış

İlk kitabı henüz sekiz yaşındayken basılan Amerikan çocuk kitapları yazarı 
Natalie Savage Carlson, Baltimore Pazar Güneşi, Konuşan Kedi ve Fransız 
Kanada’nın Öyküleri gibi yapıtları ile pek çok ödül kazanmıştır. Natalie 
Savage Carlson’un özgün ismi The Family Under The Bridge olan kitap 
toplamda dokuz bölüm ve 120 sayfadan oluşmaktadır. Romanı resimleyen 
Garth Williams, Türkçeye çevirisini yapansa Ali Orhan’dır. 9 yaş ve üzeri 
çocuk okura yönelik olarak hazırlanmış kitabın yazarı yabancı olduğu 
için anlatıda geçen özel isimler ve okunuşları ön sayfada verilerek okuma 
kolaylığı sağlaması amaçlanmıştır. Romana yerleştirilen siyah-beyaz 
resimler çocuk okurun ilgisi çekecek nitelikte olup, anlatıda o bölüme 
hâkim olan anlamı hem vurgulama, hem de güçlendirme işlevine sahiptir. 
Sesletimi Türkçeden farklı olan Fransızca okunuşları kolaylaştırmak 
amacıyla bu yola başvurulduğu düşünülebilir. Roman genelinde madame, 
monsieur ve mademoiselle gibi hitapların Fransızca yazılış biçimleri 
değil, madam, mösyö gibi Türkçe okunuşları tercih edilmiştir. Fransızca 
hitapların gerek Türkçedeki okunuşları gerekse özgün dildeki yazılışlarına 
sadık kalınarak verilebildiği bilinmektedir. Çocuk yazın ürünü olan bu 
kitapta kaynak dildeki yazılım değil, varış dilindeki söyleniş biçimi dikkate 
alınmıştır. Buna karşılık, oh, là là! şeklinde söylenen ünlem ifadesinin 
gerek bunun tam karşılılığının olmaması gerekse okurun anlam evreninde 
nereye oturtacağının belirlenememesinden dolayı kaynak dildeki biçiminin 
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korunarak kullanıldığı görülür.1

Romanda Çocuk ve Aile Olguları

Romanda genel insan manzaralarından görünümler yer alır. Bazı insanlar 
lüks bir yaşam sürerken bazı insanlarsa çok zor koşullar altında yaşam 
sürmektedir. Böylesi bir yaşam süren yetişkinlerden daha çok çocuklar 
bu olumsuz koşullardan etkilenmektedirler. Kitapta bir aile ve onlar için 
son derece önemli olduğu ilk sayfalardan itibaren anlaşılan bir köpek 
vardır. Bu ailenin aile reisi annedir. Babadan söz edilmez sadece ailesini 
geçindirmek zorunda olan bir anne vardır. Bu çekirdek ya da şehir ailesi 
babanın ölümüyle iyice küçülür. Bunun farklı nedenleri vardır. “Çocukların 
büyüyüp evlenmeleri ile aile küçülür, karıkocanın ölümüyle de aile 
dağılır”2 İki kız bir erkek oluşan üç çocuk annesi anne ev sahibi kiralarını 
ödeyemedikleri için onları evden atmıştır. 

Romanın ilk bölümünde zaman kesin ve açık biçimde söylenmeden 
masalı anıştıran bir ifadeyle anlatılır. “Bir zamanlar Paris’te, Armand 
adında bir evsiz yaşardı”3 denilerek okura tanıtılan Armand’ı niteleyen 
ilk özelliği evsizliğidir. Bu tümcede anlatı zamanından çok yeri ön plana 
çıkartılır. Anlatımın görülen geçmiş zamanda (-dili geçmiş zaman) 
anlatılıyor olmasıysa hikâye birleşik zamanı kullanan masaldan romanı 
ayırır. Masal türünde zamanın ve uzamın belirsizliği bu türün nitelikleri 
çerçevesinde korunurken söz konusu romanda sadece zaman için bir 
kesinlemede bulunulmaz. Bunun en önemli sebebi de uzamın ön plana 
çıkartılmak istenmesindendir. Çünkü anlatılacak olayların zamanla değil 
uzamla ilişkisi vardır. Olayların ne zaman değil nerede gerçekleştiğine 
dikkat çekilir. Bu ise kitabın isminde geçen ‘köprü altındaki aile’ 
nitelemesini olduğu kadar bu ailenin nerede olduğunu ve/veya yaşadığını 
da vurgular. Çünkü aile kavramıyla özdeşleştirilen yuva ve ev kavramları 
yerini köprüye bırakmıştır. Kitapta başat uzam olarak gösterilen köprü altı 
aynı zamanda romanın başlığına gönderme yapan çift anlamlı bir özellik 
taşır. Çocukların dedeleri yaşında iyi kalpli Armand’la yaşamları değişir. 
Her yaşta insanlar yardımlaşabilir manevî destek bazen maddî destekten 

1  Oh là là şeklinde ifade edilen bu ünlem bir şaşkınlık, sürpriz anlatabildiği gibi bir duygu ifadesini 
pekiştirme işlevi de üstlenebilir. Bu kavram kitapta s.14, s. 22, s. 25, s. 51 s.56, s.59, s.97, s.102’de 
geçmektedir. 

2 Gökçe, Birsen, “Aile ve Aile Tipleri Üzerine Bir İnceleme”, Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 
Cilt: 8, Sayı: 1-2, Ankara, 1976, s.63

3 Savage Carlson, Natalie, Köprü Altındaki Aile. (İkinci Baskı), Çev. Ali Orhan, İstanbul, Beyaz Balina 
Yayınları, 2018, s.7. Bundan böyle metin içinde romana yapılacak göndermelerde sadece sayfa 
numarası kullanılacaktır.



148

Hanife Nâlân GENÇ
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
02

0 
/ 

28
: 1

45
-1

60

çok daha önemlidir. Armand uzun yıllar dışarıda yaşadığı için sokaklarda 
nasıl yaşanır bilmektedir. Soğukla ve açlıkla mücadele etmesini çok iyi 
biliyordur. Soğuklarda donmadan, aç kalmadan nasıl yaşanır bunları çok 
iyi deneyimlemiştir ve bunları çocuklara öğretir. 

“Köprü” ile “köprü altı” ifadeleri ise eğretilemeli olarak farklı anlamlara 
çağrışım yapar. Köprü çukur, yol veya su gibi engellerle ayrılan iki yakayı 
birleştirme işlevine sahiptir. Sözcüğün mecaz anlamı ise gerçek anlamıyla 
tümüyle ilişkilendirilmiştir. İki şey arasında ilişki ya da bağ kuran sözcüğün 
özellikle ‘köprü altı çocuğu’ şeklindeki ifadesi gidecek yeri ya da kimsesi 
olmayan kişiyi imler. Bu eğretilemeli anlamıyla köprü altı kimsesizliğe, 
sahipsizliğe, evsizliğe gönderme yapar. Kitabın ilk tümcesiyle çocuk okur 
dolantının Paris’te geçtiğini, bu kentte de köprü ve/veya köprüler olduğunu 
anlayabilir. Romanda tüm olaylar Paris’te geçer. Büyük bir şehirde yaşam 
sürmek çok da kolay değildir. Yalnızca Fransa’nın değil, Avrupa’nın başkenti 
olarak tanımlanan ve ekonomi, ticaret, eğitim, sanat, kültür ve modanın 
merkezi olan Paris Seine Nehri’nin iki yakası ve bunları kapsayan iki ada 
üzerine kurulmuş büyülü bir kenttir. Szulmajster-Celnikier’nin 4 belirttiği 
gibi bu yüzden Paris Işık Şehir (fr. ville lumière) olarak anılır. Birol Özerk,5 
kentin kendine özgü bir ruhu olduğunu sade, zarif ve narin olduğu kadar 
bohem ve tutkulu bir yanı olduğunu da vurgular. Bastille Ayaklanmasıyla 
Fransız Devrimi’ne sahne olan kent, Sanayi Devrimi’nin ardından bir 
çekim noktası haline gelmiştir. Özellikle Eiffel Kulesi ile özdeşleşen 
Paris, II. Napoléon Döneminde Paris valisi olan Baron Georges-Eugène 
Haussmann’ın uygulamalarıyla şimdiki görünümüne kavuşmuştur. 

Yeni yıla sayılı günler kala yaşanan olaylar Kibritçi Kız masalında 
olduğu gibi bir yapı özelliği taşır. Yeni yılı karşılama hazırlığında 
olan varsıl insanlar için sadece o gecenin heyecanı ve coşkusu varken 
sokaklardaki kimsesizleri düşünen yoktur. Tıpkı Kibritçi Kız masalında 
olduğu gibi romanda da olaylar sokakta kalan, evsiz, kimsesiz, yoksul ve 
çaresiz insanların gözünden anlatılır. Yazar onların dünyasına girerek 
okuru toplumu oluşturan diğer varsıl insanları farklı bir bakış açısıyla 
değerlendirmeye iter. Aslında amaçlanan toplumu oluşturan tüm bireyleri 
diğerlerini ötekileştirmeden anlamaya çalışmaya yöneltmektir. Böylece 
ön yargılarımızdan arınarak, farklılıklarımızla birbirimizi kabul etmek 
gerektiği ön plana çıkartılır. Kimsesiz ve çaresiz Kibritçi Kız’ı kimse 
umursamadığı, yeni yıl coşkusuna ortak etmediği, kendinin sahip olduğu 

4 Szulmajster-Celnikier, Anne, “Representations et Imaginaires Parisiens: Réanalyse, Métaphore, 
Figement Analytique”, La Linguistique, I, Vol. 46, 2010, 121-152.

5 Özerk, Birol, “Büyülü Kent: Paris”, Megaron Balıkesir, Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Dergisi, 
Mart, Sayı: 16, 2013, 46-53.
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olanaklara bazılarının sahip ol(a)mayacağını düşünmediğinden küçük kız 
soğukta donmuştur. Varsıl insanlar sıcak yuvalarında mutlu bir şekilde yeni 
yılı karşılarken, sokakta kalan küçük kıza düşleri dışında sığınabileceği bir 
şey kalmaz. Söz ettiğimiz masalla roman bu açıdan gerek kimsesiz, evsiz ve 
yoksul insanları anlatması gerekse yılbaşı arifesi coşkusunun özellikle de 
küçük çocuklar için anlamını sorgulaması bakımından oldukça benzerlik 
taşımaktadır. 

Romanın başkişilerinden biri olan Armand yoksul ve evsiz biridir. Sahip 
olduğu her şey, eski bir bebek arabasına kolayca sığacak kadardır. Varsıl 
insanların ihtiyaçları onunkinden farklıdır. Ancak onun yoksulluğu bir 
avantajmış gibi yansıtılır. Çünkü eşyalarını koyacağı bir bavula ya da kuru 
temizlemeciye gereksinimi yoktur. Modern yaşamın beraberinde getirdiği 
bu durumlardan yoksun olması onu dertsiz kılar. Sınırlı eşyası olduğu için 
yer değiştirmesi de çok kolaydır. 

Romanda anlatı zamanı hakkında kesin bir tarih belirtilmezken Paris’te 
soğuk bir günden ve kurşunî gökyüzünden söz edilir. Mevsimin kış olduğu 
da bu yolla okurla paylaşılır. Yeni güne uyandığı her gün için belli bir planı 
olmayan Armand için günlük yaşam sıradan edimlerle geçer. Yaşamını 
dilenerek ya da tuhaf işler yaparak kazanan Armand, dertsiz tasasız 
yaşamından hiç şikâyetçi değildir. Hiçbir şeyi olmadığı için hırsızlardan 
korkmasına, kira ödemesine gerek yoktur. Çünkü tüm Paris sokakları onun 
evidir. Kimsesi olmadığı için de birinin sorumluluğunu almak, onunla 
ilgilenmek ya da onu merak etmek zorunda değildir. Aslında sorumlu 
olacağı birini de istemez. Bir başkasına tahammüllü olmayan Armand’ın 
çocuklara tahammülü hiç yoktur. 

Roman, Paris’te okuru tarihî binaları olduğu gibi modern yaşam 
merkezlerini de gezmeye davet eder. Notre Dame Katedrali, Corse Sokağı, 
Sen Nehri, Place Maubert gibi yerleşim yerlerinden söz edilir.

Sokakların tanıdık simalarından biri çingene Mireli’dir. Paris’te de 
çingeneler her yerde olduğu gibi benzer işler yaparlar. Geçimlerini kap 
kacak tamir ederek sağlayan bu insanlar göçer bir yaşama bağlamışlardır. 
Armand’ın Mireli ile söyleşileri sırasında çocuklara tahammül edemediğini 
öğreniriz. Çocukları çekirge kuşlarına benzetirken onları yerinde 
duramayan baş belaları olarak nitelendirir (s.10). Mireli, onun çocukları 
sevmediğine kendini inandırma çalıştığını düşünüyordur. Ona göre 
yaşlı adamın en korktuğu şey kalbini bu ‘sinsi ufaklıklara’ kaptırmasıdır. 
Mireli, Kışı köprü altında geçiren Armand’a fikrini değiştirirse kendileriyle 
yaşayabileceğini söyleyerek ayrılır. Mireliler Halles taraflarında Mucizeler 
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Sarayı’nın yanındaki binaları yıktıkları yerde kalıyorlardır. Armand 
sokakta karşılaştığı çocukların yanından geçerken onlara çekirge kuşları 
der.6 Bu kuşlar hakkında farklı bilgiler vardır.7 Tarım ve yerleşim alanlarına 
verdikleri zararlar üzerinde durulur.8 Armand’ın çocukları çekirge kuşu 
olarak nitelendirdiği ifadelere çok sıkça rastlanır.9 Romanda Armand’ın 
çocuklarla arkadaşlık kurduğu bölümden itibaren çekirge kuşu sözü 
yerini dördüncü bölümde ‘yetim’e bırakır. (s.40) Yaşlı adamla çocukların 
ilişkisinin daha sıcak bir hal aldığı beşinci bölümde ‘kanarya’(s.51), yedinci 
bölümde ‘yavru kuşlar’ (s.82) gibi ifadeler yer alır. Bu ifadelerde dikkat 
çekici olan yaşlı adamın çocuklar yanında değilken onlar için kullandığı 
sözcüklerdir. Yaşlı adam çocuklardan uzak kaldığında, onları özlediğinde 
bu ifadeleri kullanırken çocuklarla birlikte olduğunda onlara çekirge 
kuşları demeyi yeğler. 

Armand, Mireli ile kısa bir süre söyleştikten sonra yaşadığı köprü altına 
yöneldiğinde sokakta oynayan çocuklar onu gördüklerinde oyunlarını 
durdururlar ve “Şu komik, yaşlı evsize bakın!” derler. Çocukların gözünde 
o çoktan komik, yaşlı ve evsizdir. Bu üç niteleme aslında roman boyunca 
Armand için yapılan nitelendirmeleri canlı tutar. Hayatı umursamaması, 
hafife alması onu komik yaparken sokaklarda yaşaması evsiz kılar. Yaşlı 
oluşu yüzüne vurulan, bu yüzden hem yerilen hem de saygı duyulan Armand 
ikisi birden olmayı başarır. Önce bu nitelendirmelerin bir başkasına 
söylenmiş olabileceğini düşünse de aslında kendine yönelik söylendiğini 
anlamakta gecikmez. Sözlerine dikkat etmezlerse onları Noel Baba’ya 
şikâyet edeceğini söyler. Bu söz çocuklar arasında yankısını çabucak bulur. 
Çünkü Noel Baba’nın yalnızca ‘uslu çocuklara’ hediyeler verdiğini bilirler. 
Armand’a karşı az önce sergiledikleri davranışların aksine daha sevecen ve 
yakın davranırlar. Çocukların arasında yaşça daha büyük olanlar arasında 
bunun sadece bir hayal ürünü olduğunu iddia edenler olsa da o kendisi 
gibi havalar soğuduğunda çalışmak zorunda olan arkadaşı Camille’yi kast 

6  Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde sığırcık kuşu “serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, 
ötücü bir kuş, çoğurcuk, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)” olarak tanımlanmaktadır.

7  Bu kuşlar tarım arazileri için son derece yararlıdır. “Sığırcık kuşları çekirge yumurtalarını topraktan 
çıkararak yiyip yok ederler”.Hızlı, Kasım, “Çekirge İstilasına Çözüm Sığırcık Kuşları”, Yedikıta, 
Haziran, 2014, 50-54, s.54

8 Çekirgelerle baş etmede üç yol olduğunu ifade eden Yıldırım, bunları şu şekilde sınıflandırmaktadır: 
Birincisi mihaniki, ikincisi kimyevî ve üçüncüsü hayatî usullerdir. Yine Yıldırım çekirgelerden 
onların tabii düşmanlarından yararlanarak doğal yollarla kurtulma yollarından biri olarak sığırcık, 
leylek gibi kuşların etkili olduğunu ifade etmektedir. (s.1028). Bu kuşlar çekirgelerin en müthiş 
düşmanlarındandır. “1916 ve daha önceki senelerde çekirge sürüleri ile beraber Anadolu’da milyonlarca 
sığırcık kuşu ortaya çıkmıştı. 1917 çekirge mücadelesinde sığırcıkların oldukça önemli rol oynadığını” 
(s.1030) belirtmektedir. Yıldırım, Mehmet Ali, “Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti’nin 
Beşinci Düşmanı: Çekirgeler”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13 (4), 2014, 1017-
1042, 

9  Kitapta çocukları nitelemek için kullanılan çekirge kuşları sözü pek çok kez tekrarlanır. Romanın 
genelinde bu ifadeler (s.10), (s.11), (s.14), (s.19), (s.22), (s.23), (s.27), (s.85), (s.97) yer alır.
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ediyordur. 

Armand’ın çocuklarla kurduğu bu iletişimde ilk fark ettiği şey 
Mireli’nin haklı olabileceğidir. Çünkü bu çekirge kuşları insanın kalbini 
kolayca çalıverirler. Armand aslında çocukları sevmiyor değildir. Sadece 
birine bağlanmaktan onun sorumluluğunu üstlenmekten çekiniyordur. 
Bu yüzden çocuk’un ç’sini bile duymak istemez. (s.12) Onun gibi macera 
arayan biri için çocuk sorumluluk ve sürekli bir işe sahip olmak anlamına 
gelir. Romanın birinci bölümünün ilk sayfalarında da belirtildiği gibi 
Armand her yeni güne yeni ve heyecan verici olaylar yaşayacağını 
hissederek başlar.(s.7) Onun macera arayan bir kişilik özelliği taşıdığının 
özellikle vurgulanması roman dolantısında gelişecek olayların seyrindeki 
değişimini daha rahat ortaya koyabilmek içindir. Yazarın kahramanların 
kişilik özelliklerini romanın iletisi bağlamında özenle geliştirdiği görülür. 
Yaşadığı köprü altında orayı sahiplenen evsizlerle refakatçisi artar. 
Acıktığında yemek yiyecek parası olmayan Armand sokaktaki lokantaların 
mutfaklarından gelen kokularla düşsel olarak yemek yer. Bunu o kadar 
gerçekçi kılar ki kokulardan yemeklerin lezzetleri, görünümleri ve tatlarıyla 
ilgili yorumlar bile yapar. Sonra o yemekleri yemiş gibi ağzını kıyafetinin 
koluyla kurular. Hatta düşsel olarak yediği yemeğin karşılığında garsona 
bahşiş bile bırakır. Yaşadığı köprü altındaki tünele yaklaştığında sürekli 
kaldığı oyuğun üzerine bir bez örtüldüğünü fark eder. Örtüyü kaldırdığında 
şaşkınlığını gizleyemez ve “Çekirge kuşları! Onlarla dolu bir yuva”(s.14) 
der. Çocukların içinde daha büyük olan kız yumruğunu sıkarak “Bizi 
götüremezsin. Birlikte kalacağız, çünkü biz bir aileyiz ve aileler birbirinden 
ayrılmazlar”(s.14) derken çocuklara aile kavramının anlamının anneleri 
tarafından aşılandığı da küçüğün tümcesinin sonuna eklediği “annem 
öyle diyor” sözüyle kolayca anlaşılır. Aile toplum yaşamının en önemli 
yapı taşıdır. “Ailenin yerine getirdiği ekonomik, sosyal, kültürel, eğitsel 
ve psikolojik fonksiyonlar, onu toplum ve toplumsal yapının vazgeçilmezi 
kılmaktadır.” 10

Birbirlerine kenetlenmiş bu üç çocuk aile olmalarının bilinciyle her 
koşul ve durumda birbirlerinden asla ayrılmayacaklarının sinyalini de hem 
sözleri hem de davranışlarıyla gösterirler. Bu yüzden anneleri yanlarında 
yokken birbirlerine sıkıca kenetlenirler. Köpekleri Jojo, Armand’ın 
çocuklara bir zarar vereceğini düşünerek onlara doğru koşunca çocuklar 
bu yaşlı adam hakkında “Sadece yaşlı bir evsiz” (s.15) derler. İşte bu iki 
özelliği çocukların gözünde Armand’ın tehlikesiz olmasına yeter. Armand 
çocukların kendisini yaşlı değil de kimsesiz olmasını düşünmelerine alınır. 

10  Bayer, Ali, “Değişen Toplumsal Yapıda Aile”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: ıv, 
Sayı: 8, Şırnak, 2013, 101-129, s.113.
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Çocukların hikâyesiyse bambaşkadır. Ev sahibi onları evden atmıştır, 
çünkü babaları öldüğü için kaldıkları odanın kirasını ödeyememişlerdir. 
Anneleri çocukları bu yüzden köprü altına getirmiş, kimse onları görmesin 
diye de örtünün altına gizlemiştir. Anneleri onlara yabancıların tehlikeli 
olabileceğini eğer görünürlerse onları kendisinden ayırıp fakir çocukların 
kaldığı yurtlara koyacaklarını söylemiştir. Bu söylemle Suzy kendilerinin bir 
aile olduklarını ve bu yüzden de birlikte kalmak istediklerini vurgular. Bu 
çekirdek ailede annenin dışarıdaki tehlikelerden çocuklarını korumak için 
onlara telkin ettiği ilk şey bir aile olduklarını unutmamaları gerektiğidir. 
Aileni bağlarının ne kadar önemli ve gerekli olduğunu çocuklarına 
aşılamak isteyen anne kendisi yokken onları tehlikeden koruyabilecek 
tek şeyin bu olduğuna inanır. “Çekirdek aile, kentlerdeki yaşam ve üretim 
koşullarına bağlı olarak doğmuştur.”11 Yaşlı adamı kendileri için bir tehlike 
olarak görmediği anda Suzy, kardeşleri Paul ve Evelyne’i onunla tanıştırır. 
Armand kaldığı bir nevi evi sayılan köprü altının bu üç çocuk tarafından 
istila edildiğini gördüğünde onlarla güçlü bir duygudaşlık kurar. Ev 
sahibiniz sizi nasıl evinizden attıysa siz de beni aynı şekilde evimden 
atmış oldunuz dediğinde çocuklar suçluluk duygusuyla tuhaf bir evcilik 
oyunundaymış gibi bir kömür parçasıyla kendileri ve bu yaşlı evsiz için 
yaşam alanı oluşturur hemen. Her tarafı köprülerle dolu bu kentte kendine 
başka bir yer bulacağını düşünen Armand oradan uzaklaşmaya karar 
verdiğinde Suzy onu kolundan tutar ve “Sen bizim büyükbabamızmışsın 
gibi yaparız”(s.18) der. Aslında -mış gibi yapmak Armand’a çok yabancı bir 
duygu değildir. Parası yokken kendine bir ziyafet çekmişçesine davranan, 
bir işi, ailesi ve evi olmamasına karşın varmış gibi yapmak onun için çok da 
zor olmayacaktır. Bu söz onun kalbini fethetmeye yeter de artar bile. Çünkü 
milyoner olmaktan daha çok istemediği bir şey varsa o da büyükbaba 
olmaktır. Gönlü başka, dili başka şeyler söyleyen Armand aslında çoktan 
bu çocuklara bağlanmıştır. Yaşlı adam bu akıllı çocukların gönlünü nasıl 
yapabileceklerini hayretle gözlemler. Bir yandan da çoktan içinin ısındığı 
bu çocukların gerçek büyükbabaları olmadığına şükreder. Çünkü onlara 
bağlanması ve onları sevmesi işten bile değildir. 

Çocuklarla büyükbaba torun ilişkisindeymiş gibi bu kentin değişen 
çehresini onlara anlatmaya koyulur. Eskiden dükkânlar kapanırken çalan 
ve evsizlere artıkları toplayabileceklerini ifade eden zil artık çalmıyordur. 
Çocukların aç olduğu fark eden Armand yemeğini onlarla paylaşır. Paris’in 
ışıkları nehrin üzerinde dalgalandığında dönen anneleri çocuklarının 
yanında bu adamı görmekten rahatsız olmuştur. Çocukların annelerinin 
gözünde de o bir evsizdir. Köprülerin kimsenin malı olmadığını ve Paris’in 
tek bedava sığınağı olduğunu hatırlatır. Çocukların anneleri ve Armand 

11  Yazıcı Okuyan, Gedikoğlu, Karagül, “Family Concept in Works of Children’s Literature” Elementary 
Education Online, 11(2), 3, 2012, 95-407, s.399.
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arasında beliren bu gerilim anında Suzy onun kendileriyle yaşayacağını 
söyleyiverir. Suzy, Armand için iyi, nazik, ihtiyar ve evsiz nitelemelerini 
kullansa da bu nitelemeleri reddederek kendisinin kaba, huysuz bir 
ihtiyar evsiz olduğunu ayrıca çocuklardan ve kadınlardan nefret ettiğini 
söyler. İyi-kaba, nazik-huysuz karşıtlığında savunmaya geçen Armand bu 
nitelemelerden sadece ikisini yani yaşlı ve evsizliği kabul etmiş görünür. 
Ancak Paul madem çocuklardan nefret ediyorsa öyleyse neden yemeğini 
kendileriyle paylaştığını sorduğunda ise köşeye sıkışan Armand kendisinin 
aptal, yufka yürekli bir ihtiyar evsiz olduğunu söylemekle yetinir. Armand 
bu itirafıyla bir kalbinin olduğunu gösterdiğini fark ettiği için endişelenir. 
O kimseye bağlanmamak isterken şimdi bu evsiz aile de peşine düşecektir. 
Armand’ın yemeğini çocuklarıyla paylaşmasına sinirlenen anne onların 
dilenci olmadıklarını ve kendisinin de çamaşırhanede bir işi olduğunu onun 
işsizliğini yüzüne vurarak hatta onu aşağılayarak söyler. “Çocuklar çoğu 
kültürel kuralları yetişkinleri modelleyerek öğrendikleri”12 anımsandığında 
annenin kaygısının daha çok bu yüzden olduğu anlaşılır. 

Kent yaşamıyla tümüyle farklı bir yaşama iye olan köprü altındaki bu 
insanlar tepelerinin üstündeki köprünün keskin çizgilerle sınırlarını çizdiği 
diğer insanlardan çok farklıdırlar. İskelede neşeyle yürüyen insanların 
dünyaları onlardan milyonlarca kilometre uzaktadır. Armand, çocuklar 
uyuduğunda böylesi bir yaşamın onlara uygun olmadığını ve kadının bir 
yardım derneğinin yurduna çocukları bırakmasını önerdiğinde kadın bir 
aile olduklarını ve ailenin iyi günde kötü günde birlikte olduğunu hatırlatır 
ona.(s.22) Kendisi soğuğa alışık olan Armand, onu hissetmiyordur artık. 
Betonun üzerinde eski püskü battaniyelerin üzerinde yatan çocuklar için 
endişeleniyordur. Romanda yer alan “Armand artık bu çekirge kuşlarıyla 
arkadaş olmuştu ve hayatı bir daha aslı aynı olmayacaktır” (s.23) sözü de 
bunu açıkça gösterir. 

Öğretmenleri soru sormaya başlayınca onları annelerinden ayırıp yurda 
yerleştirecekleri için çocuklar okula gitmiyorlardır. Çünkü ev bulana kadar 
okula gidemeyeceklerdir. Çocukların annesi sabahın erken saatlerinde işe 
gitmiştir, çocuklarsa Armand’ın kendilerini yanında götürmesi için onu ikna 
etmeye çalışırlar. Çocukları kendine ayak bağı etmeye hiç niyeti olmayan 
Armand onları yanında götürmek istemez. Bu sırada tanışmadıklarını 
düşünen Suzy soyadlarının Calcet olduğunu söyler. Armand bir soyadı 
olduğunu bile unutmuş gitmiştir. Pouly veya Pougy gibi bir şey olduğunu 
ama ona Armand demelerinin yeterli olduğunu söyler. Paul Armand’ın 
kendilerini de götürmesi için ona ihtiyar evsiz dedikleri için özür diler. Üç 

12  Özyürek ve diğ.“Farklı Kültürlerde Aile Çocuk Etkileşimlerinin Öğretmen Bakış Açısına Göre 
İncelenmesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 43, Nisan, 2016, 1477-1484, 
1478.
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çocuk ve bir köpekle kendilerini kimsenin istemeyeceğini düşündüğü sırada 
Armand’ın aklına kurnazca bir fikir gelir. Bu çekirge kuşlarının kesinlikle 
kalbinin peşinde olduklarının ayırdına varan Armand (s.25) onları Louvre 
alışveriş merkezindeki Noel Baba’ya götürecektir. Kızıl saçlı çocuklarla 
şehre çıkan Armand onların da kendilerine göre işlevleri olduğunu 
düşünür. Armand çocukların sokaklarda dikkatini çeken her şeyden onları 
koparmak için bahaneler bulur. Oyuncaklar adi, pastaların tadı ilaç gibi, 
kestanelerse kurtludur. Çocuklar Noel Babayı gördüklerinde ondan sadece 
bir ev isterler. Çocukların düşlerini gerçek bir evin süsleyemeyeceğini 
düşünen Noel Baba onlara oyuncak istemelerini önerir. Çünkü çocukların 
çocuksu istekleri olmalıdır. Oysa ki bu çocuklar gerçek bir ev istiyorlardır. 
Kendilerini bu mağazada görmekten hoşlanmayan kibirli kat görevlisine 
de başka mağazaya gideceklerini söyleyip ayrılırlar. Çocuklar evi aileyi 
bir arada tutan bir yer olarak gördüklerinden oyuncak ya da şekerleme 
gibi çocukça isteklere yönelmezler. Onlar her şeyin ötesinde bir eve sahip 
olmayı arzularlar. Bu da çocuk dünyasında ev kavramının yoksunluğunun 
derin anlamlarını ortaya çıkartır. 

Dışarıda yeni yıl geliyordur şehrin tüm alanlarında, mağazalarında, 
sokaklarında bu güne hazırlık yapılıyordur. Ancak diğer her şey gibi bu 
hazırlıklar da parası olanlar içindir. Yaşlı adamla mağazadan kovulan 
sıcak yuvaları ve yiyecekleri olmayan üç küçük çocuk için sadece düşleri 
vardır. Onların isteği ne oyuncak, ne de başka bir şeydir. Sadece aile 
olmalarının anlamını güçlendirecek olan gerçek bir ev dilerler Noel 
Babadan. Çocuklar acıkınca Armand onlara şarkı söyleterek sadaka toplar. 
Yeni yıl coşkusu yaşayan insanlar konser veren üç kardeşe karşı oldukça 
cömerttirler. Kazandıkları paralarla Bretonlu bir adamın tezgâhına 
yönelerek incecik kreplerden sipariş ederler. Armand’ın paraları olmadığı 
için kurtlu dediği kestanelerden alırlar. Ancak çocuklarına dilencilik 
yaptırdığı için Armand’a çok kızan Madam Calcet onu istemiyordur artık. 
Çocuklarını korumaya çalışan bir anne olarak onlara yaşlı evsizin kötü 
örnek olduğunu düşünür. Yaşlı adamın Evelyne ve Paul’ün ağlamaları 
içini burksa da onlardan ayrılmaktan başka çaresi yoktur. Kendine uygun 
yeni bir köprü altı barınağı bulan evsiz yine de onlarınki kadar konforlu 
bir yer bulamadığını düşündüğü anda onları kanarya olarak anar. Ertesi 
sabah uyandığında Paris beyaz mantosunu giymiştir. “Sıcak odalarında 
oturup camdan dışarı bakanlar için bu, muhteşem bir manzaradır”. 
(s.51) Kitapta evsizlik kavramının köprü altında yaşayanlar ve diğerleri 
karşıtlığında anlatıldığına tanık oluyoruz. Yaşlı Armand hemen çocukların 
ne halde olduklarını düşünür. Artık kendisini unutmuştur. Sokaklarda 
kalan bu üç küçük çekirge kuşu onun tek derdi olup çıkmıştır. Çocukları 
merak edip döndüğünde kürk mantolu kadınları onların yanında görür. 
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Bu varsıl kadınlar evsizleri anlamaktan uzaktır. Çünkü onların tek derdi 
evsizlere iş bulmak, onlara kitap okutturmak ve yüzlerini yıkattırmaktır.
(s.53) Armand’ı gördüklerinde yüzlerini çevirip “zavallı, acınası yaratık” 
(s.52) demeleri de bunun açık kanıtıdır. Evsizleri, kimsesizleri içlerine 
almayan insanların onları nasıl dışladıkları, küçük çocukları annelerinden 
ayırmak istedikleri için korkuttukları içindir öfkesi biraz da. Çocukları 
kurtarmak için tek çare vardır: Daha önce reddettiği Mireli’nin kendileriyle 
yaşaması için davetini kabul etmek. Yaşlı adam kendisi için değil, sorumlu 
olduğunu hissettiği bu üç çocuk için bu öneriyi kabul edecektir. Çünkü 
başka yolu yoktur. “O, ailemizin her şeyi” (s.54) diyerek annelerini 
bırakamayacaklarını söyleyen çocuklar için bir yuva bulmuştur. İçerdiği 
metafiziksel anlamlarla evden farklı olarak yuva insanın beden ve ruh 
sağlığı ve huzuru için elzemdir. “Ev insanı gökten inen fırtınalara karşı 
olduğu gibi, yaşamında yaşadığı fırtınalara karşı da ayakta tutar. Ev 
hem beden, hem ruhtur. İnsan varlığının ilk evrenidir.”13 Armand bunu 
söylediğinde çocuklar onun Noel Babadan yardım isteyeceğini düşünürler. 
Çünkü onlara bir ev vadeden odur. Bu noktada Armand “Artık ben 
varım” (s.54) diyecek onların gerçek büyükbabası gibi duyumsar kendini. 
Çingenelerin yaşadığı kamp yerine ulaştıklarında onları gören çocuklar 
şaşkınlıklarını gizleyemezler. Çocukların en büyüğü olan Suzy tanıştıkları 
anda hemen “Bizim evimiz yok” (s.63) der. Çingene çocuk Tinka evini 
onlara gösterdiğinde çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemezler. Çünkü onların 
evi tekerleklerin üzerinde ufacık bir evdir. Bu evi gören çocuklar Noel 
Babadan tekerlekli bir ev istemeye karar verirler. Paul çingeneler gibi 
yaşamak isterken Suzy devamlı taşınıp dururlarsa okula gidemeyecekleri 
için böyle bir ev istemez. Çocuklar eğitimin ailede başladığını iyi terbiye 
gördükleriyle gösterirler. Eğitimin önemi her fırsatta vurgulanır. Çocukların 
sokaklarda zor şartlarda yaşam sürerken bile eğitimlerini düşünürler. 
Kitapta çocuğun ayakta kalması, mevcut durumlara ayak uydurmaları 
anlatılırken birey olma bilince ulaştıkları kendilerine göre üstlendikleri 
sorumlulukla gösterilir. Çocuklar için aileyi birleştiren tek olgu onları aynı 
çatı altında tutacak olan bir evdir. Ancak bu ev onları bir arada tuttuğu 
gibi eğitimlerini yapmalarına da olanak sağlamalıdır. Göçer yaşama alışkın 
olan Tinka onlarla Provence’e gelip gelmeyeceklerini sorduğunda Suzy’yi 
bu fikir cezbetse de okula gitmek zorundayım derken annesinin bunu 
istemeyeceğini onların da anneleri olmadan gidemeyeceğini çünkü “Biz 
bir aileyiz ve birbirimizden ayrılmamalıyız” der (s.66). Aile kavramını her 
zaman dile getiren ve kardeşlerine bu yönde öncü olan Suzy annesinin 
kendisine telkin ettiklerini kardeşlerine hatırlatır. Başlarında anneleri 
yokken evin büyük kızı Suzy onun yerini alır. Armand iki kadının geldiğini 

13  Bachelard, Gaston, Mekânın Poetikası, (Çev. Aykut Derman), İstanbul, Kesit Yayıncılık, 1996,s.34-35.
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ve çocukları almak istediğini söylediğinde çocukların annesini kendisiyle 
gelmeye ikna etmekte zorlanmaz. Madam Calcet “Ben sadece ailemi bir 
arada tutmaya çalışıyorum” (s.67) der. Bu sözle Madam Calcet ailenin 
“sevgi ve şefkat duygularını barındıran duygusal bir temele dayandığını”14 
gösterir. Çocukları güvenli bir yere götüren bu yaşlı adama karşı ilk kez 
buzların eridiği görülür. Onun iyi bir insan olduğunu söyleyen Madam 
Calcet (s.67) çocuklarının bir çingene kampında olduğunu gördüğünde 
ağlamaya başlar. Çingenelerin hırsız olduklarını düşünen Madam Calcet’ye 
“Biz de Allah’ın büyük ve fakir bir ailesiyiz, bu nedenle bir arada kalmak 
ve birbirimize yardım etmek zorundayız” (s.70) sözleriyle önemli bir ahlak 
dersi verir yaşlı evsiz. Aile kavramının yalnızca anne, baba ve çocuklar için 
değil tüm toplum yaşamının geneline yayılması gereken bir yönü olması 
gerektiğine dikkat çeken bu ifadeler karşısında büyük bir çaresizlik içinde 
olan kadın bu öneriyi kabul etmek zorunda kalır. Çingenelere evlerini 
açtıkları, yemeklerini kendileriyle paylaştıkları için maddi karşılığını 
vermek isteyen Madam Calcet’e Mireli sadece yabancılardan bunu talep 
ettiklerini söyler. Burada modernleşmeyle birlikte birbirine yabancılaşan 
ve iletişimi kopan insanlara sert bir eleştiri söz konusudur. “Modernleşme, 
sanayileşme ve kentleşme süreçlerin ortaya çıkardığı oluşumlar, başta 
insan ilişkileri ve kurumlar üzerinde olmak üzere toplumu derinden 
etkileşmiştir.”15 Bu çingene kampındaki insanların içtenliği, dostluk ve 
yardımlaşmanın önemini ortaya koymaya yeter de artar bile. Suzy ve 
kardeşleri kendilerinden farklı olduğunu düşündükleri çocuklarla çabucak 
kaynaşırlar. Bu çocuklar okula gitmiyor, okuma yazma bilmiyordur. 
Suzy onlara öğretmenlik yapar. Çocukların dünyasında ön yargıların 
olmadığını gösteren bu durum ibret vericidir. Yetişkinler birbirlerini sahip 
oldukları ya da olmadıklarıyla değerlendirir ve bir yere koyarken çocuklar 
için farklılıklar birer renk olur. Suzy çingene çocuklarına okuma yazma 
öğretirken, onlar da kendi yaşamlarından paylaşımlarda bulunurlar. 
Hatta Paul için bu yaşam öylesine cazip gelir ki okula gitmeme fikri onu 
neşelendirir. 

Yılbaşından bir gün öncesi olayların anlatıldığı kitabın yedinci bölümünde 
Calcet kardeşlerin tek bir dileği vardır. O da Noel Baba’nın kendilerine 
Tinkalarınki gibi tekerlekli bir ev getirmesidir. Çocukların kurdukları 
düşleri bozmaktan çekinen Armand türlü fikirlerle onların ilgilerini farklı 
yönlere çekmeye çalışır. Örneğin, bu evi unutturmak için onlara Yılbaşı 
arifesi Partisi’ne gitmeyi önerir. Nikki onları partinin yapılacağı yere kadar 

14  Elbruz, Leyla, Ailenin Hukuk Açısından İncelenmesi İçin Teorik Çerçeve, Ankara, Başbakanlık Devlet 
Planlama Teşkilatı Yayınları, 1981, s.7.

15  Şentürk, Ünal, “Aile Kurumuna Yönelik Güncel Riskler”, Aile ve Toplum, Yıl: 10, Cilt: 4, Sayı: 14, 
Nisan-Mayıs-Haziran, 2008, 7-31, s.8.
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götürür. Bu çocuklar ilk kez arabaya biniyorlardır. Partiye davet edilenler 
evsizlerdir bu yüzden bu kalabalığa onlar da katılabilirler. Armand “bu 
yavru kuşların” (s.82) düş kırıklığına uğrayacaklarına üzülüyordur. Bu 
partide sadece evsizler vardır bu yüzden çocuklar kendilerini ayrı ya da 
farklıymış gibi duyumsamazlar orada. Bu çocuklar için yapabileceği tek 
şey başlarını sokabilecekleri bir ev dilemektir (s.85).Armand artık kendini 
düşünmüyordur tek derdi bu üç küçük çocuğu sevindirmektir.

Çocuklar çingene yaşamına alışmışlardır. Armand ise onları izlerken 
büyük bir keyif alıyordur. Suzy kardeşi Paul’ün çingene çocuklarıyla 
kaynaşmasından endişeleniyordur. Çünkü artık ailedenmiş gibi 
davranmıyordur. Armand’a “Onun ailesi biziz” (s.88) derken aile 
bağlarının sarsılmasından duyduğu kaygıyı dile getirir. Paul’ün duruşunu 
bile çingenelere benzetir onlarla kaynaşması ve bağlanmasından 
korkuyordur. Çünkü bu aile bağlarını sarsacak bir durumdur. Çingeye 
yaşamını benimsemiş görünen Paul’ü ikna etmeye çalışan Suzy, 
Nikki’yi soran polislerden sonra oradan ayrılmayı düşünen çingenelerin 
peşinden gitmeyi bile düşünür. Suzy “Biz annemizle kalmalıyız. Biz onun 
çocuklarıyız”(s.92) diyerek onu bu kararından vaz geçirmeye çalışır. 
Paul büyük bir adam olamadığı için çalışıp ev alacak para kazanmadığını 
düşünür. Islanmaktan ve üşümekten bıktığını söyleyerek bu yaşama 
iye olmaya heves eder. Suzy’nin kardeşini ikna edemediği anda devreye 
Armand girer ve küçük Paul’e çingenelerle gidemeyeceğini söyler. Küçük 
çocuk nedenini sorduğunda ise “Çünkü saçların kızıl” (s.94) der. İnsanlar 
onu çingenelerin kaçırdığını düşünecektir ve polis onu yurda verecektir. 
Çocuklar için yurda gitme korkusu tüm endişelerin başında gelir. Onları 
durdurabilecek tek yol da budur.

Kız kardeşinin okuyup iyi bir iş sahibi olması gerektiğini hatırlattığı Paul 
çingenelerle gittiğini sananlara bir sürpriz hazırlamıştır. Halles’e gidip iş 
bulmaya çalışmıştır. Armand çocuğun kayboluşundan kendisini sorumlu 
tutar. Çünkü onu çingenelerin yanına getiren odur. Onun tek amacıysa 
bu çekirge kuşlarına yardım edebilmektir. Suzy çingenelerle gittiğini 
zannettiği kardeşinin geri döndüğünü gördüğünde “Çingeneleri bırakıp 
bize geri döndün, çünkü biz bir aileyiz” (s.98) yorumunu yapar. Armand 
bu küçük çocukların anneleriyle birlikte Clichy’de bir oda kiralamaları için 
iş bulmaya karar verir. Çocukların annesi “Bize yardım etmek zorunda 
değilsiniz. Akraba bile değiliz.”(s.102) dediğinde çocuklar hep bir ağızdan 
“o, bizim büyükbabamız!” (s.103) derler. Akrabalık ya da başka bir deyimle 
aile ilişkisi birbirlerine doğrudan bu bağla bağlanan insanlardan oluşur. 
Akrabalık ilişkisi “Erişkin üyelerin çocuklara bakma sorumluluğunu 
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üstlendiği bir insan topluluğu”16 olarak tanımlanabildiği gibi biyolojik 
temelli bir tanımlama da söz konusudur. Bu kavram bu anlamda 
değerlendirildiğinde “İnsan türünün devamını sağlayan, toplumsallaşma 
sürecinin ilk ortaya çıktığı, karşılıklı ilişkilerin belli kurallara bağlandığı, o 
güne dek toplumda oluşturulmuş maddi ve manevi zenginlikleri kuşaktan 
kuşağa aktaran, biyolojik, psikolojik, ekonomik, toplumsal, hukuksal vb. 
yönleri bulunan toplumsal bir birim”17 olarak da görülebilir. Bu sözle 
çocuklar insanların birbirlerine yardım etmeleri, birbirlerini sevmeleri için 
aralarında kan bağı bulunması gerekmediğini gösterirler. İş aramak için 
Armand’ın saygıdeğer biri gibi görünmesi gerekiyordur. Bu yüzden önce 
banyo yapması, temizlenmesi gerekir. Ona yeni yıl için armağan edilen 
sabunla yıkanan Armand bu çocukların mutluluğu için yeni bir insan 
olmaya karar verir. Noel Baba olan arkadaşının gece bekçiliği teklifini 
kabul eden Armand bu küçük çocukların hayatını nasıl değiştirdiklerine 
tanıklık eder. Ancak bu iş arkadaşının dediği gibi gece bekçiliği değil, bina 
görevlisidir. Bunun için de gerçek bir aile babasına gerek vardır. Armand 
ilk kez işveren Brunot’ya bir ailesi olduğunu hatta üç çocuk ve annelerinin 
olduğunu torunlarınınsa çok sevecen olduğunu söyler coşkuyla (s.112). 
Bulduğu iş bağlayıcı olduğu için yatacak yeri de işveren karşılıyordur. 
Merdivenlerle aşağıya inilen bu üç oda evde her şey kırık dökük, eşyalarsa 
eskidir. Ancak bu durum hiç birinin umurunda değildir. Armand Mösyö 
Brunot’ya, “Burayı ev yapacak şey duvarlar ya da mobilyalar değildir, 
ailedir” (s.114) diyerek yeni bulduğu ailesiyle yaşamında yeni bir sayfa 
açıyordur. Ertesi akşam yeni yıl arifesidir ve Calcetler ve Armand yeni yılda 
yeni bir hayata başlamış olacaklardır. Üstelik anahtar ve odalar konusunda 
Madam Calcet de ona yardımcı olabilecektir. Böylece çamaşırhanedeki 
işini bırakıp tüm gün çocuklarıyla ilgilenebilecektir. 

Romanın sonunda geleceğe büyük umutlarla bakan Armand için şöyle 
bir betimleme yapılır: “Artık yaşlı bir evsiz değildi. Artık Parisli, çalışan bir 
adamdı” (s.115). Romanda evsizlik kavramı işsiz güçsüzlükle eş değerde 
tutulur. O artık Parislidir. Çünkü Paris’te yaşam ikiye ayrılır: Paris’liler 
ve diğerleri. Evleri olanlar Parisli olmayanlarsa sokaklarda yaşayan 
evsizlerdir. Bu ev onu ev sahibi yapmakla kalmaz, Parisli de yapar. Bir işi 
olduğu için de saygınlığı vardır.

 

16  Giddens, Anthony, Sosyoloji, (Çev. Cemal Güzel), Ankara, Ayraç Yayınları, 2000, s.173.
17  Sayın, Önal, Aile Sosyolojisi: Ailenin Toplumdaki Yeri, İzmir, Ege Üniversitesi Basımevi, 1990, s.2.
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Sonuç

Romanda evsizlik, parasızlık, açlık, soğuk gibi sorunlarla baş etmek 
zorunda kalan insanların dünyasından aile, yuva ve mutluluğun anlamı 
sorgulanır. İnsanların ötekileştirdiği evsizler için yaşamın anlamı sahip 
oldukları değerlerle ölçülür. Romandaki çocuk kahramanlar için aile, 
kardeşlik ve sevgi sahip olacakları en değerli olgulardır. Küçük şeylerle 
mutlu olmayı bilen bu üç kardeş aslında yetişkinlere mutluluğun şifresini 
verirler. Çocuklar küçük şeylerle mutlu olurlar. Hayatta mutlu olmayı 
yetişkinlere gösterebilirler. Annelerinin katı ve disiplinli yapısı çocuklarını 
olabilecek tehlikelerden kurtarmak adınadır. Çocuklar için sokaklar 
ve yabancılar tehlikedir. Bu yüzden onları aile birliği etrafında tutarak 
korumaya çalışır. Çocukların en büyük korkuları annelerinden ayrılarak 
yuvaya gitmektir. Bunun için aralarında kenetlenir ve annelerinin kendisi 
yokken tembihlediklerini akıllarında tutarlar. 

Romanda kahramanları tanımlamak için ön plana çıkartılan özelliklerin 
başında evsiz nitelemesi gelir. Evsizlik eğretilemeli bir anlamla kullanılır. 
Evsiz olmak, başkalarının acıdığı biri olmakla eş değerdedir. Evsiz birinin 
saygınlığı yoktur, olasılıkla sokaklarda dilenen ve köprü altında yaşayan 
insanlardandır. Parisli olmanın ilk ve en önemli koşuluysa insanın bir 
işinin ve bu işe bağlı olarak bir saygınlığının olması demektir. Romanda 
ev aile ile birlikte anılan bir kavram olarak öne çıkar. Ev içinde yaşayan 
bir aile varsa yuvadır ancak. Calcetler bir aile oldukları bilincini her zaman 
yaşayan ve birbirine bunu sıkça hatırlatan yapılarıyla aile olmanın sevgi, 
fedakârlık, dayanışma, birlik olduğunu her fırsatta canlı tutarlar. Romanda 
Paris yaşamının iki yüzü gözler önüne serilir. Bir işi dolayısıyla ailesi 
olanlar ve kendilerini Parisli sayanlarla, köprü altında yaşamak zorunda 
olan evsizler. Evsiz Armand ev sıcaklığını Calcetlerle yaşar. Yaşlı adamın 
yaşamında yeni bir sayfa açan bu üç küçük çocuk ve anneleri sadece kendi 
yaşamlarını değil bu yaşlı evsizin de yaşamını tümüyle değiştirirler. Bir 
insanın yaşamına dokunmanın dünyayı değiştirmenin bir yolu olduğunu 
gösteren bu üç kardeş aile kavramının anlamını çocuk kahramanlar 
aracılığıyla okura sorgulatılır. Yaşamları bir köprü altında kesişen evsiz 
insanların yeni yılla yaşamları da değişir.
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Tek Parti Dönemi’nden 1960’lara 
Diyanet İşleri Başkanlığı:

Din-Devlet İlişkisinin 
Kurumsallaşması1

Presidency Of Religious Affairs From One Party Era To The 1960S:
The Institutionalization Of Religion-State Relation

Mehmet Talha PAŞAOĞLU*

Öz

Bu çalışmanın konusu Diyanet İşleri Başkanlığının üstlendiği ve ona 
atfedilen siyasi roller çerçevesinde Tek Parti Dönemi’nden 1960 Darbesi 
sonrasına kadarki dönemde din-devlet ilişkisinin kurumsallaşma öyküsüdür. 
Cumhuriyet tarihi boyunca din-devlet ilişkisinin merkezinde konumlanan 
kurumun Tek Parti Dönemi’nden itibaren taşıdığı sembolik-işlevsel önemin 
inkâr edilmediği belirtilmelidir. Bu yıllarda Sünni İslam’ın Türkiye’deki 
tarihselliği bağlamında kurumun toplumsal hayatı belirleyici-denetleyici 
rolünün ön plana çıkarıldığı söylenebilir. Laik devletin tek büyük dinî kurumu 
olan Diyanet İşleri Başkanlığı, siyasi işlevi ile, kurumsal tarihinin başından 
itibaren, ana hatları çizilmiş bir izleğe sahiptir. Kurumun ilk yıllarından 
itibaren yasal çerçevesi içinde din işlerinin idaresi olarak tanımlanan görev 
alanı hutbeler ve yayınlar aracılığı ile genişletilir. Çok partili hayata geçişle 
birlikte din politikasında liberalleşmeye bağlı açılımlar yasal mevzuat 
ve yayın politikası açısından idare işlevinin esnetilmesi anlamı taşır. 
DP iktidarı döneminden itibaren Başkanlığın toplumsal rolünün ve etki 
alanının genişlemesi, 1960 Darbesi sonrasında istikrarsız bir siyasi döneme 
girilmesine karşın, 1965’teki 633 sayılı düzenlemeyle kanunî hale gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: din-devlet ilişkisi, kurumsallaşma, din politikası, 
Diyanet

* Dr. Öğr. Üyesi, Samsun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Bölümü,  
Orcid Id: 0000-0003-3427-0730

1 Bu çalışma, yazarın 2019 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
tamamladığı “Din-Siyaset İlişkisinin Kurumsallaşması: Diyanet İşleri Başkanlığı Örneği” başlıklı 
doktora tezinden oluşturulmuştur. 
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Abstract

The topic of this study is the institutionalization of religion-state relation 
in the context of the Presidency of Religious Affairs’ (namely Diyanet) role 
undertaken by it or attributed to it, from One Party Era to the post-1960 
Coup. During the Republican era, symbolic and functional cruciality of the 
Presidency, situated at the centre of the religion-state relations, has not been 
denied and in the context of the historicality of Sunni Islam in Turkey, it can be 
argued that it was focused on its determinative and supervising role in social 
life. Since the very beginning of its institutional history Diyanet, the only 
biggest religious institution of the Secular State, with its political function, 
has a path which was mainly drawn. The assigned position of the institution 
described as the directorate of religious affairs in its legal framework has 
been expanded by means of khutbes and publications. With the transition 
to multi-party era, liberalization initiatives in religious policies mean that 
administrative function was stretched with regards to legal regulations and 
editorial policy. The Directorate’s expanding sphere of influence and social 
role from the Democratic Party era became legal with Law no. 633 (1965) in 
spite of beginning of an unstable political era.

Keywords: religion-state relations, institutionalization, religious policy, 
Diyanet

Giriş

Diyanet İşleri Başkanlığı, kamusal kaynakların önemli bir kısmının 
ayrıldığı bir kurum olarak kamu yönetimi-siyaset ayrımı üzerine yapılan 
tartışmalar için kayda değer bir örneklik sunar. Carl Joachim Friedrich’in 
editörlüğünü yaptığı kült eser Public Policy’den (1940) beri kamu 
yönetimi ve siyaset ayrımı üzerine yürütülen tartışmaların temelinde 
“kamu politikası” kavramı yer almış olsa da, Türkiye’de din kurumunun 
devletle ilişkisi bu kavramın ve siyaset-kamu yönetimi arasında varsayılan 
ayrımların ötesindedir. Friedrich, iktidarın kendisi ile yönetimi arasında 
varsayılan ayrımın mutlak olmadığını vurgular; yani siyaset ve yönetim 
her ne kadar ilki yapımda ve ikincisi uygulamada baskın olsa da her 
daim birlikte ve sürerli bir rol oynarlar.2 Bugün kamu yönetimi kamu 
çıkarına ilişkin eylemlerle bağdaştırılırken, siyaset, daha çok aktörlerin 
iktidar kazanımı ve kaybıyla ilişkilendirilmektedir. Oysa böyle pür-i pak 
bir ayrımın mümkün olmadığı ve kamu çıkarı adına yapılan politikaların 
gündelik siyasetle iç içe geliştiği bilinmektedir. Benzer şekilde, siyasetin 
verili bir durumda neyin yapılıp yapılmaması gerektiği hakkında alınan 
kararlara bağlı olduğu göz önüne alındığında karar alıcıların başat önemi 

2  C. J. Friedrich ve Edward S. Mason, Public Policy, Harvard University Press, Cambridge 1940, ss. 
3-25.
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göz ardı edilemez. Genel ve özel çerçevede hem karar alıcıların hem de 
siyasi dinamiklerin etkisini ortaya koyan bu yaklaşım, kamu politikasını 
hükümetlerin hayata geçirmeyi ya da geçirmemeyi tercih ettikleri eylemler 
nispetinde tanımlayan3 Thomas Dye’ın aksine kamu ve siyaset ilişkisinin 
hükümet eylemleriyle sınırlı görülmemesi gerektiğine işaret eder. Kamu 
yönetimi ve siyaset arasında varsayılan ayrımların dinin devlet ile doğrudan 
ilişkisini ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın siyasi rolünü anlamayı imkânsız 
kıldığı söylenebilir. 

Türkiye’de din-devlet ilişkisi bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığının 
bir aktör olarak ortaya çıkışı, onun kurumsallaşma süreciyle yakından 
ilgilidir. Kurumsallaşmış bir örgütün kendine özgü bir karakter kazanmış 
olduğu ve ayırt edici bir kurumsal yeterliliğe sahip olduğu söylenir.4 
Kurumsallaşma genellikle, zayıf veya sınırlı bir şekilde organize olmuş, 
istikrarsız faaliyetlerin düzenli/istikrarlı kalıplara dönüşmesi anlamını 
taşır.5 Kurumsal faaliyetler, belirli kalıplara ve niteliklere büründükçe, güçlü 
organizasyonlar olarak etki edebilmelerinin yanı sıra, belirli normların ve 
tekrarların üretilerek sürdürülmeleri ve kalın çizgilerle sınırlandırılmış 
alanlarla çerçevelendirilmeleri söz konusu olur; kurumsallaşma süreçleri 
resmî bir yapının inşasıyla gayrı resmi normların, yönetimsel ritüellerin 
ortaya çıkıp sürdürülmesini bir arada içerir.6 Geoffrey Hodgson, kurumların 
eylemliliği hem kısıtladığını, hem de ona olanak tanıdığını iddia etmiştir: 
Kurum içi kuralların varlığı, kısıtlamayı içerdiği kadar olasılıkları da 
geliştirmiştir; aksi taktirde ortaya çıkması mümkün olmayacak eylemler 
ve tercihler kurumlar sayesinde meydana gelirler.7 Kurumun sürekliliği 
kurumsal geleneğin yaşatılmasına bağlıdır. 

Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir aktör olarak hangi 
koşullarda çerçevelendirildiği önemli bir sorudur. Bu çalışmada önce 
Şer’iye ve Evkaf Vekaleti ile, onu ikame eden Diyanet İşleri Reisliğinin 
kurulmasından 1950’de Diyanet İşleri Başkanlığı adını almasına kadar 
geçen çeyrek asır boyunca din-devlet ilişkisinin seyri irdelenecektir. Daha 
sonra 1950 sonrası kurumun resmî yayınları ve kurumsallaşmayı görünür 
kılan belgelerde, 3 Mart 1924 tarihli 429 sayılı yasada öngörülen “din 
işlerinin idaresi” olarak özetlenebilecek görevlerle sınırlı kalıp kalmadığı 
analiz edilecektir. 

3  Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, Pearson Education, New Jersey 2013, s. 3.
4  Philip Selznick, “Institutionalism “Old” and “New””, Administrative Science Quarterly, 41, 1996, s. 

271.
5  Philip Selznick, “Institutionalism “Old” and “New””, s. 271.
6  Philip Selznick, “Institutionalism “Old” and “New””, s. 272.
7  Geoffrey M. Hodgson, “What are Institutions?”, Journal of Economic Issues, Vol. XL No: 1, 2006, s. 

2.
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Diyanet İşleri Başkanlığının resmî internet sitesi Kuruluş ve Tarihi 
Gelişim başlığında varlığını öncelikle dinin “sosyal hayatın vazgeçilmez 
bir unsuru” olması hasebiyle “dine dair işlerin yürütülmesi” için her ne 
koşulda olursa olsun kurumsal bir kimliğe ihtiyaç duyulması ile açıklar.8 
Öncelikle rasyonel bir ihtiyacın karşılığı olarak din ile ilgili işlerin 
yürütülmesi işlevi ile kurulduğu açıklanan kurumun (yani devletin) dini, 
bir kamu hizmeti olarak sahiplendiği ifade edilmiştir. Din hizmetlerinin 
devlet tarafından üstlenilmesi Başkanlık tarafından kültürel ve tarihsel 
bir gerçeklik olarak vurgulanmıştır. Bu açıdan, Osmanlı Devleti’nde din 
işlerinin idaresi hakkında kısa bilgi veren Başkanlık, Şeyhülislam ile ilgili 
dikkat çekici bir noktaya vurgu yapar: “Son dönemlerde kabine sistemine 
geçildikten sonra Şeyhülislam, Şer’iye ve Evkaf Nazırı adıyla kabine üyesi 
sayılmış ve görev süresi, üyesi olduğu hükümetin ömrüne bağlı hale 
gelmiştir.”9 Böylece, Şeyhülislam’ın Padişah’la birlikte doğrudan devletin 
bekasıyla ilişkilendirilen statüsü değişmiştir ve o kabinenin üyelerinden 
biri konumuna indirgenmiştir. Başkanlığın resmî internet sitesinin bu 
anlatısında, kurumun toplumsal ihtiyaçların karşılığı olarak ortaya çıkan 
kamusal kimliğinin sürekliliği vurgulanırken, aynı zamanda, kendi tarihi 
içinde olması gereken idare işlevine kavuşturulduğu ima edilmektedir. 
Ne var ki bu çalışmada, bahsi geçen gelişmelere karşın Diyanet İşleri 
Başkanlığının idare işlevini aşan önemini her daim koruduğu iddia 
edilecektir.

Çalışmanın araştırma yöntemi tarihsel-eleştirel analiz ve metin analizi 
olarak özetlenebilir. Kuruma ilişkin yasal mevzuatın, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) tutanaklarının, kurumun resmî yayınları ve söylemlerinin 
ilgili tüm Türkçe ve İngilizce basılı malzeme ile birlikte incelenip 
yorumlanması bu yöntemin ana gövdesidir. Başka bir deyişle, bu çalışma, 
veri toplama tekniği açısından doküman incelemesine dayanır; verilerin 
analizi yapılırken ise, betimleme, örnekleme ve karşılaştırmalı analize yer 
verilmiştir.

1. Tek Parti Döneminde Din-Devlet İlişkisi ve Diyanet İşleri 
Reisliğinin Rolü

Diyanet İşleri Reisliği kurulmadan önce İstiklal Savaşı sırasında din 
işlerinin idaresi ve nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan halka 
din hizmetinin verilmesi, TBMM tarafından, bilindiği gibi, Şer’iye ve 
Evkaf Vekaletine verilmişti. 3 Mayıs 1920’de, Karacabey Müftüsü Mustafa 

8  “Kuruluş ve Tarihi Gelişim”, Diyanet İşleri Başkanlığı, http://www.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/
Detay/1, (4.5.2018).

9  “Kuruluş ve Tarihi Gelişim”, Diyanet İşleri Başkanlığı, (4.5.2018).
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Fehmi Efendi’nin bu göreve getirilmesinden sonra 4 yıl boyunca Şer’iye 
ve Evkaf Vekaletinin Osmanlı Devleti’ndeki Şeyhulislamın görevini 
üstlendiği söylenebilir. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nin 
ilgili maddesini kaleme alan Ali Akyıldız, İstiklal Savaşı sırasında, tıpkı 
İstanbul Hükümeti ile Ankara Büyük Millet Meclisi hükümetinin aynı 
anda çalışmaları gibi, İstanbul’daki Şeyhulislamlıkla TBMM uhdesindeki 
Vekaletin birbirlerinden ayrı olarak aynı görevi üstlendiklerini belirtir:

Vekâletin kuruluşundan 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasına 
kadar geçen süre içsinde aynı işlerle görevli üç ayrı kurum mevcuttu: 
İstanbul’da şeyhülislâmlık ve Evkaf-ı Hümâyun Nezâreti [ve] 
Ankara’da her ikisinin görevini uhdesinde birleştiren Şer’iyye ve 
Evkaf Nezâreti. Ülkenin önemli bir kısmının işgal altında olması, 
savaşın devam etmesi ve bu iki başlı yönetimin sorunlar çıkarması 
yüzünden vekâlet, bu dönemde fazla bir varlık gösteremedi.10

Şer’iye ve Evkaf Vekaletine ilişkin TBMM görüşmelerinde dikkat çeken 
ilk husus, söz konusu bakanların sık sık değişmiş olmalarıdır; bakanlar ya 
kendileri istifa etmiştir ya da düşürülmüşlerdir. Örneğin 15 Nisan 1923 
zabıtları dönemin Şer’iye ve Evkaf Vekili Vehbi Efendi’nin istizah (gensoru) 
ile düşürüldüğünü göstermektedir. 196 milletvekilinden 128’inin adem-i 
itimat oyu verdiği güven oylaması sonrasında Vehbi Efendi’nin görevi sona 
ermiştir ve kendisi, Büyük Millet Meclisine teşekkür ederken şu ifadeleri 
kullanmıştır: “…bu adem-i itimadınız benim için lütuf alellütuf olduğundan 
dolayı cümlenize teşekkür ederim; çünkü benim kaldıramayacağım bir 
yükü üzerimden almak kadar benim için bir iyilik olmaz. Efendiler ben 
kula kul olmam, Allah’a kul olayım kâfidir.”11 Vehbi Efendi’nin “kula kulluk 
etmeyeceğine” dair vurgusu Mustafa Kemal Paşanın perçinlenen iktidarıyla 
barışık olup olmadığı sorusunu gündeme getirir ve her ne sebeple olursa 
olsun siyasi bir ayrılığın din işlerinin idaresine yön verdiği görülür. Çok 
geçmeden, birkaç ay sonra (29 Ağustos 1923) bu kez Musa Kazım Efendi, 
Şer’iye ve Evkaf Vekaletinden sağlık sorununu gerekçe göstererek ayrılır… 
İki gün sonra ise, 1 Eylül 1923 günü Meclis, söz konusu bakanlığa Saruhan 
Mebusu Mustafa Fevzi Efendi’yi seçer ve Başvekil İsmet Paşa Ankara 
dışında iken başvekilliğe Mustafa Fevzi Efendi vekalet eder. Buradan 
hareketle Şer’iye ve Evkaf vekilinin siyasi rolünün, en azından söz konusu 
bakanlık kaldırılana kadar hükümete başkanlık eden ikinci isim olabilecek 
düzeyde olduğu anlaşılmaktadır.

Şer’iye ve Evkaf Vekaletinin bu önemine karşın 1924’teki ilgası 
“din işlerinin idaresi” başlığının doğurduğu siyasi tartışmaları ortadan 

10  Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.
org.tr/seriyye-ve-evkaf-vekaleti, (22.03.2019).

11  TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, Cilt 29, 14.4.1339, s 146. 
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kaldırmamıştır. Din işlerinin idaresi, Cumhuriyet tarihi boyunca aktif 
siyasetin konusu olup siyasi işlevini muhtelif kurumsal çatı ve düzenlemeler 
altında sürdürür. Cumhuriyet’in ilanından yaklaşık dört ay sonra, 3 Mart 
1924’te TBMM gündemine getirilip 6 Mart 1924’te yürürlüğe giren üç 
önemli yasa bulunmaktadır: Bu yasaların ilki, 429 sayılı Şer’iye ve Evkaf ve 
Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletlerinin İlgasına Dair Kanun, adından 
anlaşıldığı üzere Şer’iye ve Evkaf Vekaletini kaldırmış ve din işleriyle ilgili 
düzenleme yapma yetkisini meclise ve hükümete bırakmıştır. Daha da 
önemlisi İslami inanç ve ibadetlere ilişkin tüm idari işleri yürütmek için 
Ankara’da bir Diyanet İşleri Reisliği kurulmasına karar verilmiştir. İkinci 
yasa 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve üçüncü yasa ise, 431 sayılı 
Hilafetin İlgasına ve Hanedan-ı Osmanînin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki 
Haricine Çıkarılmasına Dair Kanundur. Şerif Mardin, çıkarılan bu yasaların 
bütüncül etkisini Osmanlı devlet geleneğindeki ilmiye sınıfının ortadan 
kaldırılması, böylece laikleşmenin sağlanması olarak açıklar.12 Ona göre 
işlevsel olarak ilmiye sınıfının bir parçası olma özelliğini taşıdığını iddia 
edebilecek tek merci Diyanet İşleri Reisliğinde çalışan bürokratlar olabilir. 
Ancak bu bürokratların da idare işlevi ve kısıtlı yetki ile sınırlandırılmış 
olması ulemanın fiilen ilgası anlamı taşımıştır. Mardin’in laikleşme ile 
Diyanet İşleri Reisliğinin kuruluşu arasında kurduğu bağlantı dikkat 
çekicidir:13

Cumhuriyet Halk Fırkası ilmiye sınıfını ortadan kaldırmak ve 
tarikatleri yer altına itmek suretiyle, Türkiye’de dinî gücün iki 
dayanağını fiilen yıkmış oldu. Bununla birlikte devlet, arta kalan 
bütün din görevlilerinin kendisine bağlandığı ve Başbakanlığa 
bağlı bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı kanalıyla yine de 
dinin denetlenmesinde anahtar bir rol oynamıştır. 

Din-devlet ilişkisinin sınırları çizilirken dinin siyasete etki etme 
potansiyelinin önüne geçilmiş, aynı zamanda dinin toplumsal nüfuzunu 
besleyip canlandırabilecek bütün kurumsal momentler de ortadan 
kaldırılmıştır. Bunlardan biri, örneğin, Şer’iye ve Evkaf Vekaleti ise, diğeri 
din-siyaset ilişkisinin merkezinde yer alan bir makam olan Hilafettir. 
Halifenin dünya Müslümanlarının sembolik otoritesi olarak kalması 
istenmemiştir. Yalnızca din-devlet ilişkilerini çağdaş Batı normlarına 
göre yeniden düzenleme eğiliminin değil, aynı zamanda iç siyasetteki 
dengelerin de yeni baştan çizildiğinin bir işareti olarak atılan bu adım 
son halife Abdülmecid Efendi’nin göreve getirildiği sırada Mustafa Kemal 
Paşa tarafından planlanmıştır. Nutuk’ta bu plan birinci ağızdan, şu şekilde 
açıklanır:

12  Şerif Mardin, Türkiye’de Din ve Siyaset: Makaleler III, İletişim Yayınları, İstanbul 2017, s. 122.
13  Şerif Mardin, Türkiye’de Din ve Siyaset: Makaleler III, s. 123.
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Ben saltanat-ı şahsiyenin ilgasından sonra, başka unvanla aynı 
mahiyette bir makamdan ibaret olması lazım gelen hilafetin 
de mülga olduğunu kabul ediyordum. Bunun münasip zaman 
ve fırsatta telaffuzunu tabii buluyordum Halife intihap olunan 
Abdülmecid Efendi’nin, bu hakikatten büsbütün gafil olduğu iddia 
olunamaz. Kendisinin halife unvanıyla icra-yı saltanatı esabab 
ve şeraitini ihzar ve temin edebileceklerini tahayyül edenlerin 
mevcudiyeti düşünülürse muhatabımızın ve tabii taraftarânının 
saffet ve gafletine zâhib olmak asla caiz olmazdı. 14

Görüldüğü üzere, Halifelik kaldırılırken onun dinî bir otorite olarak 
nüfuzunun dikkate alınmadığını söyleyemeyiz. Osmanlı hanedanının 
yurt dışına çıkarılması da aynı siyasi hassasiyetin bir yansıması olarak 
okunabilir. Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet Halk Fırkası iktidarına karşı 
olan kesimlerin Osmanlı hanedanının kitleler üzerindeki etkisini göz 
ardı etmeyeceği ve ilk fırsatta kullanacağı hesaba katılmış olmalıdır. Bu 
çerçevede Tevhid-i Tedrisat Yasası inanç alanının siyaset sahasına etki 
edebileceği ve cemaat-tarikat yapılarının kitlelere yön verebilecek bir güç 
temerküzüne ulaşabileceği tek meşru zemin olan eğitimi tek çatı altında 
toplayarak rejime muhalif kadrolara engel olma işlevi taşımıştır. Öte 
yandan din işleriyle ilgili yasal düzenleme yapma yetkisinin TBMM’de 
olduğu vurgusu ile devletin din politikalarının yalnızca Reis-i Cumhur 
başkanlığındaki CHP iktidarı tarafından değil hakimiyetini genel seçimler 
aracılığı ile halktan alan Meclisin umdesinde yürütüleceği anlaşılmaktaydı. 
Böylece yasa tasarıları ve meclis zabıtları üzerinden din politikasının 
izlerinin sürülebileceği anlaşılıyordu.

1.1. Tek Partili Mecliste Din İşlerinin Görüşülmesi ve CHP’nin 
Din Politikası

Tek Parti Dönemi’nde din-siyaset ilişkisinin nasıl seyredeceğine ilişkin 
ilk adım ve giriş anlamına gelen Meclis görüşmeleri ve Cumhuriyet Halk 
Fırkası iktidarının din politikaları, kendisinden sonra gelen dönemleri 
hazırlayıcı olmaları ve kurumun bütün dönemlerinde geçerli olacak izleğin 
çizilmesinde başlangıç teşkil etmesi bakımından önemlidir.

1924’te kurulan Diyanet İşleri Reisliğinin ilk başkanı Börekçizade 
Mehmet Rifat 5 Mart 1941’de vefat edene kadar bu görevde kalır. 
Kendisinden sonra Ocak 1942’den Nisan 1947’ye kadar bu görevi üstlenen 
Mehmet Şerafettin Yaltkaya’nın dönemi de dahil olmak üzere bu yaklaşık 
çeyrek asırlık yönetimi TBMM’de tek parti Cumhuriyet Halk Fırkası 

14  Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2016, s. 600.
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(CHP) iktidarı boyunca yürütülen tartışmalar ve yasal düzenlemeler 
ekseninde okumak yanlış olmaz. Söz konusu dönemi kurumların başındaki 
yöneticilerin görevde kaldığı sürelerle ölçmek yanıltıcıdır, ne var ki Diyanet 
İşleri reislerinin görev süreleri ve değişim tarihleri, bize devletin din 
politikasının süreklilik taşıdığı kadar esneme emaresi gösterdiği momentleri 
açıklayacak ipuçlarını verebilir. Bu bağlamda İlahiyatçı kimliğiyle bilinen 
Şemsettin Günaltay’ın başbakanlığına kadarki CHP hükümetlerinin din 
politikası hususunda ortak bir seyir izlediği söylenebilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde din-siyaset ilişkisi ve laiklik hakkında 
yapılan tartışmalar Diyanet İşleri Reisliğinin siyasi rolüne dair önemli 
veriler sunar. 1924’te, Şer’iye ve Evkaf Vekaleti kaldırılmadan önce söz 
konusu bakanlığın ilga edilmesi yönündeki fikirler ve çabalar devlet 
ricalinin ortak söylemiyle mukaddes dinin ve onun yüce kurumlarının 
siyasete alet ve malzeme edilmemesi gerektiği savına dayanır. İzmir 
Milletvekili Şükrü Saraçoğlu 25 Şubat 1924 günü Meclis oturumunda 
“siyasetle dini karıştırmıyoruz diye bar bar bağırıyoruz ve sonra dinimizin 
en büyük reisini alıp getiriyoruz kıpkızıl bir siyaset sandalyesi olan vekalet 
sandalyesine oturtuyoruz”15 diyerek bünyesinde bulunduğu meclis çatısını 
“kıpkızıl” ifadesiyle olumsuzlamakla yetinmemiş, pür-i pak kalması 
gereken dinin en yüce temsili olarak gördüğü vekaleti siyasetin kirinden 
arındırmak gerektiğini belirtmiştir. Bu ifadelerin muhalif vekilleri ikna 
için kullanıldığı söylenebilir, böylece maksadın din karşıtı bir siyaset 
güdülmediğini savunmak ve göstermek olduğu anlaşılmaktadır. Henüz 
tam anlamıyla bastırılmamış olan muhalifler, onların dilinden konuşularak 
susturulmaktadır.

Mustafa Kemal Paşa, Şükrü Saraçoğlu’nun mecliste yaptığı konuşmadan 
birkaç gün sonra, 1 Mart 1924 günü Büyük Millet Meclisinin beşinci yılına 
girmesi sebebiyle yaptığı konuşmada aynı vurguları yapmış ve dinin 
siyasetten arındırılması gerektiğine işaret ederek hem Halifeliğin, hem de 
Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin ilga edilmesinin önünü açmıştır: “Diyanet-i 
İslamiye’yi asırlardan beri müteamil olduğu vechile bir vasıta-i siyaset 
mevkiinden tenzih ve ilâ etmek elzem olduğu hakikatini de müşahede 
ediyoruz.”16 Laiklik vurgusunun ilk kez böyle net ve açık bir şekilde yapıldığı 
Meclis konuşmasında Mustafa Kemal Paşa, Saraçoğlu’nun söylemine 
yaklaşarak İslam’a siyasetten üstün bir kutsiyet atfetmiştir ve onun 
asırlardır sahip olduğu yüceliğini korumak adına siyasetin aracı olmaktan 
kurtarılması gereğini ifade etmiştir. Nutuk’ta bu hususu açıklarken, 1 
Mart’ta yaptığı konuşmaya atfen, “Hilafetin ilgası lüzumunda kanaatlerimiz 

15  TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 2, Cilt 6, 25.2.1340, s 334. 
16  Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, s. 716.
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mutabıktı, aynı zamanda Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’ni de ilga ve tedrisatı 
tevhit eylemek kararında idik”17 diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün halifeliğin 
ve söz konusu bakanlığın kaldırılması kararlarını, eğitimin birleştirilmesi 
reformuyla birlikte anması dikkat çekicidir. Bu vurgu ile o, Batılı normlara 
uygun bir eğitim sistemi ile laikliğin kurumsallaştırılmasını bir vizyonun 
ayrılmaz parçaları olarak kurgulamıştır.

Mustafa Kemal Paşa’nın ve Şükrü Saraçoğlu’nun laikliğin gerekliliğine 
ilişkin yorumları ilk Diyanet İşleri Reisi Rifat Efendi tarafından da 
benimsenmiştir. “Din ile dünya işlerinin ayrılmasından daha tabiî ve 
mantıkî hiçbir şey olamaz” diyen Mehmet Rifat Bey, 6 Temmuz 1925 tarihli 
Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği röportajda dini vicdanî bir mesele olarak 
tarif ederken, “bunun alelâde dünya işleri gibi çok defa bulaşık ve karışık 
manzaralarla mümtezic olması onun ulviyet ve ruhaniyetine nakîse verir. 
Binaenaleyh bunların ayrılmaları zaruridir” demiştir.18

Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılarak yerine Diyanet İşleri 
Reisliğinin kurulması on dört maddelik bir yasa teklifiyle olur. Teklifin 
ilk halinde Başkanlık için “Umur-ı Diyaniye” ifadesi yer alır: “Türkiye 
Cumhuriyeti’nden muamelat-ı nasa dair olan ahkamın teşrii infazı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ile onun teşkil ettiği hükümete aid olup din-i Mübin-i 
İslam-ın bundan maada itikadat ve ibadata dair bütün ahkam ve mesalihin 
tedviri ve müessesat-ı diniyenin idaresi için Cumhuriyetin makarrında 
bir Umur-ı Diyaniye riyaseti makamı tesis edilmiştir.”19 Bu ifadelerde, 
yürütme organının Meclis hükümeti sistemiyle sabit olduğu hatırlatılıp 
İslam dininin ibadet ve inanca dair hükümlerinin uygulama alanına 
yönelik dini kuruluşların idaresi için bir tür din genel müdürlüğü ihdas 
edileceği belirtilmişti. Böylece din, devlet çatısı altında bir kurum olarak 
ve sadece halkın günlük yaşayışına dair yönetilmesi gereken pratikler 
açısından değerlendirilmişti.

Diyanet İşleri Reisliğini kuran teklif yasalaştıktan sonra Tevhid-i 
Tedrisat yasa teklifinin görüşülmesine geçilmiştir. İtiraz görmeden kabul 
edilen Tevhid-i Tedrisat yasasında din işlerinde görevlendirilmek üzere 
yetiştirilecek kadrolar için yeni okullar ihdas edilmesi öngörülür: “Maarif 
vekaleti yüksek diniyât mütehassısları yetiştirmek üzere Darülfünun’da bir 
İlahiyat Fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidemat-ı diniyenin ifası 
vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için de ayrı mektepler küşad 
edecektir.”20 Din adamı yetiştirmek için açılacak okulların Milli Eğitim 

17  Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, s. 716.
18  İsmail Kara, “Din İle Dünya: Diyanet İşleri Reisinin Hür Fikire Beyenâtı”, Cumhuriyet Türkiyesi’nde 

Bir Mesele Olarak İslam 1, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2014, s. 121. 
19  TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 2, Cilt 7, 3.3.1340, s. 22.
20  TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 2, Cilt 7, 3.3.1340, s. 26.
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Vekaleti’ne bağlanması şaşırtıcı olmayabilir ama laik devletin bizzat din 
adamı yetiştirecek olması ve bunu yalnızca İslam dinine has olarak hayata 
geçirmesi bir paradokstur. 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın denetimi altında yapılan çalışmaların 
Kur’an ve hadis yorumuyla Sünni mezhebini, özellikle Hanefi ilkeleri esas 
aldığını vurgulayan Sönmez Kutlu, buna rağmen kurumun tarafsızlığını 
1960’lara kadar koruduğunu21 iddia etmiştir. Öte yandan Necdet Subaşı, 
rejimin uyguladığı devrimci reformların dinin geleneksel biçimlerini 
dönüştürme amacı taşıdıklarını vurgulamıştır: Dinin ideolojik fikirler ve 
akımlardan arındırılması adına Diyanet İşleri Başkanlığı, dinî hayata ve 
dinin etki alanına yönelik devlet kontrolünü getirmiştir ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı ile Tek Parti Rejimi birbirinin meşruiyetini tamamlayıcı rol 
oynamıştır.22 Bir yanda Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları ve vaazları ile 
Türk devletinin bekasını savunmuş; diğer yanda Tek Parti rejimi başka bir 
dinî otoriteye göz yummamıştır.

10 Nisan 1928’de 1924 Anayasasında olan devletin dininin İslam 
olduğu ibaresi 1222 sayılı yasa teklifiyle metinden çıkarılmış, böylece 
TBMM’nin şeriatı uygulama yükümlülüğü ortadan kalkmış, 22 Ocak 
1932’de Türkçe ezan uygulaması yürürlüğe konmuştur ve bir yıl sonra 
da, 1933’te, İlahiyat Fakültesi kaldırılarak yerine Edebiyat Fakültesi’ne 
bağlı bir İslam Tetkikleri Enstitüsü kurulmuştur. İsmail Kara yeni rejimin 
devletin bekasını ilgilendirdiği düşünülen hiçbir din politikasında (1927’de 
hutbelerin, ardından ezan, sala ve tekbirlerin Türkçeleştirilmesi ve 1934’te 
Ayasofya Camii’nin müze haline getirilmesi gibi) siyasi otoritenin Diyanet 
İşleri Reisliğine danışmadığını belirtir.23 Kara’nın yorumuna göre bu tutum 
İslam’ı rejimin ilkeleriyle bağdaştırma anlayışının bir yansımasıdır.24 

1940’larda yasalaşan düzenlemeler, dinî sembollerin üzerindeki 
ağırlığın bir sis gibi ineceğinin somut işaretlerini veriyordu. Örneğin 
Arapça ezan okunması 1941’den önce “kamu düzenini sağlamaya yönelik 
emirlere aykırılık” suçu teşkil etmiş, 1941’de çıkan 4055 sayılı yasa, Arapça 
ezan ve kamet okuyanlar hakkında üç aya kadar hapis, on liradan iki yüz 
liraya kadar para cezası öngörmüştü.25 TBMM’nin 2 Haziran 1941 tarihli 
oturumunda Ceza Kanunu’nun 526. maddesinde değişiklik içeren bu 

21  Sönmez Kutlu, “The Presidency of Religious Affairs’ Relationship with religious Groups (Sect/Sufi 
Orders) in Turkey”, The Muslim World, v. 98, 2/3 (April-July 2008), ss. 249-263. 

22  Necdet Subaşı, “Critical Approaches to the PRA”, Muslim World 2008, s. 265.
23  İsmail Kara, “Din ile Devlet Arasında Sıkışmış Bir Kurum: Diyanet İşleri Başkanlığı”, Marmara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 18, 2000, s. 43.
24  İsmail Kara, “Din ile Devlet Arasında Sıkışmış Bir Kurum: Diyanet İşleri Başkanlığı”, s. 44
25  Murat Bardakçı, “Adnan Menderes’i suçlamaktan vazgeçin! Arapça ezanı DP ile CHP beraber 

serbest bırakmışlardı”, Hürriyet, 11 Haziran 2006, http://www.hurriyet.com.tr/adnan-menderes-i-
suclamaktan-vazgecin-arapca-ezani-dp-ile-chp-beraber-serbest-birakmislardi-4560385, (8.6.2018).
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teklif26 tartışılmadan kabul edilmişti. Yasa, şapka inkılabı ve Türkçe ezan 
uygulamasından birbiri ardınca söz ediyordu. Toplumsal hayata dair 
emirlerin ve yukarıdan aşağıya reformların birbirleriyle bağı, devletin din 
politikasının ana hatlarını da açığa çıkarmıştır. Din politikası, rejimin ana 
aktörlerinin toplumu dönüştürme tasavvurlarının bir parçası olmuştur.   

1940’ların sonuna geldiğimizde ise Sovyet etkisinde komünizm 
düşüncesinin yayılacağı endişesine kapılan siyasi elitler, Sünni İslam’ın 
hegemonik bir araç olarak kullanımını tekrar düşünmeye koyulur. 
Muhafazakâr halkın “komünizm tehlikesine” karşı manevi direncini 
güçlendirmek adına din eğitiminin verilmesi TBMM’de sık sık gündeme 
gelmiştir fakat Recep Peker gibi sert laiklik yanlıları tarafından reddedilip 
din politikaları bağlamındaki görece yumuşama ertelenmiştir. 1946’da 
çok partili hayata geçilmesiyle birlikte ise, DP’ye “din” kozunu vermek 
istemeyen CHP kadroları, din politikasında bir esnekliğe gidebilmiştir. 
17 Kasım 1947’deki 7. CHP Kurultayı’nda laikliğin uygulanışının 
liberalleştirileceğinin ilk işaretleri verilir. CHP iktidarının laiklik ilkesini 
katı bir şekilde yorumlamasına bağlı olarak Diyanet İşleri Başkanlığının 
rolünün 1931’den itibaren kısıtlanışı, ilk kez 1947’de yapılan bu kurultayda 
eleştirilebilmiştir. Ayrıca 1947’de hacca gidenlere döviz imkanı getirilip 
1949’da ilkokul 4. ve 5. sınıflar için isteğe bağlı din dersi konulur ve aynı 
yıl ilahiyat fakültelerini kaldıran yasa yeniden düzenlenerek eski haline 
getirilir.27 

1. 2. Diyanet İşleri Reisliği’nin İlk Yılları: Proto-Kurumsallaşma

Proto-kurumsallaşma, kurumsallaşmanın ilk ve en erken safhası anlamına 
gelir. Henüz kurumsal sınırların yasal mevzuat ve düzenlemeler ile tam 
olarak çizilmediği yıllarda Başvekalete bağlı olarak ihdas edilen Diyanet 
İşleri Reisliği, az sayıda personeli ve kısıtlı yetkileri ile din işlerinin idaresi 
gibi tarihsel yükü ve sembolik ağırlığı büyük bir işlevle yükümlü kılınmıştı. 
Ancak söz konusu işlevi yerine getirebilecek kurumsal araçlardan yoksun 
olması nedeniyle bu dönemi proto- ön ekiyle kavramsallaştırmak, böylece 
kurumsallaşma sürecinin öncesinde, en başında yer alan gelişmeleri ele 
alarak incelemek mümkündür.

Diyanet İşleri Reisliğini kuran 3 Mart 1924 tarihli ve 429 sayılı yasada 
kurumun teşkilat yapısı ve kadroları gösterilmemekle birlikte, merkez ve 

26  “Şapka iktisası hakkında 671 sayılı kanunla Türk harflerinin kabul ve tatbikına dair 1353 sayılı 
kanunun koyduğu memnuiyet veya mecburiyetlere muhalif hareket edenler veya arapça ezan ve kamet 
okuyanlar” hakkında “üç aya kadar hafif hapis veya on liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezası” 
öngörülüyordu. 4827 Sayılı, Türk Ceza Kanunu’nun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun, 6.6.1941. 

27  Gotthard Jaschke, Yeni Türkiye’de İslamlık, Bilgi Yayınevi, Ankara 1972, s. 59-60.



172

Mehmet Talha PAŞAOĞLU
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
02

0 
/ 

28
: 1

61
-1

84

taşra teşkilatının maaş cetveli 1924’ten itibaren bütçede yer almıştır. Buna 
göre, genel bütçenin %1,18’ini oluşturan 1924 bütçesi içinde Diyanet İşleri 
reisinin maaşı (155 lira) dönemin başvekil müsteşarının maaşından (150 
lira) biraz fazladır.28 Bakanlık müsteşarlarının 100 lira, genel müdürlerin 
daha da az aylık gelir sahibi olduğu bu dönemde “genel müdürlük” 
seviyesinde görünen bir kurum için tahsis edilen bütçe ve maaşlar, dikkat 
çekicidir.

Kurumun halkla iç içe olan ve din işlerinin toplumsal boyutunu temsil 
eden esas organı vilayet ve kazalarda bulunan müftülüklerdir. İstanbul 
bu vilayetler arasında başı çeker; en yüksek maaşlı müftünün yanı sıra 
çok sayıda kürsü ve cuma vaizi 1928’den itibaren bütçede İstanbul’a 
mahsus görevliler olarak yer alır. 1929’da ise ilk kez daimi maaşlı memur 
kadroları gösterilir ve 1935’e kadar bu kadro cetveli, “teşkilat yasası” 
yerine sayılmıştır. İlk teşkilat yasası olan 14 Haziran 1935 tarihli, 2800 
sayılı Diyanet İşleri Reisliği Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun 
kurumsallaşma için önemli bir adım olmakla birlikte, yeterli değildi; zira 
kurumun görevleri 16 Kasım 1937’de yayımlanan bir nizamname ile ancak 
tüzük haline getirilebilmiştir. Ayrıca, “2800 sayılı kanunun idari yapıda 
getirdiği değişiklik sadece Tahrirat ve Evrak Müdüriyeti adının Yazı İşleri 
Müdürlüğü olarak ifade edilmiş olmasıdır.”29 

Diyanet İşleri Reisliğine bağlı kadro sayıları, kurumun ilk döneminden 
itibaren kayda değer bir niceliktedir. 1929 yılında kuruma tahsis edilen 
merkezde 53, taşrada 485 olmak üzere 539 kadronun yanı sıra, yardımcı 
hizmetler için öngörülen kadrolarla birlikte (vaiz, dersiam, hıfz muallimi, 
hadame-i hayrat, odacı) bütçede 6097 personele yer verilir. 1931 yılındaki 
Bütçe Kanunu ile birlikte cami ve mescitlerin idaresi Evkaf Umum 
Müdürlüğüne devredildiğinde toplam 5005 cami görevlisi kadrolarıyla 
birlikte bu müdürlüğe geçirilmiş olsa dahi, 1950’deki yasal düzenlemeyle 
kurum, din işlerinin idaresini ilgilendiren söz konusu personeli ki 4503 
adet imam, hatip, müezzin ve kayyumu içerir hayrat hademesi kadroları 
adıyla yeniden bünyesine katmıştır.30

1939 tarihli 3665 sayılı yasa değişikliği kurumun teşkilat yapısının 
oluşturulması yolunda bir başka adımdır: Daha sonraki yıllarda sayıları 
artacak olan ve çok sayıda bürokratik mekanizmanın sorumlusu olarak 
ihdas edilen ilk reis muavini bu yıl atanır. Diyanet İşleri reisinin başvekilin 
yazısı ile cumhurbaşkanınca atanması hükmüne bir ekleme yapılarak, 

28  Aytürk, Nihat vd., Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Tarihçesi (1924-1987), Diyanet İşleri Başkanlığı 
APK Dairesi Başkanlığı, Ankara 1987, s. 14

29  Aytürk, Nihat vd., Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Tarihçesi (1924-1987), s.34.
30  Aytürk, Nihat vd., Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Tarihçesi (1924-1987), ss. 39-41.
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reis muavininin tıpkı müşavere heyeti üyeleri ve yazı işleri müdürü gibi 
reisin seçimiyle, cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak atanacağı hükmü 
getirilir. Reis 150 lira maaş alırken, muavin 100 lira maaş almıştır. Bu 
rakamlar uzun yıllar boyunca aynı kalmış, 1929, 1939 ve 1950 bütçe 
cetvellerinde Diyanet İşleri reisinin aylık geliri hep 150 lira olmuştur. 3665 
sayılı yasayla ayrıca kurumun bünyesindeki Mushafları Tetkik Heyetinin 
görev alanı genişletilip Mushaflar ve Dini Eserler Tetkik Heyeti adını alır. 
Böylece kurumun sonraki dönemlerindeki en yüksek karar, danışma ve 
denetleme organı olan Din İşleri Yüksek Kurulunun iki ayağından birinin 
temelleri atılmış olur. Din İşleri Yüksek Kurulunun temeli olan diğer ayağı 
Heyet-i Müşavere adıyla kuruluştan beri hizmet vermektedir ama kurumun 
dinî eserler başta olmak üzere Türkçe yayınların İslam fıkhına uygunluğunu 
denetlemeye başlamasının temelleri 1939’daki bu düzenlemeyle atılır.

Bir önceki kısımda CHP’nin din politikasının, İsmail Kara’ya göre, 
din hizmetini sağlamanın yanında İslam’ı rejimle bağdaştırma niyeti 
taşıdığı belirtilmişti. Diyanet İşleri Reisliğinin bu yıllarda bastırdığı hutbe 
kitaplarında İsmail Kara’nın vurguladığı bu sentez politikasının izleri 
açıkça görülmektedir. Reisliğin emriyle ilk olarak 1927’de Ahmet Hamdi 
Akseki’ye yazdırılarak isimsiz olarak basılan Türkçe hutbe kitabında ve 
1936’da bu kez Akseki imzasıyla çıkan yeni hutbe kitabında vatan sevgisini 
yücelten, “Memleketi Düşmanlardan Koruma Yolları”nı anlatan, “Askerlik 
En Büyük Bir Vazifedir” başlığını taşıyan ve “Şehidlik Mertebesinin 
Yüksekliği” başlığını taşıyan hutbelerin yanı sıra, “Aile Hakları”, Ahlakî 
öğüdler”, “Doğruluk”, “Hased”, “Kardaşlık, dargınlık” ve “Tevazü, kibir” 
başlıklarını taşıyan ve adlarından da anlaşıldığı gibi her biri toplumsal 
hayatı düzenlemeye yönelik olan metinler bulunmaktadır.

1936 basımı hutbe kitabında ulus-devlet aidiyeti öylesine öne 
çıkarılmıştır ki “hiçbir his ve vazife, vatanseverlik kadar kıymet ve itibarı 
haiz değildir” denilir ve vatan aşkı tecelli ettiğinde, bütün diğer hislerin 
ve düşüncelerin yok olup gidecekleri, unutulacakları vurgulanır.31 
Vatanseverliğin altı çizilirken, dış düşman algısı da canlı tutulmaya devam 
etmiştir. Askere gitmenin, emre itaat etmenin farz olduğu, şehitliğin en 
yüksek rütbe olarak teşvik edildiği ve düşmanla cesurca çarpışmanın – 
ortada somut bir düşman yokken bile – altının çizildiği görülür. Kurum 
“Şecaat ve Cesaret En Büyük Fazilettir” başlıklı hutbede, askerin cesaretini 
överken, “sendeki kan o kadar temizdir ki” denilir, “ecdadın arasında 
düşmandan yüz çevireni tarih kaydetmemiştir...”32 Kurumun hutbelerinde 
“ırk” vurgusu, “millet” vurgusu kadar yaygın olmasa da, onu destekleyici 
şekilde yer yer kullanılmıştır.

31  Ahmet Hamdi Akseki, Yeni Hutbelerim, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 1936, s. 197.
32  Ahmet Hamdi Akseki, Yeni Hutbelerim, s. 222.
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Bu yıllarda Diyanet İşleri Reisliği tarafından yayımlanan eserlerin 
çeşitliliğinde kayda değer bir artış gözlemlenmektedir. 1940’ların 
öncesinde basılan eserlerin büyük çoğunluğu Kuran-ı Kerim’in Türkçe 
Meal çalışması, Hz. Peygamber’in hadislerinin aktarıldığı Sahih-i Buhari 
ciltleri gibi temel eserlerden oluşmaktadır. 1940’lı yılların Diyanet İşleri 
Reisliği yayınları açısından çeşitliliği, 1924’ten itibaren kurumun bastığı 
diğer kitaplarla birlikte bir liste yapıldığında ortaya çıkmaktadır. Şiirler, 
vaazlar ve hutbeler gibi farklı türlerden telif eserler, bu yıllarda öne çıkar. 
Bu bağlamda, 1924-1948 arasında 20 farklı çalışma basmış olan Reisliğin 
yayın yelpazesinde iki isim öne çıkar: Ahmet Hamdi Akseki ve Mehmet 
Şerafettin Yaltkaya. İki yazar da Tek Parti iktidarında bürokraside çeşitli 
görevler aldıktan sonra, Diyanet İşleri Reisliği görevine getirilmişlerdir. 
Yaltkaya’nın 1941-1947 arası ifa ettiği görevi, vefatı sonrası Akseki 
devralmış ve 1947’den 1951’deki vefatına kadar sürdürmüştür.

Bu kısımda, öncelikle Ulusal Bağımsızlık Savaşı sırasında geçici olarak 
ihdas edilip kaldırılan Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin kuruluşundan 1950 
seçimlerine kadar Cumhuriyet Halk Fırkası’nın din politikalarına, daha 
sonra Diyanet İşleri Reisliğinin kuruluşuna ve ilk yıllarına odaklanıldı. 
Ayrıca Tek Parti Dönemi’ndeki din-siyaset ilişkisini anlamamızı 
sağlayan gelişmeler ve resmî yayınlar analiz edildi. Bir sonraki kısımda, 
kurumun 1950’de Diyanet İşleri Başkanlığı adını aldıktan sonra hangi 
yasal merhalelerden geçerek nasıl bir muhteva kazandığı ve hangi siyasi 
koşulların etkisi altında faaliyet gösterdiği analiz edilecektir.

2. DP Dönemi ve Sonrasında Din-Devlet İlişkisi ve Diyanet İşle-
ri Başkanlığı: Liberal Açılımlar ve Süreklilik 

CHP’nin 7. Kurultayı ile birlikte din-siyaset ilişkilerinde liberalleşmeye 
bağlı bir açılım dönemine girilmesi din politikasının da değişime 
uğrayacağını göstermekteydi. CHP’nin parti ve hükümet olarak başlattığı 
açılımlar, DP tarafından sürdürülecekti. Böylece devletin din politikasında 
kasıt bu olsun ya da olmasın bir süreklilik sağlandı.

Diyanet İşleri Reisliği ve onun üstlendiği siyasi ve toplumsal 
roller bağlamında din-devlet ilişkisinde bir değişimden, ancak ve 
ancak Yaltkaya’nın vefatından sonra (23 Nisan 1947) bahsedilebilir. 
Yaltkaya’nın vefatından 20 gün sonra reisliğe atanan Ahmet Hamdi 
Akseki, birçok açıdan kurumsal kimliğin devamını ve kurumun devletin 
din politikasına bağlılığını sağlamış olsa da, din-devlet ilişkisindeki 
liberal açılımların başlatıcısı olarak anılabilir. Akseki, 12 Mayıs 1947’de 
müftülüklere gönderdiği göreve başlama tebligatında görevini “halkımızın 
dinî ihtiyaçlarını tatmin ve eksiklerini ikmal” diye özetlerken Reisliğin 
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idare işlevini hatırlatmakta, ancak aynı zamanda, dönemin toplumsal 
sorunlarına kayıtsız kalmadığının altını çizmektedir: “Memlekette salgın 
hastalıklar ile yapılan mücadelelere iştirak etmek bütün meslekdaşlarım 
için bir vecibe olduğu gibi en büyük hastalık olan ahlaksızlığın her çeşidi 
ile en güzel bir şekilde (…) mücadele etmek de başlıca vazifelerdendir.”33 
Böylece, ilk defa Reislik kendine idare işlevinin ve devletin din politikası 
çerçevesinde ona çizdiği dar alanın biraz ötesine geçip toplumsal bir rol 
kesbetmiştir. Akseki’nin bu sözleri Reisliğin geçireceği değişimlerin işaret 
fişeği olarak okunabilir.

DP, 14 Mayıs 1950 seçimleriyle tek başına iktidara gelmeden hemen 
önce, 29 Nisan 1950’de yürürlüğe giren 23 Mart 1950 tarihli ve 5634 sayılı 
bir yasayla Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı yeniden düzenlenmiştir. Bu 
yasa, kurumla ilgili kendinden önce çıkartılan 429 ve 2800 sayılı yasalardan 
farklı olarak, öncelikle kurumun adında Reislik yerine Başkanlık ifadesine 
yer verir. 5634 sayılı yasa çıkana kadar kurumsal çerçeveyi yeniden 
belirleyen başka düzenlemeler meclisin gündemine taşınmış olsa da 
en kapsamlı yasa değişikliği bu tarihte gerçekleşebilmiştir. Bu açıdan 
Diyanet İşleri Başkanlığının 1950’li yıllarda DP iktidarının baş rol oynadığı 
toplumsal açılımları yapabilmesi bu yasa ile mümkün olur.

Diyanet İşleri Başkanlığının idari tarihindeki süreklilik 1950’de çıkan 
bu yasayı hazırlayıcı diğer yasal düzenlemelerin izi sürülerek okunabilir. 
Aslında 29 Nisan 1950 tarihli 5634 sayılı yasa, 3665 sayılı yasaya ek 
olarak düzenlenmiştir. 3665 sayılı yasa da 2800 sayılı yasada değişiklikler 
yapılmasına dair bir yasa olduğu için 1950 tarihli kanunun, kendisinden 
önceki bu iki yasayla ilgisine bakmak gerekir. 3665 sayılı yasa ile 2800 
sayılı Diyanet İşleri Reisliği Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki yasanın 
birinci ve üçüncü maddeleri yeniden düzenlenmişti; dahası, yasanın 
sonuna eklenen kadro cetveli ile Reisliğin merkez teşkilatı sarih bir yapıya 
kavuşmuştu: Bir reis, bir muavin, müşavere heyeti, mushaflar ve dini 
eserler tetkik heyeti, zatişleri müdürlüğü ve yazı işleri müdürlüğü… Taşra 
teşkilatı ise, Tek Parti Döneminde, her ilde ve ilçede birer müftünün yanı 
sıra müftü müsevvitleri, müftü katipleri, İstanbul müftülüğüne bağlı yazı 
işleri memurları ve levazım kalemi memurlarından müteşekkildi.34

29 Mart 1950 tarihli yasa söz konusu merkez ve taşra teşkilatlarını 
yeniden elden geçirmiş, “teşkilat” ifadelerinin yerini “kuruluş” ifadesi 
almıştır; merkez kuruluşu, beş müdürlükten oluşup müşavere heyeti 
ile mushaflar ve dini eserler tetkik heyeti tek bir çatı altında toplanarak 

33  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Yazı İşleri 
Müdürlüğü, S. 598, 12.5.1947.

34  3665 Sayılı Diyanet İşleri Reisliği Teşkilât ve Vazifeleri Hakkındaki Kanunda Bazı Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, RG: 11.7.1939, S. 4255.
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“müşavere ve dini eserler inceleme kurulu” adını almıştır; zat işleri, 
levazım kalemiyle birleştirilip “zat işleri, sicil ve levazım müdürlüğü” 
adını almıştır; yazı işleri müdürlüğü “yazı işleri ve evrak müdürlüğü” adını 
alırken “yayın müdürlüğü” ve “hayrat hademesi işleri müdürlüğü” adında 
iki birim daha ihdas edilip, son olarak, disiplin işlerine bakmakla görevli 
“inzibat komisyonu” göreve başlamıştır. Taşra teşkilatı “iller kuruluşu” 
adıyla yeniden yapılandırılarak müftülük personeline imam, müezzin 
ve kayyumlar dahil edilmiştir ve söz konusu personelin atanmasıyla 
ilgili yetkiler “müftülük tevcih komisyonlarına” verilmiştir. Ayrıca daha 
önce Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne verilen İstanbul’daki cuma vaizleri 
ve kürsü vaizleri, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına devredilmiştir. 
Bu da, başkanlığın din adamları nazarında kaybettiği otoriteyi yeniden 
kazanmasına ve kurumsal hiyerarşisini tamamlamasına vesile olmuştur. 
Bu bağlamda, camilerin yönetimi de Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınıp 
Başkanlığa iade edilmiştir.35 

5634 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi sonrasında Diyanet İşleri 
Başkanlığını ilgilendiren belki de en önemli yasal düzenleme, 2 Temmuz 
1951 tarihli ve 5806 sayılı yasadır. Bu yasa “Dini Yayınlar Döner Sermayesi” 
kurulması hakkındadır ve kurumun yönetiminde görece özerklik sağlayan 
bir adımdır. 250 bin lira gibi sınırlı bir bütçeyle kurulmuş olmasına rağmen 
Dini Yayınlar Döner Sermayesi,36 yeni yayınların kişisel inisiyatiflerle 
sınırlı kalmayıp kurumsal bir takvime bağlanmasında etkili olmuştur. 
Böylece, kısa zamanda kurumun yıllık yayın performansı gelişme 
göstermiştir. Yalnız 1954 yılında 3’ü tercüme, 15’i telif eser olmak üzere 18 
kitap basılmıştır. Bu eserlerin birkaçı İslam tarihçisi Asım Köksal’a ait olup 
diğerleri Mehmet Akif Ersoy da dahil olmak üzere (çoğu kurum dışından) 
muhtelif yazarlara aittir.

Başkanlığın yayınları 1951’de döner sermaye uygulaması 
getirilmesinden 1965 tarihli 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurumun üçüncü dönemine girmesine 
kadar yaklaşık 120 eseri bulmaktadır. Eserlerin çok az bir kısmı dışında, 
büyük bir çoğunluğunun telif eserler olması dikkat çekicidir. Zira Tek Parti 
Döneminde yayınların önemli bir kısmı tercüme eserlerdi. Bu dönemde 
basılan eserlerin bu açıdan yayın politikasında bir farklılığa ve kurumun 
toplumsal rolünü artırmaya yönelik olduğu söylenebilir. Bir sonraki 
kısımda, kurumun toplumsal ağırlığı arttıkça daha çok siyasi tartışmanın 
odağı haline geldiği görülecektir. 

35  5634 Sayılı Diyanet İşleri Reisliği Teşkilât ve Vazifeleri Hakkındaki 2800 Sayılı Kanunda Bazı 
Değişiklikler Yapılmasına Dair Olan 3665 Sayılı Kanuna Ek Kanun, RG: 29.3.1950, S. 7469.

36  “Diyanet İşleri Başkanlığı bütçelerine Dini yayınlar döner sermayesi adiyle konulmuş ve konulacak 
olan ödenekler Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacak dinî yayın işlerinde kullanılır. Bu sermayenin 
işletilmesinden mütevellit kârlar (250) bin liraya baliğ oluncaya kadar döner semayeye ilâve olunur.” 
5806 Sayılı Dini Yayınlar Döner Sermayesi Hakkında Kanun, RG: 9.7.1951, S. 7853.
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2.1. Siyasi Tartışmaların Odağında Kurumsallaşma

27 Mayıs 1960 Darbesi’nden 22 Haziran 1965’te yasalaşan 633 sayılı 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a kadar 
Başkanlığın idare işlevinin yeni açılımlarla sürdürülmesi, 1950-1960 
arası DP dönemi kadar sorunsuz olmamıştır. DP iktidarında hiyerarşik 
bütünlük ve kararlı siyasi irade sayesinde din işleriyle ilgili kararların hızla 
alınıp uygulanması mümkün olmuşsa da 1960 Darbesi sonrası için aynısını 
söylemek zordur.

1960-1965 arasında Cumhuriyet’te yer alan haberlerde “Devrime” aykırı 
hareket ettiği, vaazlarında 27 Mayıs’ı eleştirdiği iddia edilen imamlarla 
ilgili de soruşturmalar yer alırlar. Bu iddiaların bir kısmı Diyanet İşleri 
Başkanlığını tekzip yayımlamaya iter. Taşradaki imamlar ve vaizler ile yeni 
yönetim arasındaki gerilim hem kurumun hem de gazetenin gündeminden 
düşmez; örneğin 11 Nisan 1961 tarihli sayıda yer alan bir tekzip 30 Mart 
1961 tarihli Cumhuriyet’te yer alan haberi, bir müftünün Yassıada’daki 
sanıkları müdafaa ettiğine ilişkin iddiayı reddetmiştir.37 Başkanlığın 
açıklamalarından vaizlerin Devrimi eleştirmediği, övdüğü veya övmek 
zorunda kaldığı anlaşılmaktadır. Dönemin siyasi konjonktüründe 
Diyanet İşleri personelinin yönetim değişikliklerine kayıtsız kalamadığı 
görülür. Siyasî kurumların alaşağı edildiği, devlet kadrolarındaki yeniden 
yapılanmaya bağlı olarak yapısal tasfiyeler olduğu bir dönemde din 
işlerinin bu kökten değişimin dışında kalması düşünülemez. Bununla 
birlikte devr-i sabık siyasi iktidar tarafından belirlenen kadroların ve 
politikaların baştan aşağıya değişmesine bağlı olarak din politikasının da 
baştan aşağıya değişeceği düşünülebilirdi. Ne var ki, tıpkı kurumun ikinci 
döneminin başındaki açılımların CHP iktidarında başlayıp DP iktidarında 
sürmesi gibi, 1950-1960 arasında hız verilerek siyasi iktidarlar tarafından 
sahiplenilen din politikasında liberalleşme adımlarının, siyasi iktidarla 
ilişkisi çetrefilli olmakla birlikte 1960-1965 arasında da devam ettiği 
görülmektedir. 

27 Mayıs 1960 Darbesi’nin Devrim ve İnkılap tabirleri ile yüceltildiği 
satıhta, din adamlarından ve devlet memurlarından bu “devrime” sahip 
çıkmaları beklenir. Bununla birlikte devrim adı verilen söz konusu 
iktidar değişikliği tüm ülke çapında devlet organları tarafından meşru 
gösterilirken, din kurumlarının yapısına müdahale edilmeyip 1965 yılındaki 
yasal düzenlemeye dek Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi ve yetkileri, 
sınırlandırılmak şöyle dursun, genişletilmiştir. Bu durum, Türkiye’de din 
işlerinin idare işleviyle sınırlı tutulmayıp siyasi ve toplumsal rolünün kabul 
gördüğü ve neredeyse hiç tartışılmadan benimsendiğini göstermektedir. 

37  Cumhuriyet, “Tekzip”, 11 Nisan 1961, s. 7.
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24 Aralık 1962 tarihli Cumhuriyet gazetesi, “Diyanet işleri bütçesi 
tartışmalara yol açtı”38 başlığı ile verdiği haberde kurumun devlet bütçesi 
içinde yer almasını Anayasa’ya ve laikliğe aykırı bulan milletvekillerinin 
görüşlerine yer vermiştir fakat kurumun bağımsız bir yapı olmasından 
tamamen kaldırılmasına kadar geniş bir alanı kapsayan bu tartışmalar, 
hiçbir zaman hükümetlerin gündemine alınmamıştır. 1965’te 83 milyon 
lira olan Başkanlığın bütçesi, bir yıl sonra 147 milyon liraya yükseltilir.39 Bir 
önceki yılın 19 milyon liralık bütçe artışını 3,3’e katlayarak 64 milyonluk 
bir artışa mazhar olan kurum, yalnızca seçim zamanlarında değil her yıl 
hükümetlerin ekonomik programlarında başa güreşmiştir.

1965 mayıs ayında Başkanlığın kuruluş kanunu niteliğindeki yasa 
tasarısı, önce Meclis’in, haziran ayında Cumhuriyet Senatosu’nun 
gündemine gelerek değişikliğe uğramadan yasalaşmıştır. Bütün partilerin 
ağız birliği edercesine söz konusu tasarının kurumun ve milletin yararına 
olduğunu vurgulamaları önemlidir. Zira bundan sonraki dönemde 
herhangi bir konuda böylesine bir konsensusun Meclis veya Senato 
nezdinde sağlanması mümkün olmamıştır. Bu aşamada Diyanet İşleri, 
siyaset üstü bir konumda kendini kabul ettirebilmiştir ama kurumsallaşma 
göründüğü kadar kolay olmayacaktır. Başkanlığın kuruluş ve görevleri 
hakkındaki bu yasa tasarısı öncelikle teşkilat yapısını yenileme kurumun 
hiyerarşik yapısını ve buna bağlı olarak idari görev dağılımını yerli yerine 
oturtma amacı taşımıştır; buna göre, bir başkanın yönetimi altında iki 
başkan yardımcısı ile merkez ve iller kuruluşundan oluşan teşkilat yapısı 
10 üyeli Din İşleri Yüksek Kurulu ile desteklenmiştir. Bu kurul Başkanlığın 
en yüksek karar ve danışma organı olarak tasarlanmıştır. 

22 Haziran 1965’te kabul edilerek 2 Temmuz 1965’te yürürlüğe giren 
yasada eskiden seçim yolu ve Başkanlığın onayı ile göreve gelen kadroların 
hiyerarşik atama usulü ile çalışmaları öngörülür.40 Bununla birlikte 
Müşavere ve Dinî Eserleri İnceleme Heyeti yerine kurulan Din İşleri 
Yüksek Kurulunun ise kurum içinden seçilecek üye sayısının üç katı aday 
gösterilmesi yoluyla seçeceği üyelerin Diyanet İşleri Başkanının teklifi ve 
Başbakanın inhası ile Bakanlar Kurulu tarafından atanması öngörülür. Söz 
konusu kadrolar için aranan nitelikler yasada açıkça belirtilmiştir. Böylece, 
kurumsal kimliğin yapılandırılması yolunda en büyük adım atılmış olur. 

633 sayılı yasanın 25. maddesi devlet memurlarının siyaset yasağını 
genişletip din görevlileri için siyasi propaganda yapmaları yanında 

38  Cumhuriyet, “Diyanet işleri bütçesi tartışmalara yol açtı”, 24 Aralık 1962, s. 1.
39  Cumhuriyet, “1966 Bütçesi Açıklandı”, 9 Aralık 1965, s. 1.
40  633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, RG: 2.7.1965, S. 12038
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siyasetçileri ve siyasi partileri övme yasağı da getirir.41 20 Temmuz 1965 
tarihli Milliyet’te Devlet Bakanı Altınsoy “din adamlarının siyasetten 
uzak tutulması için gayret göstereceğiz” diyerek 633 sayılı yasanın 25. 
maddesindeki siyaset yasağının altını çizer. Seçimlere yaklaşık 3 ay kala 
yaptığı açıklamayla yeni yasanın uygulanışı hakkında bilgi vermek üzere 
müftüleri Ankara’ya çağırarak “siyasete alet olmamaları için bütün gayreti 
göstereceklerini” ifade eder.42 Aslında Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 
çalışan din adamlarının siyasi iktidarın etkisi altında kalıp ona yönelik 
olumlu/olumsuz beyanda bulunmaları DP döneminde başlamış, sabık 
devrin yetiştirdiği/atadığı kadroların yeni rejim aleyhtarı olmalarından 
endişe eden 1960-1965 arası hükümetler, Diyanet İşleri başkanlarını sık 
sık değiştirmek zorunda kalmıştır. Bu anlamda seçimler yaklaşırken din 
görevlilerinin yine siyasi faaliyette ve beyanlarda bulunmasının önüne 
geçilmek istenmiştir.

633 sayılı yasada ayrıca kurumsal kimlik edinme ve kurumsallaşma 
yolunda önemli bir adım olarak sözü geçen Dinî Yayınlar Döner 
Sermayesi’nin ödeneğinin, bu maksatla yapılan yardımlarla birlikte yayın 
faaliyetinde kullanılacağı belirtilirken ilginç detaylara yer verilmiştir: “Bu 
sermayenin işletilmesinden elde edilecek kârlar, sermaye 3 milyon lirayı 
buluncaya kadar döner sermayeye eklenir. Sermaye bu miktarı bulduktan 
sonra artanı Hazineye yatırılır ve bütçe gelirlerine geçirilir.”43 Buradan, 
kurumun kendine ait bir döner sermayesi olmasına karşın henüz malî 
özerklikten uzak bir konumda olduğu anlaşılmaktadır.

1965 tarihli ve 633 sayılı teşkilat yasasının amacı, dönemin Diyanet 
İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Altınsoy tarafından şu şekilde 
ifade edilmektedir: “Yeni kanunun temel espirisi, müspet ve modern 
ilimle mücehhez ve aynı zamanda din bilgisi tam olan görevlileri camia 
içinde çoğaltmaktır. Ayrıca din görevi yapanların özel hayatlarında da 
bu göreve layık olmalarını sağlamaktır.”44 Bakan Altınsoy, bu vurgusuyla 
kurumun mevcut kadrolarında hem din bilgisi hem de pozitif bilimler 
açısından kusurları ve noksanları olan bir personel yapısı bulunduğunu 
ima etmektedir. Bu itham, önceki devrin kadrolarına dair güvensizliğin 
işaretidir.

Bu bağlamda Mehmet Altınsoy’un vurguları aslında sadece dönemin 

41  “Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunun her derecesinde görev alan personel memurin kanununun 
hizmetliler için yasak ettiği siyasi faaliyetten başka, dinî görevi içinde veya bu görevin dışında, her ne 
suretle olursa olsun, siyasi partilerden herhangi birini veya onların tutum ve davranışlarını övemez ve 
yeremez. Bu gibi hareketleri tahkikatla sabit olanların, ilgili ve yetkili mercilerce işine son verilir.” 633 
Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun.

42  Milliyet, “Minarelerdeki hoparlörler kaldırılmayacak”, 20 Temmuz 1965, s. 3.
43  633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun.
44  Milliyet, “Din adamları kontrolsüz”, 25 Haziran 1965 s. 3.
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iktidarını değil devletin tüm kurumlarıyla dinî hayat üzerindeki denetim 
işlevini yerine getirmesi gerektiğini varsayan din politikasının izlerini 
taşır. “Türkiye’de 65 bin ibadethanede 70 bin din adamının bulunduğunu, 
bunların ancak 10 bin 500’ünün devletin kontrolü altında olduğunu” 
açıklayan Altınsoy, yeni kanunla birlikte hem din görevlilerinin refaha 
kavuşacaklarını, çünkü tamamının devlet memuru yapılarak düzenli gelir 
sahibi olacağını, hem de denetim altında tutulacaklarını vurgulamıştır.45 

14 Eylül 1965 gazetelerine yansıyan bir gelişme siyaset içinde kurumla 
ilgili sorunlar ve tartışmalar çıkmaya başladığının bir göstergesiydi. 
“Ürgüplü ile Mehmet Altınsoy’un Arası Açıldı” başlığıyla sunulmuş bir 
haberde “Devlet Bakanı Mehmet Altınsoy’un Diyanet İşleri personel 
müdürlüğüne yaptığı tayinin başbakan tarafından imzalanmaması (…) 
yeni bir koalisyon anlaşmazlığının çıkmasına yol açmıştır”46 denilirken 
söz konusu mücadele siyasi yelpazede sağ partiler arasındaki rekabetin 
“din işlerinin idaresi” üzerinden nasıl sembolikleşebildiğini gösterir. 
Altınsoy’un tayinin imzalanmaması halinde kendisinin hiçbir kararnameye 
imza atmayacağını açıklaması üzerine Ürgüplü, kendisini genel başkanı 
Alparslan Türkeş’e şikayet eder. Daha sonra bu kararnamenin Başbakan 
Ürgüplü tarafından imzalandığı görülür fakat bu gerginlik, Diyanet İşleri 
Başkanlığı üstünden yürütülen son tartışma olmayacaktır. 1965 Genel 
Seçimleri sonrası Süleyman Demirel bir yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı 
yapan Tevfik Gerçeker’i görevden alınır. 17 Aralık 1965’te başkanlığa 
getirilen İbrahim Elmalı ise 11 ay görevde kalabilecektir. İstikrarlı bir siyasi 
iktidarın Diyanet İşleri Başkanlığının kurumsal yönetiminde bir istikrara 
yol açtığını söylemek mümkün değildir.

Kurumun siyasi tartışmaların odağında kalması kurumsallaşmayı 
zorlaştırırken iktidar değişimlerinden etkilenmemeyi başarması 1970’lerin 
sonu 1980’lerin başını bulur. Örneğin daha önce Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcılığı görevi yapan Tayyar Altıkulaç Ocak 1978’deki hükümet 
değişikliğiyle devlet bakanı olan CHP’li Dr. Lütfi Doğan tarafından Diyanet 
İşleri Başkanlığına getirilir ve 1980 Darbesi sonrası Turgut Özal döneminde 
de bu görevini sürdürür. 

Sonuç

“… kökleri dışarda olan dinî, içtimaî, siyasi bir takım yabancı akide 
ve mezheplere mensup kimselerin muhtelif şekiller ve vasıtalarla 
yaptıkları propagandalar ve yayınladıkları eserler de halk üzerinde 

45  Milliyet, “Din adamları kontrolsüz”, s. 3.
46  Milliyet, “Ürgüplü ile Mehmet Altınsoy’un Arası Açıldı”, 14 Eylül 1965, s. 1.
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çok kötü tesirler yapmaktadır. Bunları en çok önleyecek, bu 
fikirlerin yayılmasına mani olacak yegâne kuvvetin din ve kudretli 
din adamlarının telkini olduğu da müşahede ve tecrübelerle 
sabittir. 

Binaenaleyh bu durum karşısında vazifesi din işlerini tedvir 
etmekten ibaret olan Diyanet İşleri Başkanlığının imam, hatip, 
vaiz, müftü ve din adamları yetiştirmek üzere muhtelif derecelerde 
meslek müesseseleri ve kurslar açmaya yetkili kılınması sadece 
dinî değil, aynı zamanda millî bir zaruret halini de almıştır.”47

Akseki’nin, 1950’de, Diyanet İşleri Başkanı iken yazdığı yukarıdaki 
satırlar aslında Başkanlığın kurumsal kimliğini veciz bir şekilde özetlemiştir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı, tıpkı milliyetçi, dinî-muhafazakâr veya laik-
ulusalcı siyasi aktörler gibi, “kökü dışarda” ideolojilerin ve birtakım dini 
istismar şebekelerinin Türk Milleti’ne zarar verdiği görüşündedir. Siyasi 
aktörlerin bir kısmıyla uyumlu kurumsal bir aktör olarak, Diyanet İşleri 
Başkanlığı, ayrıca bu zararlı akımların panzehri olabilecek tek ve/veya en 
büyük gücün din ve din adamları olduğunu savunmaktadır. Akseki’nin 
satırlarında ifade bulan bu savların şahsî fikirleri olmadığını, kurumun ilk 
yıllarından 1960’lara kadar çıkardığı bütün yayınlarında ve ortaya koyduğu 
bütün faaliyetlerinde görmek mümkündür.

Bu çalışmada Türkiye’de din-devlet ilişkileri Diyanet İşleri Başkanlığı 
özelinde hem makro seviyede (devlet politikaları ile ilgisi açısından) 
hem de mikro düzeyde (kurumsallaşma çabalarının ivme kazandığı veya 
önünün kesildiği momentlerin siyasi süreçler olması nedeniyle) mercek 
altına alınmıştır.

“Kültürel Süreklilikte Kurumsallaşmanın Rolü” başlıklı makalesinde 
Lynne G. Zucker kültürel sürekliliği inşa eden gerçekliklerin kurumsallaşma 
sayesinde mümkün olduğunu vurgulamıştır. Yani kurumsallaşma, öyle 
kritik bir rol oynayabilmektedir ki onlarca yıl içinde kalıplaşmış kültürel 
unsurların geleceğe taşınmasını sağlayabilir. Kültürel süreklilik, bir 
nesilden bir diğerine kurumsallaşma sağlandığı ölçüde tek biçimliliğin 
aktarımına, aktarılan kültürün korunmasına ve değişim girişimlerine 
karşı gösterilen dirence bağlıdır;48 üst düzeyde kurumsallaşma sağlanmış 
olan yapılarda bir nesilden diğerine davranış biçimleri, politika üretme 
ve uygulama kalıpları aktarılır, korunur ve bunlar giderek değişime karşı 
direnç gösteren olgulara dönüşürler. 

47  Ahmet Hamdi Akseki, “Din Tedrisatı ve Dinî Müesseseler Hakkında Rapor”, İsmail Kara, Cumhuriyet 
Türkiye’sinde Bir Mesele Olarak İslam, Dergah Yayınları, İstanbul 2016, s. 143-144.

48  Lynn G. Zucker, “The Role of Institutionalization in Cultural Persistence”, American Sociological 
Review, 42, S. 5, 1977, ss. 726-743
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Berger ve Luckmann, bir insan faaliyetinin kurumsallaşmasının aslında 
onun denetim altına alınması anlamına geldiğini belirtirler. Kurumların 
tarihsel ve nesnel gerçeklikler olarak toplum üstündeki denetleyici etkileri 
ve değişime karşı dirençleri doğaları gereğidir. Kurumsal dünya nesnelliğini 
buradan alır ve her kurum aslında nesnelleşmiş bir insan faaliyetinden 
başka bir şey değildir.49 

Din-devlet ilişkisinin kurumsallaşması bu çerçevede Diyanet İşleri 
Başkanlığı özelinde bir kurum kültürünün oluşmasına ve bu kültür 
istikrarlı bir şekilde geleceğe taşınıp korunduğu ölçüde 1960 sonrasında 
din-devlet ilişkisindeki dönüşümlere eşlik edebilmiştir. Ne var ki, söz 
konusu ilişki kurumsallaşma sürecini tamamladıktan sonra, gerek 
devletin din politikaları açısından (makro düzeyde), gerek kurum içinde 
(mikro düzeyde) değişim ve açılım imkanı sınırlı kalmıştır. Kurumun ilk 
yıllarında devletin din politikasına olan bağlılığının, proto-kurumsallaşma 
döneminde idare işlevi ve sahip olduğu kısıtlı yetki ile; Tek Parti Dönemi’nin 
sonu ve sonrasında liberal açılımlar ve süreklilikle; 1960’tan itibaren ise 
kurumsallaşma ve siyasallaşma ikileminin doğurduğu sancıların toplumsal 
alanda doğurduğu yankılar ile öne çıktığı görülmüştür. 

Ayrıca kurumun yayın politikasının yavaş yavaş gelişip özerkleştiği fakat 
hiçbir zaman devletin din politikasına mugayir olmadığı belirtilmelidir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınevi tarafından basılan hutbe kitaplarında 
ve diğer eserlerde milliyetçi söylemlerin içselleştirilmiş olduğu, böylece 
kurumsal kimliğin inşası ve sürekliliğinin kolaylaştırıldığı söylenebilir.

49  Peter L. Berger ve Thomass Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology 
of Knowledge, ss. 73-78.
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18. Yüzyıl Musul Şairlerinden 
Basîrî ve Dîvânı

Basirî As a Poet Of 18th Century Mosul Poets and His Divan

Mehmet ŞAHİN*

Öz

Bu çalışmanın amacı; Basîrî’nin hayatını, eserlerini, şiirlerini, şairlik 
yönünü tespit edip Dîvânı’ndan hareketle onun edebî değerini ortaya 
çıkarmaktır. Basîrî, Osmanlı Devletinin son klasik çağı olan 18. yüzyılda 
yaşamıştır. Ancak bu zaman diliminde yaşayan bazı şairlerin dîvânları 
gün yüzüne çıkarılamamıştır. Basîrî Dîvânı da bunlardan biridir. Basîrî; 
Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler söylemiştir. Türkçe Dîvânı dışında Arapça 
kasideleri, kıt’aları, tahmîsleri, taştîrleri ile birlikte Nâbî ve Fuzûlî gibi 
şairlere nazîrelerinin olduğu da tespit edilmiştir. Basîrî hakkında bilgi veren 
kaynaklar büyük oranda Arapçadır. Bu sebeple Irak ve Suriye bölgesi şair 
tezkireleri incelenerek hayatı hakkında bilgi elde edilmiştir.

Arşiv araştırması yöntemiyle hazırlanan çalışma neticesinde; başta 
Basîrî’nin Dîvânı olmak üzere, İran Şahı Nadir Şah’ın Musul’u kuşatması 
sırasında halkın şehri savunmasını ve Nadir Şâh’ın yenilgisini anlattığı dört 
adet Urcûze’si, ed-Dürerü’l-Manzûme ve’s-Surerü’l-Mahtûme ve Dâdiyye 
gibi eserleri tespit edilmiştir. Tek nüshası olan Dîvân sadece gazellerden 
oluşmaktadır. Basîrî gazellerinde büyük oranda klasik divan şairleri gibi 
aşktan bahsetmektedir. Dîvânı’ndaki manzûmeleri âşikâne, rindâne, şûhâne, 
ârifâne ve hikemî tarzda yazılmıştır. Şiirlerinde her ne kadar konu birliği 
olmasa da bazı gazellerin yek-âhenk olduğu da görülmektedir. Gazelleri 
daha ziyade aşk, tasavvuf, hikmet ve nasihat gibi konuları içermektedir.

Anahtar Kelimeler: 18. yüzyıl, Musul, Klasik Türk Edebiyatı, Divan, Basîrî,

Abstract

The purpose of this study is to determine the life, works, poems and poetry of 
Basiri and to reveal his literary value by starting from his divan. Basiri lived 
in the 18th century, the last classical age of the Ottoman Empire. This century 

Geliş tarihi: 25.10.2019 /  Kabul Tarihi: 27.12.2019
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is the period when the divan was written at most, for this reason, it is known 
as poet and poetry century. However, the divans of some poets living in this 
period could not be unearthed. Basiri’s Divan is one of them. Basiri wrote 
poems in Arabic, Persian and Turkish. In addition to his Turkish Divan, it 
was also found that they had poets such as Nabi and Fuzûl, as well as Arabic 
eulogiums, stanzas, tahmises and tastirs. The sources providing information 
about Basiri are mostly Arabic. For this reason, poet tezkires of Iraq and 
Syria region were examined and information was obtained about his life.

As a result of the study prepared with the archive research method, it was 
found that especially Basiri’s Divan,  four Urcûze, ed-Dürerü’l-Manzûme and 
‘s-Surerü’l-Mahtûme and Dadiyye, in which the Iranian Shah Nadir Shah 
told how citizens defended the city and the defeat of Nadir Shah during the 
siege of Mosul, were identified. Divan, which is a single copy, consists only 
of ghazals. In his ghazals, he talks about love like classical divan poets. His 
verses in his Divan were written in minstrel, rindāne, şühane, arifane and 
hikemi style. Although there is no unity in his poems, it is seen that some 
ghazals are monolithic. The general content in his ghazals includes subjects 
such as love, mysticism, wisdom and advice.

Keywords: 18th century, Mosul, Basiri, Divan, Classical Turkish Literature.

Giriş

Basîrî, klasik Türk edebiyatının köklü bir dönüşüm geçirmeye başladığı 
zaman dilimi olan 18. yüzyılda yaşamıştır. Bu dönem şair kadrosu açısından 
en verimli dönemin yaşandığı bir zaman dilimidir. 

Son Klasik Dönem olarak da adlandırılan 18. asır, önceki asırlarda 
oluşan zevk anlayışları doğrultusunda bir gelişme göstermekle birlikte, 
çok daha renkli, zengin, eklektik bir görünüm arz etmektedir. Anlamdan 
ziyade sese önem veren, açık, tabii, zarif bir söyleyişe dayanan klasik 
üslup; bu üslup içinde kalmakla birlikte ses yerine anlamı (fikri) ön plana 
çıkaran tebliğî (hikemi, didaktik) üslup; anlamın ön plana çıktığı, girift 
ve yeni mazmunlarla yüklü muğlak, tasannulu söyleyişe dayanan bediî 
üslup (Sebk-i Hindî) ve konuşma diline ait deyişlerle yüklü, külfetsiz, 
açık bir söyleyişe yaslanan mahallî/folklorik üslup, bu dönemin belirgin 
çizgileri olur. Fakat, bu asırda şairler daha çok Hint üslubuyla zirveye 
çıkan külfetli, sanatkârane söyleyişe tepki olarak nesir üslubuna doğru 
açılan, tasannudan uzak, açık, zarif ve külfetsiz bir söyleyişi tercih 
ederler. Nedim’de zarif bir senteze ulaşan bu üslup, daha çok Sebk-i Hindî 
öncesi, yani Bakî, Şeyhülislam Yahya gibi şairlerin elinde ifadesini bulan, 
şairlerin “kudema tarzı” dediği klasik üsluptur.1

1  Osman Horata-Muhsin Macit, XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir 
2012, s. 13.
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Bu asırda mahallileşme akımı ortaya çıkmış, âşık ve halk edebiyatı 
söyleyiş tarzlarının klasik edebiyatı etkilmesiyle birlikte, şiir dili 
kısmen de olsa sadeleşmeye başlamıştır. 18. yüzyılda yaşayan şairlerin 
büyük çoğunluğu Şeyh Galib, Nedim ve Nâbî’den dil ve üslup olarak 
etkilenmişlerdir. Bu etkilenen şairler arasında Basîrî de bulunmaktadır. 
Onun manzumelerinde kullandığı mazmunlar ile Nâbî’ye nazire yazması 
gibi özellikler söz konusu etkinin kanıtı niteliğindedir. Bu bağlamda 
araştırmada; 18. yüzyılın tüm özelliklerini şiirlerine yansıtan Basîrî 
tanıtılacak, akabinde Dîvânı incelenecek ve edebî kişiliği hakkında bilgi 
verilecektir.

1. Basîrî’nin Hayatı, Eserleri ve Edebî Kişiliği

1.1. Hayatı

Basîrî, 18. yüzyılda Musul bölgesinde yaşayan şairlerden biridir. Asıl adı 
Halil el-Basîr bin es-Seyyid Ali bin es-Seyyid İsmail bin es-Seyyid Davud 
bin Şemseddin Muhammed el-Bâhir el-Musûlî olan Basîrî, Musul’da 
bulunan ve o bölgede tanınan Âlü’l-Fahrî el-Hüseyniye el-E’raciye ailesine 
mensuptur.2 Basîrî, aynı zamanda Musullu Fahreddin-zâde Seyyid Ali 
Behcet Efendi’nin de dayısıdır. Hayatıyla ilgili; el-A’lām3 adlı eserde, Irak’ta 
meşhur olan Topal (E’rac) Fahrî Hüseynî ailesinden geldiği; Hatibî’nin 
Tezkire-i Şuarâ-yı Bağdâd4 adlı eserinde ise Fahri-zâde İbrahim Efendi’nin 
oğlu olduğu bilgisine yer verilmektedir.5

Basîrî, hicrî 1112/milâdî 1700’de Musul’da dünyaya gelmiştir. Çocukluğu 
ve ilim hayatı hakkında kaynaklarda ayrıntılı bilgiye rastlanılmamaktadır. 
Tam zamanı bilinmemekle beraber küçük yaşlarda iki gözünü kaybettiği 

2 ez-Ziriklī Ĥayreddīn, el-Aćlām –Ķāmūsü Terācim Li-Eşheri’r-Ricāl Ve’n-NisāĈ Mine’l-ćArab ve’l-
Müstaćrebīn Ve’l-Müsteşriķīn,  2002, C. 2, s. 320-321; Muhammed Emin el-Ömerî, Menhelü’l-Evliyâ 
ve Meşrabü’l-Esfiyâ, C.1, s. 241-242; Hatîbî, Tezkire-i Şu’arâ-yı Bağdat, hzr. Mehmet Akkuş, Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2008, s. 69; Filiz Kılıç, Tezkîre-i Şu’ârâ-yı 
Şefkat-i Bağdâdî, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, e-kitap, Ankara, 2017, s. 51; Usâmeddin 
‘Osmân b. ‘Ali Murâd el-Umerî, er-Ravdu’n-Nadır Fî Tercümeti Üdebâi’l-‘Asr, Matbû’âtu’l-Mecmai’l-
İlmî el-Irâkî, 1973, C. 1, s. 586; İmâd Abdü’s-Selam Raûf, ed-Dürerü’l-Manzûme ve’s-Sararu’l-
Mahtûme, Matbû’âtu’l-Mecmai’l-İlmî el-Irâkî, C. 25, s. 208; Yasin b. Hayrullah el-Hatîb, Münyetü’l-
Udebâ Fî Târîhi’l-Musuli’l-Hudebâ, Tahkîk: Saîd Deveci,s. 256; Ebi’l-Fadl Muhammed Halil b. Ali 
el-Murâdî, Silkü’d-Dürer Fî A’yâni’l-Karni’s-Sânî ‘Aşar, Dâru’l-Beşâiri’l-İslâmiye, 3. Baskı, Beyrut 
1988, C. 2, s. 102; Süleyman es-Sâyiğ, Târîhu’l- Musul, C. 2, s. 171-173; İmad Abdüsselâm Rauf, 
Mecelletü’l-Mecmai’l-Irâkî, Matbû’âtu’l-Mecmai’l-İlmî el-Irâkî, 1973, s. 207; Muhammed Mustafa 
el-Ğulâmî, Şamâtatü’l-Anber, Matba’âtu’l-Mecmai’l-İlmî el-Irâkî, 1977, s. 125; Mehmet Nâil Tuman, 
Tuhfe-i Nâilî: Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, (hzl. Cemal Kurnaz-Mustafa Tatcı), 
Ankara 2001, C. 1-2, s. 101. 

3  ez-Ziriklī Ĥayreddīn, el-Aćlām, c. 2, s. 320,321.
4  Hatîbî, Tezkire-i Şuarâ-yı Bağdâd, s. 69.
5  ez-Ziriklī Ĥayreddīn, el-Aćlām, C. 2, s.320, 321; Muhammed Emin el-Ömerî, Menhelü’l-Evliyâ ve 

Meşrabü’l-Esfiyâ, C. 1, s. 241-242;



188

Mehmet ŞAHİN
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
02

0 
/ 

28
: 1

85
-2

18

ifade edilmektedir. “A’mâ olmasına rağmen, keskin zekâsı ve olayları 
kavrama yeteneği sayesinde kendini yetiştirdiği; kendini geliştirebilmek 
için hem Musul bölgesi âlimlerinden hem de diğer bölge âlimlerden 
fıkıh öğrendiği, Kur’ân-ı Kerîm hıfz ettiği ve edebî eserleri okuduğu 
hatta bir sayfayı bir ya da iki kere dinlemekle ezberlediği” kaynaklarda 
belirtilmektedir.6

Kur’ân-ı Kerîm hafızlığı yanında Kur’ân ilimlerini öğrenmek amacıyla 
eğitim faaliyetlerine başlayan Basîrî, sırasıyla nahiv, sarf ve benzeri 
ilimleri tahsil etmiştir. Bu maksatla Basîrî; vâlilerin, edîblerin ve şairlerin 
meclislerine ve sohbetlerine katılmıştır. Hafızasının güçlü olması sebebiyle 
bu meclislerde duyduklarını ezberlemiş hatta onlarla münazaralarda 
bulunacak derecede kendisini geliştirmiştir. Bu bağlamda; katılmış olduğu 
sohbet ve şiir meclisleri onu derinden etkilemiş ve şiire yönelmesine 
vesile olmuştur. Kısa zamanda şiir yazmaya başlayan Basîrî, şiir alanında 
derin bir vukufiyet kazanıp Arapça, Türkçe ve Farsça şiirler yazmıştır.7 Bu 
özellikleri nedeniyle Menhelü’l-Evliyâ yazarı el-Ömerî onu “zamanının 
Şâtıbî’si,8 “çağının Maarrî’si”9 şeklinde tanımlamaktadır. Yine Ömerî, 
Basîrî’yi “Kur’ân-ı Kerîm’i yedi kıraatiyle birlikte ezberlemişti. Arap dilini 
bilirdi, öğrencilerin aradığı biriydi. Dersleri zekâ dolu, tartışmaları hoş ve 
nazikti. Düz yazısı da şiiri de fevkaladeydi. Belleği kuvvetli, tasavvuru ve 
düşünmesi sağlıklı idi.”10 şeklinde anlatarak onun şahsî ve edebî yönüne 
vurgu yapmıştır.

Şeyh el-Gulâmî de Basîrî hakkında şöyle demiştir: “Gözleri kördür ama 
güzelliklerde benzeri yoktur. Onun ahlakının meltemi, asil bir insanın 
edebinin hoş kokusunu taşır. Kesinlikle hiçbir erdemli kişi onu bilmediği bir 
bilgi türüne götüremez. Ancak Basîrî, onu ona götürebilir.”11 Şeyh Osman 
ed-Defterî el-Ömerî de şöyle demiştir: “Erdemler desen, o dopdolu bir 
erdemler denizidir. Mükemmellikler desen, o yüksek, yüce mükemmellikler 
gemisidir. O, bozup tekrar sağlamca yapacak kadar edebiyatta ustadır. 
Yüce manalara erişmek için bilgi yollarını açıklamıştır.” el-Ömerî, onun 
eserlerine de işaret ederek “Edebiyatıyla sahipsiz kalan sanatları kitaplara 
döktü, Merkür hakkında faziletli bilgiler yazdırdı. Eserleri onun kulacının 
genişliğini gösterir, yazdıkları onun arşınının uzunluğunu gösterir.”12  

6  Hatîbî, Tezkire-i Şuarâ-yı Bağdâd, s. 69-70.
7  el-Murâdî, Silkü’d-Dürer, C. 2,s. 102.
8  Bakınız: https//islamansiklopedisi.org.tr/satibi-ibrahim-b-musa, Erişim Tarihi: 22.07.2019.
9  Bakınız: https//islamansiklopedisi.org.tr/ebul-ala-el-maarri, Erişim Tarihi: 22.07.2019.
10  el-Ömerî, Menhelü’l-evliyâ, C. 1, s. 243.
11  Muhammed Mustafa el-Ğulâmî, Şamâtatü’l-Anber, Matba’âtu’l-Mecmai’l-İlmî el-Irâkî, 1977, s. 125-

126.
12  Osman ed-Defterî, er-Ravdu’n-Nadır, varak 92.



18. Yüzyil Musul Şai̇rleri̇nden Basîrî ve Dîvânı

189

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2020 / 28: 185-218

diyerek Basîrî’nin ne denli geniş bir bilgi birikimine sahip olduğunu 
vurgulamıştır.

Basîrî, tezkire yazarlarına göre ilk dönem Arap şairleri ile de 
kıyaslanmaktadır. Örneğin el-Gulâmî’ye göre Basîrî; “Beşşâr b. Bürd13 ile 
üstünlükte yarışır. Onun şiirindeki bedî’ sanatları, neredeyse ‘Bedî’ıyyetü’l-
umyân’ adlı bedî’ ilmine dair manzûmenin bile ele almadığı konulara 
dikkat çekecek kadar ayrıntılı ve sahaya hâkimdir. Zekâda Ebu’l-Aynâ’yı 
ve Maarratü’n-Numân şeyhini bile geçmiştir.”14 

Silkü’d-Dürer yazarı Murâdî ise Basîrî hakkında şöyle der: “Ezberinde 
o kadar çok şiir vardı ki bunları yazsa kitapları doldururdu. Nahiv, sarf ve 
aklî ilimlerde çok uzun bir eli, muazzam bir bilgisi vardı. Farsça, Türkçe ve 
Arapça şiirleri ve de güzel, zarif bir düz yazısı vardı. Musiki konusunda da 
tam olarak bilgi sahibiydi.”15

Basîrî’nin hayatına baktığımızda Osmanlı padişahlarından; II. 
Mustafa, III. Ahmed, I. Mahmud, III. Osman ve III. Mustafa zamanında 
yaşadığı anlaşılmaktadır. Basîrî bu süre zarfında, Haleb’e, Reha’ya (Urfa), 
Anadolu’nun ve Irak’ın bazı şehirlerine yolculuk yaparak ilim meclislerine 
katılmıştır.

1.2. Mahlası

Şair, küçük yaşlarda gözlerini kaybettiği için eserlerinde Basîrî mahlasını 
kullanmıştır. Nitekim Basîrî’nin hayatını anlatan kaynaklarda, kör olmasına 
dair hatıralar anlatıldığını da görürüz. Bu kaynaklarda Basîrî’nin sadece 
koklayarak sahte dirhemleri gerçeğinden ayırt edebildiği; küçüklüğünden 
beri güvercin uçurmaya da tutkun olduğu, kendi güvercinleri arasına 
giren yabancı bir güvercini -a’ma olmasına rağmen- avladığı da ifade 
edilmektedir. Hatta ona, yabancı bir güvercini kendi güvercinlerinden 
nasıl seçip bilebildiğini sorulduğunda: “Kanatlarını çırparken çıkardığı 
seslerden biliyorum. Ayrıca ben yem attığımda yabancı olan güvercin 
korka korka yeme doğru ilerliyor. Ben de ayak kıpırtılarını dinliyorum ve 
nerede olduğundan iyice emin oluyorum, sonra da ağı üzerine atıyorum ve 
onu avlıyorum.”16 diye cevap vermiştir.

13 Ebû Muâz Beşşâr b. Bürd el-Ukaylî (ö. 167/783), şiirleri örnek olarak kullanılan son Arap şairidir. 
Bakınız: https://islamansiklopedisi.org.tr/bessar-b-burd.

14 Muhammed Mustafa el-Ğulâmî, Şamâtatü’l-Anber, Matba’âtu’l-Mecmai’l-İlmî el-Irâkî, 1977, s. 125-
126.

15  el-Murâdî, Silkü’d-Dürer, C. 2,s. 102.
16  İmâd Abdü’s-Selam Raûf, ed-Dürerü’l-Manzûme ve’s-Sararu’l-Mahtûme, Mecelletü’l-Mecmai’l-İlmî 

el-Irâkî, Matbatü’l-Mecmai’l-İlmî el-Irâkî, C. 25, s. 213.
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Zekâsının keskinliğiyle ilgili anlatılan başka bir hikâye de şudur: “O, 
vezirlerden birinin meclisinde bulunduğu sırada, oradakilerden biri ona 
Kadı falancanın karısıyla problem yaşadığını ve dün kavga ettiklerini, 
kavgada karısının onun canını yaktığını haber verdiler. Bunun üzerine 
Basîrî hemen şöyle deyiverdi: “Ah keşke o işini bitiriverseydi!”17

Yine başka bir eser olan Tezkire-i Şuarâ-yı Bağdâd’da şu hatıra 
anlatılmıştır: “İstanbul’a giderlerken kendisine bir ağacın altından 
geçecekleri söylenmiş, dönüş yolunda aynı noktaya geldiklerinde yine başını 
eğmiş. Sebebini sorduklarında: “Bu güzergehde güzerim hengâmında bir 
dıraht-ı rîşegîr var idi, galiba şimdi kalmamış.” diye cevap vermiştir.18 

1.3. Vefatı

Arapça kaynaklarda ittifakla, Basîrî’nin, H.1176/M.1762 yılında, Musul’da 
vefat ettiği ve buraya defnedildiği bildirilmektedir.19 Akkuş tarafından 
hazırlanan Tezkire-i Şuarâ-yı Bağdâd isimli eserde ise, Basîrî’nin ölümü 
ile ilgili iki farklı tarihe yer verilmiştir. (H.1282/M. 1865 ve 1768)20

1.4. Koca Râgıb Paşa İle Münasebeti

Basîrî, Osmanlı sadrazamlarından Koca Râgıb Paşa (ö. 1176/1763)21 ile 

17 Murâdî, Silkü’d-Dürer, Dâru’l-Beşâiri’l-İslamiye, 3. Baskı, Beyrut 1988, C. 2, s. 102. “Ah keşke 
o işini bitiriverseydi” ibaresi Kur’an-ı Kerîm’in Hâkka Sûresi 27. Âyetten iktibas edilmiştir. Âyette 
geçen “kâdıyeh” kelimesi “hüküm veren, yok eden, öldüren” anlamlarında olup “kâdî” şeklinde 
müzekker (erkek), “kâdiye” şeklinde müennes (dişi) olan bir kelimedir. Ayrıca bu kelime “bayan kadı, 
hakim, yargıç” anlamına da gelir. Buna göre “keşke kadı (yargıç) o kadın olsaymış” gibi bir anlam da 
kastedilmiş olabilir.

18 Hatîbî, Tezkire-i Şuarâ-yı Bağdâd, s. 70.
19 ez-Ziriklī Ĥayreddīn, “el-Aćlām –Ķāmūsü terācim li-eşheri’r-ricāl ve’n-nisāĈ mine’l-ćArab ve’l-

müstaćrebīn ve’l-müsteşriķīn”,  2002, C. 2, s. 320-321; Muhammed Emin el-Ömerî, Menhelü’l-evliyâ 
ve meşrabü’l-esfiyâ, C.1, s. 241-242; Hatîbî, Tezkire-i Şu’arâ-yı Bağdat, s. 69; Filiz Kılıç, Tezkîre-i 
Şu’ârâ-yı Şefkat-i Bağdâdî, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 
Yayınları, e-kitap, s. 15; Usâmeddin ‘Osmân b. ‘Ali Murâd el-Umerî, er-Ravdu’n-Nadır Fî Tercümeti 
Üdebâi’l-‘asr, Matbû’âtu’l-Mecmai’l-İlmî el-Irâkî, 1973, C. 1, s. 586; İmâd Abdü’s-Selam Raûf, ed-
Dürerü’l-Manzûme ve’s-Sararu’l-Mahtûme, Matbû’âtu’l-Mecmai’l-İlmî el-Irâkî, C. 25, s. 208; Yasin 
b. Hayrullah el-Hatîb, Münyetü’l-Udebâ Fî Târîhi’l-Musuli’l-Hudebâ, Tahkîk: Saîd Deveci,s. 256; 
Ebi’l-Fadl Muhammed Halil b. Ali el-Murâdî, Silkü’d-Dürer Fî A’yâni’l-Karni’s-Sânî ‘Aşar, Dâru’l-
Beşâiri’l-İslâmiye, 3. Baskı, Beyrut 1988, C. 2, s. 102; Süleyman es-Sâyiğ, Târîhu’l- Musul, C. 2, s. 171-
173; İmad Abdüsselâm Rauf, Mecelletü’l-Mecmai’l-Irâkî, Matbû’âtu’l-Mecmai’l-İlmî el-Irâkî, 1973, 
s. 207; Muhammed Mustafa el-Ğulâmî, Şamâtatü’l-Anber, Matba’âtu’l-Mecmai’l-İlmî el-Irâkî, 1977, 
s. 125; Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâili ̂: Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, (hzl. Cemal 
Kurnaz-Mustafa Tatcı), Ankara 2001, C. 1-2, s. 101.

20  Bkz. Hatîbî, Tezkire-i S ̧u’arâ-yı Bağdat, s. 73. ve 35. sayfalar.
21  Bkz. Ömer Demirbağ, Koca Ragıb Paşa ve Divan-ı Ragıb, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Doktora Tezi, Van 1999; M. Aydıner, “Ragıp Paşa” mad., TDV. İslâm Ansiklopedisi, C. 
XXXIV, s. 403-406, İstanbul 2007; Hüseyin Yorulmaz, Koca Ragıb Paşa Divanı, İstanbul Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Ensütüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1989.
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tanışmış ve onun ilim meclisinde bulunmuştur. Râgıb Paşa, 1722’de 
başlayan Osmanlı-İran savaşları esnasında fethedilen yerlerin tahrîri için 
dönemin Revân vâlisi Arifî Ahmet Paşa’nın emrinde görevlendirilmiştir. 
Bu bölgede farklı görevleri ifa ettikten sonra, 1730’da Bağdat defterdarı 
olmuştur. Burada 1733 yılına kadar kalmış ve bu süreçte, bölgenin önemli 
âlimleri ve şairleriyle tanışmıştır.22 Tanıştığı şairler arasında Basîrî de 
bulunmaktadır. el-Ömerî’ye göre; “Onun, Ragıp Paşa nezdinde çok büyük 
bir yeri vardı. Paşa; onu duasıyla gözetir, konumunu yüceltirdi.”23

Râgıb Paşa, defterdarlık vazifesinden sonra Sayda, Rakka ve Halep 
valiliklerinde bulunmuştur.24 Basîrî, Râgıb Paşa ile ikinci görüşmesini 
Rakka valiliği esnasında gerçekleştirmiştir. Söz konusu görüşme ile ilgili 
kaynaklarda şu bilgiye yer verilmektedir: “O Rakka’dayken onun yanına 
seyahat etmiş, sonra da vatanına dönmüştür.”25

Ragıb Paşa, bu bölgede iken İran hükümdarı Nâdir Şâh Bağdad’ı ve 
Musul’u kuşatmıştır. Râgıb Paşa, kuşatma sürerken, Osmanlı ordusu 
gelene kadar zaman kazanmak için, Nâdir Şâh’ı oyalamış ve Bağdad’ın 
kurtarılmasında önemli bir rol oynamıştır. İşte bu kuşatma esnasında 
Râgıb Paşa’nın gösterdiği cesaret ve kahramanlıklar Basîrî’yi derinden 
etkilemiştir. Bunun üzerine Basîrî kuşatma esnasında yaşanan olayları 
Urcûze adlı eserinde anlatmış26 ve söz konusu eserini Râgıb Paşa’ya ithaf 
etmiştir. Dîvânı’na baktığımızda Basîrî’nin Ragıb Paşa ile tanışıklığın 
izlerini görmek mümkündür:  
 Baŝīrī nefretinden ġam yimem cevrinden incinmem
 Belā ħālā ki pāşā-yı Ćadālet-pīşe Rāġıb’dur 
          
      (XCVIII/7)

1.5. Basîrî’nin Diğer Âlim ve Şairlerle Münasebeti

Basîrî, Râgıb Paşanın yanı sıra; Seyyid Abdullah b. Fahruddîn el-Musûlî 
(ö. h 1188/m 1774);27 Şeyh Muhammed el-Gulâmî (ö. h 1186/m 1772); 

22 Ömer Demirbağ, a.g.t., s. 4-5. Şefkat-i Bağdadî’ye göre: “Ragıb Paşa merhûm-ı merkûmu Urfa vâlîsi 
iken dâ’iresinde istishâb etmiş idi”. Bkz. Filiz Kılıç, Tezkîre-i Şu’ârâ-yı Şefkat-i Bağdâdî, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Yayınları, e-kitap, s. 15;  Emin 
el-Ömerî’ye göre: Ragıb Paşa, Bağdat Valisi Ahmed Paşa maiyetinde Riyaset ve Defter Emaneti 
Vekiliyken (1730) veya ertesi yıl Bağdat Defterdarlığına tayin edildiği zamanlarda Basîrî ile tanışmış 
olmalıdır. Bkz. el-Ömerî, Menhelü’l-Evliya, C. 2, s.  243.

23  el-Ömerî, Menhelü’l-evliyâ,  C. 1, s. 243.
24  Ömer Demirbağ, a.g.t., s. 7-9.
25  el-Ömerî, Menhelü’l-evliyâ,  C. 1, s.243; İmâd Abdü’s-Selam Raûf, ed-Dürerü’l-Manzûme ve’s-

Sararu’l-Mahtûme, s. 210-211.
26  Ömer Demirbağ, a.g.t., s. 3-5.
27  Basîrî, ona Nâdir Şah’ın Musul kuşatmasını tasvir ettiği urcûze’lerinden birini ithaf etmiştir. Bkz. İmâd 

Abdü’s-Selam Raûf, ed-Dürerü’l-Manzûme ve’s-Sararu’l-Mahtûme, s. 210-211.
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Şamâtetü’l-Anber adlı eserin sahibi olan Şeyh Muhammed el-Gulâmî (ö. h 
1186/m 1772); er-Ravdu’n-Nadır adlı eserin sahibi Şeyh Osman ed-Defterî 
el-Ömerî (ö. h 1184/ m 1770) ve Hacı Halil Haddâde (ö. h 1163/m 1749) gibi 
döneminin önemli ilim adamları ve şairleri ile de yazışmalar yapmıştır.28

1.5.  Eserleri29

1. Dîvân.

2. Urcûze.30 Basîrî’nin, 1743 yılında İran Şahı Nadir Şah’ın Musul’u 
kuşatması sırasında halkın şehri savunmasını ve saldırganların 
yenilgisini anlattığı dört tane Urcûzesi vardır. “Araplarda câhiliyye 
devrinde genelde  birkaç beyitten oluşan ve daha ziyade halkın 
söylediği recez veznindeki şiirler, Emevî devrinin ilk yıllarından 
itibaren kaside tarzında, birçok beyitten oluşan recez veznindeki 
şiirlere dönüşmüş ve onlara urcûze denilmiş, şairlerine de râciz ve 
reccâze adı verilmiştir.”31

a. ed-Dürerü’l-Manzûme ve’s-Surerü’l-Mahtûme.32 Nahiv ile ilgilidir.  
Bu eseri İmad Abdüsselâm Rauf, Mecelletü’l-Mecmai’l-Irâkî’nin 
1974 yılında yayınlanan 25. sayısında neşretmiştir. Harf-i cerler 
hakkında yazılmıştır. 319 beyitten oluşmaktadır. Örneklerde sık 
sık ayetler iktibas edilmiştir.

b. Urcûze.33 Musul’un İran hükümdarı Nâdir Şâh tarafından 
kuşatılmasını anlattığı Arapça eseridir. Bu eser Abdullah b. 
Fahruddin’e ithaf edilmiştir. 69 beyitten oluşmaktadır.

c. Urcûze.34 Musul’un İran hükümdarı Nâdir Şâh tarafından 
kuşatılmasını anlattığı Türkçe eseridir. el-Hâc Hüseyin Paşa el-
Celîlî’ye göndermiş olduğu Türkçe kasîdedir.

28  İmâd Abdü’s-Selam Raûf, ed-Dürerü’l-Manzûme ve’s-Sararu’l-Mahtûme, s. 210-211.
29  Saîd Deveci, Mahtûtâtü’l-Mektebeti’l-Merkeziyye Fi’l-Musul, Matbû’âtu’l-Mecmai’l-İlmî el-Irâkî, 

1967, s. 17.
30  Aruz ölçüsünün recez bahrinde yazılmış manzumelere Urcûze denilmektedir. Bakınız: Nihad M. 

Çetin, Eski Arap Şiiri, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1973, s. 64-70; Nihad M. Çetin, “Arûz”, 
DİA, III, s. 428-430; Tevfik Rüştü Topuzoğlu, “Recez”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 
İstanbul 2007, C. 34, s. 509-510.

31  İbrahim Yılmaz, Recez Bahrinin Arûz Şekilleri, Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 2, Temmuz-
Aralık 2004, s. 130. Bkz. Kemal Tuzcu, Klasik Arap Şiirinde Recez ve Urcûze, Doktora Tezi, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2003.

32  Bkz. İmad Abdüsselâm Rauf, Mecelletü’l-Mecmai’l-Irâkî, 1975, S. 25.
33  Bu urcûze 1966 yılında Said Deveci tarafından Mecelletü’l-Mecmai’l-İlmî el-Irâkî’nin 13. cildinin 260. 

sayfasında neşredilmiştir.
34  Musul’un İran hükümdarı Nâdir Şâh tarafından kuşatılmasını anlattığı Türkçe eseridir. el-Hâc 

Hüseyin Paşa el-Celîlî’ye göndermiş olduğu Türkçe kasîdedir.
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d. Dâdiyye.35 Musul kuşatmasını cümmel yani ebced hesabına 
göre yazdığı tarih manzumesidir. Beyitlerin sonu “dâd” harfi ile 
bittiğinden dâdiyye olarak da bilinmektedir. 

Basîrî hem nesir hem de nazım alanında eserler kaleme almıştır. Nesir 
alanında verdiği eserler şiirlerine göre daha azdır. Basîrî, nesirlerinden 
ziyade Dîvân’ı ile şöhret bulmuştur. Basîrî’nin Dîvânı dışında Arapça 
kasideleri, kıt’aları, tahmîsleri ve taştirleri de vardır.

Bunlara örnek olmak üzere Fuzûlî’ye yazdığı bir tahmisi şu şekildedir:
Bàlà-yı kūh-ı ćaşķa olduķda pà-nihàde
Ġam tīşesiyle göŋlüm buldu şikest orada
Mecnūn baŋa ne beŋzer var daġlar arada
Olsaydı bendeki ġam Ferhàd-ı mübtelàda
Bir àh ile virirdi biŋ Bī-sütūnı bàda

Yūsuf’dan itdi ħàsıl maksūdunu Züleyhà
Oldu Ayàz-ı mümtàz Maħmūd’a meclis-àrà
Hüsrev celīs-i Şīrīn Vàmıķ enīs-i ćAźrà
Ferhàd’a źevķ-i ŝūret Mecnūn’a seyr-i ŝaħrà
Bir ràħat içre her kes ancaķ benim belàda

Gezdim riyàz-ı ćaşķıŋ cū gibi cà-be-càsın
Elħànım itdi telħīn murġàn-ı ĥoş-edàsın
Ķıysıŋ ķıyàs-ı ķalemin efġànıma nevàsın
Verseydi àh-ı Mecnūn feryàdımıŋ ŝadàsın
Ķuş mu ķaràr iderdi başındaki yuvada36

Basîrî’nin Hz. Muhammed’i öven birçok mukatta ve kasidesi de 
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları halk tarafından benimsenerek hala 
mevlitlerde ve zikir halkalarında okunmaya devam edilmektedir.37

	 یا	قرة	العیون						ارحم	حنیيب	

	اطفي	هلیبیمن		ثغرك	املصون38         

35  Bkz. İmâd Abdü’s-Selam Raûf, ed-Dürerü’l-Manzûme ve’s-Sararu’l-Mahtûme, s. 209-210.
36  Hatîbî, Tezkire-i Şuarâ-yı Bağdâd, s. 71.
37  İmâd Abdü’s-Selam Raûf, ed-Dürerü’l-Manzûme ve’s-Sararu’l-Mahtûme, Matbû’âtu’l-Mecmai’l-İlmî 

el-Irâkî, C. 25, s. 215; Bu şiir Mecelletü’l-Mecmeu’l-İlmiyyi’l-Irâkî’nin 1965’te yayınlanan 13. Sayısında 
da yayınlanmıştır.

38  Ey gözlerin aydınlığı/Şu feryadıma acı
         O mübarek ağzından/Söndür alevimi
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Yine Hz. Peygamberi öven şu beyitler de ona aittir:39

																	صالة	من	اهلل	املیهمن	سرمدا								علی	املصطفی	من	رسله	و	هو	امحد

																		اذا	حامد	اثنی	علی	ذي	حمامد						فاين	حیمد	اهلل	امحد	امحد40           

Basîrî’nin arkadaşlarına ve tanıdıklarına mersiye olarak yazdığı 
bazı şiirlere de rastlanılmaktadır. Bu şiirlerde hikmet ve tefekkürden 
bahsedilmektedir. Yakın çevresinden biri olan müderris Abdullah için 
söylediği mersiyesi bunun güzel örneklerinden biridir:41

																																		لیس	للعاقل	ان	یغرت	يف	الدنیا	فخورا

																																		اهنا	دار	غرور	و	لنا	امست	غرورا		

																																			كم	ابادت	ذات	عقل	و	امریا	و	وزیرا

																																			و	كم	اغتالت	علیما	باخلتیات	خبریا

																																			ولعمري	كان	عبدهلل	يف	العلم	شهریا

																																				و	نصریا	لذوي	الفضل	والدین	ظهریا

																																				اسف	العلم	علیه	جمریا	دمعا	غزیرا

																																				صریاهلل	له	الفردوس	مأوی	و	مصریا42 

Basîrî’nin manzumelerinin dışında nesirleri de vardır. Ancak onların 
çok azı günümüze kadar ulaşmıştır. Ulaşanlar ise çoğunlukla mektuplardan 
ibaret olan yazışma örnekleridir. Bu örneklerden biri Seyyid Abdullah 
Âlü’l-Fahrî’ye yazdığı ve içerisinde Nâdir Şâh’ın Musul kuşatmasını 
anlattığı mektubudur:

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd Allah’a mahsustur.  
…  İmdi, selamın en büyüğü, mahlûkatın efendisinin oğlu, erdemli, 
doğrusunu araştıran, deneyimli, usta âlim Abdullah’a olsun. Ey (Allah’ın) 
kendisini erdemlilikte yüksek derecelere yönelttiği, kendisine ilim ve 

39  İmâd Abdü’s-Selam Raûf, ed-Dürerü’l-Manzûme ve’s-Sararu’l-Mahtûme, Matbû’âtu’l-Mecmai’l-İlmî 
el-Irâkî, C. 25, s. 215; Muhammed Mustafa el-Ğulâmî, Şamâtatü’l-Anber, Matba’âtu’l-Mecmai’l-İlmî 
el-Irâkî, 1977, s. 125-126.

40  Müheymin olan Allah’tan ebediyyyen salât/Elçilerinden seçilmiş olana ki o Ahmed
 Övülecek şeyleri olanı överse biri/Ben Allah’a hamdolsun ki överim Ahmed’i
41  Muhammed Mustafa el-Ğulâmî, Şamâtatü’l-Anber, Matba’âtu’l-Mecmai’l-İlmî el-Irâkî, 1977, s. 125-

126.
42  İmâd Abdü’s-Selam Raûf, ed-Dürerü’l-Manzûme ve’s-Sararu’l-Mahtûme, s. 214-215.

Akıllı kişiye böbürlenerek bu dünyaya aldanmak yaraşmaz
Bu dünya aldanma yurdudur, bize de aldatıcı oldu
Nice akıl sahibini, emiri, veziri helak etmiştir
Nice âlimi, sırları/incelikleri bileni gafil avlamıştır
Hayatıma yemin olsun ki Abdullah ilimde meşhurdur
Erdemlilere yardımcı ve dine destek çıkandır
İlim onun için çokça gözyaşı dökerek üzüldü
Allah, Firdevs’i ona sığınak ve akıbet kılsın
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faziletler tahsis ettiği kişi … Haliniz nasıldır, sağlığınız ne durumdadır? 
Vakitleriniz ne ile geçmektedir? Gerçekten ben sizin cemalinizi özledim. 
Ayrılık ve özlem beni zayıflattı. Öyle ki bir saç telinin eniyle on birim olarak 
ölçseniz inceliğime denk gelir. Eğer şehrin durumunu, orada bulunan 
sıkıntı ve darlığı soracak olursanız, (bu konuda) Allah’a hamdederiz. 
O, zayıfların yardımcısı, sıkıntıların gidericisidir. Keder ve acıların yok 
olup gitmesi ve ırzımızın/namusumuzun acemlerden (İranlılardan) 
korunması hususunda acil şifaların vericisidir. Ki o acemler, şehirlere 
girdiler ve oralardaki düzeni bozdular, işkence ettiler, darmadağın ettiler 
ve insanları yurtlarından çıkmaya mecbur ettiler…43

Basîrî’nin bu mektupları dışında günümüze kadar ulaşan başka 
eserlerinin de olması muhtemeldir. Zira el-Murâdî, onun hayat 
hikâyesini anlatırken şahsıyla ilgili “zarif, güzel bir nesri” olduğundan da 
bahsetmektedir.44 Fakat el-Murâdî eserinde, Basîrî’nin bahsettiği nesrine 
ait eserinde herhangi bir örnek zikretmemiştir.

1.6. Edebî Kişiliği

Basîrî, döneminin edipleri tarafından övülen ve şiirleri beğenilen 
şairlerinden biridir. Öyle ki çağdaşı Muhammed el-Gulâmî, onu 
betimlerken şöyle demiştir: “Onun şiiri, şerefli bir kökten çıkan dallar 
gibidir. Bu ciddiyetsiz zamanın değerleriyle onun faziletlerini/erdemlerini 
mukayese etmeye kalkma, onu ciddiyet temelinde mukayese et.”45 

Dönemine göre Basîrî’nin şiirleri akıcıdır, üslûbu ise basittir. Şiirlerinde 
sık sık ayet iktibaslarına ve telmihlere yer verildiği görülmektedir. 
Döneminde yaygın olan ve halk tarafından anlaşılan bazı kelime ve 
mazmunları şiirlerinde kullandığı anlaşılmaktadır.

Basîrî’nin üslûbunda hamaset önemli bir yer teşkil etmektedir. Özellikle 
söz konusu hamaset, İran hükümdarı Nâdir Şâh’ın Musul’u işgal etme 
girişimi üzerine yazdığı farklı urcûzelerinde açık bir şekilde görülmektedir:

												انقطع	يف	جنات	عدن	غدا	و	قد					تورثت	وجه	االرض	يف	الطول	والعرض

												اتأمل	احراز	املواریث	كلها							وهلل	مریاث	السموات	واالرض46            

43  İmâd Abdü’s-Selam Raûf, ed-Dürerü’l-Manzûme ve’s-Sararu’l-Mahtûme, s. 218-219; Süleyman es-
Sâyiğ, Târîhu’l- Musul, C. 2, s. 173.

44  el-Murâdî, Silkü’d-Dürer, C. 2,s. 102.
45  Süleyman es-Sâyiğ, Târîhu’l-Musul, C. 2, s. 171.
46  İmâd Abdü’s-Selam Raûf, ed-Dürerü’l-Manzûme ve’s-Sararu’l-Mahtûme, Matbû’âtu’l-Mecmai’l-İlmî 

el-Irâkî, C. 25, s. 216.
         Yeryüzünü enine boyuna miras olarak aldığın halde/Adn cennetlerini de mi yarın arzu edersin?
         Mirasların hepsini ele geçirmeyi ümit edersin/Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah’ındır.
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Dîvânı dışında taştîr ve tahmîsleri de olan Basîrî’nin şiirlerinde medhiye, 
mersiye, hikmet ve lirizm gibi söyleyiş tarzları hâkimdir. Bununla birlikte 
Basîrî’nin, özellikle Musul işgali ile ilgili yazdığı tarih manzumelerinde 
“ebcedi” başarılı bir şekilde kullandığı da anlaşılmaktadır. Basîrî’nin şiirleri 
yanında düz yazıları da vardır; ancak bunlar genelde döneminin meşhur 
kişileri ile yazıştığı mektuplardan oluşmaktadır. Fakat düz yazısında 
kullandığı dil şiirine göre daha ağdalıdır.

1.7. Etkilendiği Şairler

Basîrî; Fehîm-i Kadîm, Şeyhülislam Yahyâ, Lebîd b. Rebîa, Hassan b. 
Sâbit, Selîmî mahlaslı Yavuz Sultan Selim ve Koca Râgıb Paşa gibi farklı 
şairlerden etkilenmiştir. Söz konusu etki ile ilgili Dîvânı’nda geçen 
manzûme örnekleri şu şekildedir:
 Ţılā vü nuķre lāzım şiĆr ile inşāyı kim diŋler
 Fehīm’üŋ güftesin kim fehm ider Yaħyā’yı kim diŋler   
                         (LXVII/1)

 Maćārif kāsid olmış defter ü dīvānı kim diŋler
 Ŝafā-āmīz Selīm’i nükte-i Selmān’ı kim diŋler    
         (LXVIII/1)

Bununla birlikte Basîrî’nin en çok Nâbî’den etkilendiğini ifade edebiliriz. 
Eserlerinde Nâbî’ye birden fazla nazîre yazması bunun açık bir 
göstergesidir. Nitekim bu. Bağlamda Nâbî’nin “bilür bilmezlenür” redifli 
gazelini de tanzir etmiştir. Nâbî’nin ilgili gazeli şu şekildedir:

[fā’ilātün/fā’ilātün/fā’ilātün/ fā’ilün]
Mübtelàsı olduġum dil-ber bilür bilmezlenür
Ser-güzeşt-i mihrini ezber bilür bilmezlenür

Pày-būsıyla şeref-yàb olduğumdan źevķ ider
Nüktelerle şīveler eyler bilür bilmezlenür

Yalıŋuz çeşmüm degül ŝahbà vü sàķī laćl-i càm
Leblerüŋ rengin mey-i aħmer bilür bilmezlenür

Kendi çoķ cevr itdüginden ġayri ol naĥl-ı cefà
Ţıfl-ı aġyàrı daĥı ekśer bilür bilmezlenür
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Aŋlamazsın nağme-i ney źevķ-i mey sen zàhidà
Mest iken Nàbī anı aŋlar bilür bilmezlenür

Bu bilüp bilmezlenen kâmil mükemmel ćàşıķàn
Her ĥuŝūŝı keşf idüp ežher bilüp bilmezlenür

Mükrim İbràhīm Paşa Ħażret-i Ħaķ dostudur
Düşmenine daĥı luţf eyler bilür bilmezlenür

Ħaķ vücūd-ı nàzenīnin ħıfz ide àfàtdan
ćAyn-ı Eflàţūn ħikmetler bilür bilmezlenür

Eylesin Allah her ħàline tevfīķin refīķ
Rıfķı her ħàlinde müstaħżer bilür bilmezlenür

Şehriyàr-ı şehri Ħaķ maćmūr ķılsun dà›imà
Ķadrini bu cevherüŋ aŋlar bilür bilmezlenür

Mažhar-ı luţf-ı Ĥudà hem pàdişàh u hem vezir
Bunlaruŋ ķadrini serverler bilür bilmezlenür47

Basîrî’nin Nâbî’ye yazdığı nazire gazeli ise şöyledir.
[fā’ilātün/fā’ilātün/fā’ilātün/ fā’ilün]
ćIşķumı maĆşūķ-ı bī-pervā bilür bilmezlenür
Mużţarib-ħāl oldıġum ħālā bilür bilmezlenür

Žulmet-ābād-ı firāķında perīşānlıķlarum
Mū-be-mū ol zülf-i Ćanber-sā bilür bilmezlenür

Düşmişem bir Ćömrdür baħr-i belā girdābına
Mā-cerāyı ol dür-i yek-tā bilür bilmezlenür

47  Ali Fuat Bilkan, Nâbî Dîvânı I-II, Akçağ Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2011, s. 640-641.
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Şām-ı fürķat tā seħer encüm-şümār olduķlarum
Bir bir ol māh-ı cihān-ārā bilür bilmezlenür

ćAndelīb-āsā gül [i]çü[n āh] vāh itdüklerüm
Āh kim ol ġonçe-i raĆnā bilür bilmezlenür

Ārzūmend-i şeker-ĥand-i leb-i şīrīniyem
Ĥˇāhişüm ol laĆl-i rūħ-efzā bilür bilmezlenür

Ey Baŝīrī çāre-sāz olmaz men-i bī-çāreye
Bilemez bilmez Ćilācum yā bilür bilmezlenür    

            (LXVI/1-7)

Basîrî ayrıca Nâbî’nin ünlü “görmüşüz” redifli gazeline de nazire 
söylemiştir. İlgili gazeller aşağıdadır:

[fā’ilātün/fā’ilātün/fā’ilātün/ fā’ilün]
Bàġ-ı dehrüŋ hem ĥazànın hem bahàrın görmişüz
Biz neşàţuŋ da ġamuŋ da rūzgàrın görmişüz

Çoķ da maġrūr olma kim mey-ĥàne-i iķbàlde
Biz hezàràn mest-i maġrūruŋ ĥumàrın görmişüz

Tūb-ı àh-ı inkisara pàydàr olmaz yine
Kişver-i càhuŋ nice sengīn-ħiŝàrın görmişüz

Bir ĥurūşiyle ider biŋ ĥàne-i iķbàli pest
Ehl-i derdüŋ seyl-i eşk-i inkisàrın görmişüz

Bir ĥadeng-i càn-güdàz-ı àhdur sermàyesi
Biz bu meydànuŋ nice çàpük-süvàrın görmişüz

Bir gün eyler dest-beste pàygàhı càygày
Bī-ćaded maġrūr-ı ŝadr-ı ićtibàrın görmişüz
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Kàse-i deryūzeye tebdīl olur càm-ı muràd
Biz bu bezmüŋ Nàbiyà çoķ bàde-hˇàrın görmişüz48

 Şehr-i imkānuŋ firāvān şehriyārın görmişüz
 Nice Keykā[v]ūs ile İsfendiyār’ın görmişüz

 Tīşe-i āh-ı żaĆīfāna ħarīf olmış yine
 Nice sulţānuŋ serāy-ı üstüvārın görmişüz

 Olmamış vāreste-i taŝdīĆ-i teĈśīr-i ĥumār
 Bezm-i Ćayşuŋ ŝāf nūş-ı dürd-ĥˇārın görmişüz

 Az müddetde giriftār-ı kemend-i merg olur
 Çoķ mülūk-i nāmdāruŋ gīr ü dārın görmişüz

 Gūy-ı çevgān-ı fenā olmışdurur aĥresleri 
 Mülk-i şān u şevketüŋ biŋ tācdārın görmişüz

 ćĀķıbet eyler sevād-ı ĥaţţ-ı rūyın dāġdār
 Gülşen-i ħüsnüŋ nice lāle-Ćiźārın görmişüz

 Naġme-perdāzī müsellemdür Baŝīrī Nābi’ye
 ćAndelībān-ı ĥoş-elħānuŋ hezārın görmişüz  
      (CXX/1-6)

2. Dîvânı

Basîrî Dîvânı’nın bugün itibariyle bilinen tek nüshası, İstanbul Millet 
Kütüphane yazmaları arasında, 34 Ae Manzum 55 arşiv numarasında 
kayıtlıdır. Dîvân’ın bu nüshası Ali Emiri Koleksiyonunda yer almaktadır. 
Fiziki özellikleri ise şu şekildedir: açık kahverengi meşin sırtlı, bez kaplı 
cilt; aharlı kağıt; muhtelif satır; Arap-Nesih yazı; cetvelli ve şirazelidir. 
Eserin iç kapağında “Basîrî A’mâ Musulî Halil Efendi’dir. Tezkire-i 
Şefkat’de terceme-i hâli ve âsârı gösterilmiştir.” ibaresi vardır. Yazmanın 
2a ve son varağında Millet Kütüphanesi mührü bulunmaktadır. Yazmada 

48  Bilkan, age., s. 696.
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Arap-Nesih yazı çeşidi kullanılmış olup bazı sayfalarda farklı olmakla 
birlikte genel itibariyle 17 satır yazı mevcuttur.

Yazmanın başı şöyledir:
BāĈ-i bi’smi’llāh’dur gencīne-i sırr-ı Ĥudā
Sīndür dendāne-i miftāħ-ı ebvāb-ı hüdā

Yazmanın sonu ise şu şekildedir:
Pāy-ı reftārumı ķaţĆ itdi ġam-ı bī-pāyān
Çekmemişsin ne bilürsin ġam-ı bī-pāyān

2.1.  Basîrî Dîvânı’nın Şekil Özellikleri

2.1.1. Nazım Şekilleri

2.1.1.1. Gazel

Basîrî’nin Dîvânı’nda sadece gazel nazım şekliyle yazılmış manzumeler 
bulunmaktadır. Divan’da 322 adet gazel yer almaktadır. Eserde, 5 beyitli 
151 gazel, 6 beyitli 4 gazel, 7 beyitli 149 gazel, 8 beyitli 1, 9 beyitli 11, 10 
beyitli 2, 11 beyitli 3 ve 12 beyitli 1 gazel vardır. Dîvân, toplam 322 gazel 
ve 1994 beyitten oluşmaktadır. Bu dağılıma baktığımızda Basîrî’nin 
gazellerinin çoğunu 5 ve 7 beyitli olarak yazdığı görülmektedir. Dîvân’da 
gazel dışında nazım şekli bulunmamaktadır. 

Mürettep bir dîvânda genel itibariyle kasîdeler, musammatlar, 
gazeller, kıt’alar, matla ve müfredler gibi bir sıra takip edilir. Ancak Basîrî 
Dîvânı’nda bu sıra takip edilmeyip sadece gazellere yer verilmiştir. Şairin 
gazele verdiği önemi gösteren bir manzûmesi şöyledir:

 [feĆūlün/feĆūlün/feĆūlün/feĆūl]
Neşāt-āver ü neşve-zādur ġazel

 Dil-ārā vü ĥāţır-güşādur ġazel

 Keder ķoymaz āyīne-i sīnede
 Kemāl ehline ġam-zedādur ġazel

 Ten-i mürdeye rūħ-baĥş olmada
 Nümūdār-ı āb-ı beķādur ġazel
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 Marīż-i ġam-ı Ćışķa şehd-i şifā
 Dil-i derdmende devādur ġazel

 Ne berşe ne tiryāke memnūn olur
 Baŝīrī’ye ħālet-fezādur ġazel  
                                                  (CCX)

2.2. Basîrî’nin Şiirinde Ahenk

2.2.1. Vezin

Basîrî Dîvânı’nda sadece gazel şeklinde 322 adet şiir bulunmakta olup, 
bunlarda da 9 ayrı aruz bahri ve 26 farklı kalıp kullanılmıştır. Basîrî, 
kalıpları kullanmakta umumiyetle başarılıdır, ancak bazı şiirlerinde 
aruz kusuru olan zihafa da rastlanmaktadır. Aşağıdaki tablodan da 
anlaşıldığı üzere, Basîrî’nin, Dîvânı’nda en çok, aşağıdaki tablodan da 
anlaşıldığı üzere, mefĆūlü fāĆilātü mefāĆīlü fāĆilün veznini tercih ettiği 
görülmektedir.

Basîrî Dîvânı’nda kullanılan kalıplar:

Vezin Bahirler Adedi

fāĆilātün fāĆilātün fāĆilātün fāĆilün Remel 58

mefāćīlün mefāćīlün mefāćīlün mefāćīlün Hezec 40 

mefćūlü fāćilātü mefāćīlü fāćilün Muzari 65

fećilātün mefāćilün fećilün Hafif 10

fećilātün fećilātün fećilātün fećilün Remel 46

mefāćilün fećilātün mefāćilün fećilün Müctes 38

mefāćīlün mefāćīlün fećūlün Hezec 3

mefćūlü mefāćīlü mefāćīlü fećūlün Hezec 27

mefāćilün fećilātün mefāćilün fećilātün Müctes 3

feĆūlün feĆūlün feĆūlün feĆūlün Mütekarib 2

fāĆilātün fāĆilātün fāĆilātün fāĆilātün Remel 1

mefĆūlü fāĆilātün mefĆūlü fāĆilātün Muzari 7

müfteĆilün mefāĆilün müfteĆilün mefāĆilün Recez 5

mefĆūlü mefāĆīlün mefĆūlü mefāĆīlün Hezec 2
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mütefāĆilün feĆūlün mütefāĆilün feĆūlün Kamil 1

müstefĆilün müstefĆilün müstefĆilün müstefĆilün Recez 2

fāĆilātün fāĆilātün fāĆilün Remel 1

müftećilün müftećilün fāćilün Seri’i 1

feĆūlün feĆūlün feĆūlün feĆūl Mütekarib 1

müstefĆilātün müstefĆilātün Recez 1

feĆilātün feĆilātün feĆilün Remel 2

feĆilātün feĆilātün feĆilātün feĆilātün Remel 1

mefćūlü mefāćilün fećūlün Hezec 3

müfteĆilün fāĆilün müfteĆilün fāĆilün Münserih 2

Basîrî’nin kalıp çeşitliliği noktasında Türk edebiyatında en önde gelen 
isimlerden biri olduğu söylenebilir. Nitekim Haluk İpekten tarafından yapılan 
bir araştırmada,49 Basîrî’nin bu kadar çok farklı kalıpla şiir söyleyebilmesi onun 
becerisini göstermektedir.

2.2.2. İmâle

Kelime anlamı çekme, uzatma, bir tarafa eğme manasına gelen imâle, terim 
olarak ise, aruz ölçüsüne uydurulmak için sesin uzatılmasına denilir. İmâlenin, 
kısa uzaltma anlamına gelen imâle-i maksûr ve çok uzatma anlamına gelen 
imâle-i memdûd olmak üzere iki çeşidi vardır.50 Basîrî’nin manzumelerinde med 
ve zihafın yanı sıra sıklıkla imâle yapıldığı da tespit edilmiştir. Divanda görülen 
imalelere birkaç örnek aşağıya örnek olarak alınmıştır:
  Kimi gelür cihāna kimi gider cihāndan

 Bī-iĥtiyārdur hep āyende vü revende    
     (CCLXXXVI/4)

  
Aŝluŋ ĥiŝāl-i ferćine teĈśīr ider gibi

 bir kimse beŋzemez pederine püser gibi   
               (CCCVII/1)

  

49  Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yayınları, 13. Baskı, İstanbul 
2010, s. 280-284.

50  Haluk İpekten, age., s. 145.
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Dil-i saĥtın Baŝīrī yā Ĥudā nerm eylese yā ĥod
Benüm gibi anı da derd-i ćaşķa mübtelā itse   

      (CCLXXXVII/5)

2.2.3. Med

Arapça ve Farsça kelimelerde bir uzun heceyi, ya da sonu iki sessiz harfle 
veya hemze ile biten bir heceyi bir uzun bir kısa olmak üzere iki hece 
olarak okumaya imâle-i memdûde veya med denilmektedir.51 Dîvân’da 
yer alan gazellerde sıklıkla med yapılmıştır. Dîvân’da bulunan med 
uygulamalarından, Türkçe kelimelerde geçenlerini –daha ilgi çekici olması 
hasebiyle- örnek olarak veriyoruz:
   Aramızda var bizüm maćnī yüzinden daġlar

 Gerçi kim Ferhād ŝūretde muķaddemdür baŋa  
       (V/5)

  
  Az müddetde giriftār-ı kemend-i merg olur

 Çoķ mülūk-i nāmdāruŋ gīr ü dārın görmişüz  
       (CXX/3)

  
  Iraġ gezmeyen  āşūb-gāh-ı keśretden 

 Yaķīn ki derg[eh]-i Ħaķķ’uŋ muķarrebi olmaz  
       (CXXIII/4)

  
Ĥaţādan özge bir endīşe-i ŝavābum yoķ

 Ŝayılsa biŋ günehüm var bir śevābum yoķ  
       (CLXXXVII/1)

  
Pāy-ı ĥum-ı meyi maḳar itdüm ü  ĥıştı zīr-i ser

 Başumı kesseler eger çekmezem el ayaġdan  
       (CCXXXV/2)

Vuŝlata gerçi ţāmićam mihr-i rūĥıyla şāmićam
 Görmege ayda ķānićam gün yüzini ıraġdan  

       (CCXXXV/4)
  

51  Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 150.
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  Yoķdur nihāyeti ruķabānuŋ Baŝīriyā
 Zīrā ki her ne var siver yārumı bütün   

     (CCXXXVI/7)
  

Ţaŋ mı şehīd-i ćaşķa felek çekse tīġ-i cevr
 Ālūde biŋ kez itmiş anı ĥūn-ı al ile   

     (CCLXXXV/3)

Merdüm-i çeşm gibi çeşmümde
Yeri var söylesem ki var yeri     

     (CCXCVIII/3)

          
2.2.4. Zihâf

Asıldan uzaklaştırma anlamına gelen zihâf, aruz terimi olarak ise 
uzun okunması gereken hecelerin kısa okunmasına denir.  Bu yönüyle 
baktığımızda imâlenin tersidir. Arapça ve Farsça uzun sesli heceleri aruz 
kalıplarına uydurabilmek için yapılan aruz hatasıdır.52 Dîvân’da yer alan 
zihâf örneklerinden bazıları aşağıya alınmıştır:
  Miħrāb-ı ebru-yı kecine ţoġru ţurmasaķ

 Maķbūl-i bārgāh-ı Ħaķ olmaz namāzumuz  
      (CXXXII/2)

  
Buţlānı hüveydā olur olmazsa hüveydā

 Şāyeste ćamel müddeći-i aŝl u nesebden   
      (CCLIII/2)

  
Minnet-i maĥlūķı çekmez Ĥāliķ’in rāzıķ bilen

 İbtilā-yı fāķadan ħāli digergūn olsa da   
      (CCLXXVI/8)

Aşağıdaki gazelin “bi’smi’llāh” kelimesinde hem med hem de zihâf vardır. 
Birinci beyitte med, ikinci beyitte ise zihaf gösterilmiştir:
   BāĈ-i bi’smi’llāh’dur gencīne-i sırr-ı Ĥudā

 Sīndür dendāne-i miftāħ-ı ebvāb-ı hüdā   
          (I/1)

52  Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, s. 155.
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   İntihādan behre bulmaz intihā-yı devre dek
 Her kitāba itmesek bi’smi’llah ile ibtidā   

       (I/2)

2.2.4. Redif

Eski Türk edebiyatı içinde önemli bir ahenk unsuru sayılan redif, kafiye 
kelimesinin revî harfinden hemen sonra gelen ve manzume boyunca 
tekrarlanan harf, ek ya da kelimelerdir. Redif, ahenk unsurunun yanında 
hem anlamı etkiler hem de şiirin temasını belirler. Şiire konu bütünlüğü ile 
beraber “yek-âhenk” bir görünüm de kazandırır.53 Basîrî Dîvânı’nda bir ek, 
bir kelime, bir ek+bir kelime, bir ek+iki kelime, bir ek+üç kelime, iki kelime 
şeklinde redifler kullanılmıştır.
  Bahār[du]r içelim bāde her çi bād-ā-bād
  Ne var ise virelüm bāda her çi bād-ā-bād   
      (XLIX/1)

   Ne ŝānićsin ki ŝunćuŋ seng içinden āb ider peydā
   Dıraĥt-ı ĥārdan gül-gonçe-i sīr-āb ider peyda   
          (II/1)

   Ķısmet olmış çünki neyl-i nićmet-i dünyā saŋa
 Ġāfil olma iddiĥār it tūşe-i ćuķbā saŋa    

         (IV/1)
   

Cihān kāşāne vü şemći ruĥ-ı cānānedür gūyā
   Yanınca ĥalķ-ı ćālem ser-te-ser pervānedür güya  
           (X//5)

  Devr-i ruĥuŋda verd-i muţarrāya kim baķar
  Çeşmüŋ yanuŋda nergis-i şehlāya kim bakar   
           (CX/1)

   

53  M. A. Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi Biçim-Ölçü-Kâfiye, 3F Yayınları, İstanbul 2007, s. 267, 
272; Ömer Faruk Akın, “Divan Edebiyatı”, TDVİA, TDV Yayınları, İstanbul 1994, C. 9, s. 402; A. 
Hamdi Tanpınar, 19’uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul 1988, s. 20.
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   Gedā-yı nićmet-āmūzam beni ac eyleme yā Rab
   Sihām-ı fāķa vü iflāsa āmāc eyleme yā Rab   
        (XXVI/1)

   Pürdür evŝāf-ı gül-i terden dehān-ı ćandelīb
   Ħaşre dek bulmaz nihāyet dāstān-ı ćandelīb   
        (XXVII/1)

  Mest-i ćaşķuŋ bāde-i ħamrāya itmez iltifāt
  Teşne-i laćl-i lebüŋ ŝaħbāya itmez iltifat    
       (XXXV/1)

2.2.5. Kâfiye

Şiirde harfin yinelenmesine, en az iki mısra sonunda olup, anlamca ayrı ses 
benzerliğine kafiye denilmektedir. 54 Basîrî Dîvânı’nda hem farklı yapıdaki 
kâfiyeler hem de göz kafiyesi kullanılmıştır. 

Revî ve önceki uzun ünlüden oluşan kâfiye anlamına gelen kâfiye-i 
mürdefe en sık kullanılan kâfiye türüdür: ān, āb, īb, ār, ūr…gibi.

Basîrî Dîvânı’nda kâfiye-i mürdefenin yanında kâfiye-i mücerrede, 
kâfiye-i mukayyede, kâfiye-i müessese gibi kafiyeler de kullanılmıştır.

2.2.6. Ahenk Unsuru Olarak Ses Tekrarları

Tahirü’l-Mevlevî’ye göre ahenk; “manzum, mensur bir sözün kulağa güzel 
ve pürüzsüz gelmesi, adeta hafif tertip bir musikî tesiri yapmasıdır”55 
Basîrî, manzumelerine ahenk katmak için şiir dilinin tüm imkânlarından 
yararlanmıştır. Kâfiye, redif, vezin ve ses tekrarlarını başarılı bir 
şekilde kullanması onun şiirlerine belirli bir ahenk katmıştır. Bu ahenk 
unsurlarının anlamı pekiştirmek için Basîrî tarafından bilinçli olarak 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili örnek manzûmeler aşağıdadır.
 Baŝar yoġ ise Baŝīrī baŝīrete şükr it
 Belādur olsa baŝīrsüz olan baŝīretsüz  
       (CXXVI/7)

54  Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiiri Bilgisi, TDK Yayınları, Ankara 1983, s. 59; Doğan Aksan, Şiir Dili ve 
Türk Şiir Dili, Engin Yayınevi, Ankara 1999, s. 188; M. A. Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi Biçim-
Ölçü-Kâfiye, 3F Yayınları, İstanbul 2007, s. 267, 272.

55  Tâhirü’l-Mevlevî, a.g.e., s. 17.
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 Bülbül-i rengīn-nevāyām Ćārıż-ı dil-ber benüm
 Gülşenümdür gülşenümdür gülşenümdür gülşenüm

 Yādi-i ţāĆatde sūĈ-i ķaŝdum eylerdi bu nefs
 Reh-zenümdür reh-zenümdür reh-zenümdür reh-zenüm

 Ħıfž-ı Ħaķ ķurtarmış istīlā-yı bāţıldan beni
 cevşenümdür cevşenümdür cevşenümdür cevşenüm

 Çekdigüm yoķdur ħaţar ĥavfın diyār-ı yārda
 MeĈmenümdür meĈmenümdür meĈmenümdür meĈmenüm

 Ey Baŝīrī ķovsalar da gicmezem ol kūydan
 Meskenümdür meskenümdür meskenemdür meskenüm   
       (CCXVIII)

Edebsüze edeb ögretmege edīb gerek
Edebsüz itmez edebsüzden iktisāb-ı edeb  
       (XXII/6)

 Nedür bu dişlerün dür mi güher mi
 Dehānuŋ nüsĥa-i Dürcü’d-dürer mi

 Nedür bu laćl-i nāb-ı ābdāruŋ
 Nemek mi şehd-i şīrīn mi şeker mi

 Nedür bu ţalćat-ı ćālem-fürūzuŋ
 Şućāć-ı şems mi nūr-ı ķamer mi

 Nedür bu nergis-i cāzū-pesendüŋ
 Belā-yı merdüm-i ŝāħib-nažar mı
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 Nedür bu ġamze-i cellād ecel mi
 Nedür bu nevk-i müjgān nīşter mi

 Nedür bu ķāmet-i Ţūbā-ĥırāmuŋ
 Nihāl-i serv ü şāĥ-ı naĥl-i ter mi

 Va[r i]ken sende cānā bu maħāsin
 Baŝīrī ħüsn-i ġayra meyl ider mi   
    (CCX/1-7)

2.2.7. İkilemeler

Anlamı vurgulamak, pekiştirmek ve anlamayı kolaylaştırmak için 
ikilemeler de kullanılmıştır. İkilemelerin manzumelerin sonunda değil 
farklı yerlerinde kullanıldığı görülmüştür:
 Ĥaţdan esbaķ yüzine ĥāl düzülmiş yer yer
 Çekmeden ĥaţ nice kātibdür ider vażĆ-ı nuķaţ 
           (CLXXI/3)

Ķılub perverde ŝunćuŋ ķaţre-i bārān-ı nīsānı
Ŝadefde dāne dāne gevher-i nā-yāb ider peyda 
      (II/3)

Ķaţre ķaţre [meh-i] rūyuŋda ćaraķ mı yā ĥod
 Eśer-i jāle midür lāle-i nućmān üzre     

              (CCLXXVIII/2)

Çāk çāk olmayıcaķ ĥançer-i bī-dād ile dil
 Ħalķa-i zülfine reh-yāb olamaz şāne gibi  
     (CCCVIII/4)

Hefte hefte ben iken bülbül-i gülzār-ı viŝālüŋ
 Refte refte o gül-i tāze gözine diken itdüŋ    
     (CXCIX/4)



18. Yüzyil Musul Şai̇rleri̇nden Basîrî ve Dîvânı

209

TY
B

 A
K

A
D

E
M

İ / 2020 / 28: 185-218

3. Basîrî Dîvânı’nın Muhteva Yönünden Değerlendirilmesi

Daha önce de ifade edildiği üzre Basîrî Dîvânı sadece gazellerden 
oluşmaktadır. Bu bakımdan manzumelerin muhtevası da umumiyetle 
gazele uygun tarzdadır. Basîrî’nin âşikâne, rindâne, şûhâne, ârifâne ve 
hikemî tarzda gazelleri vardır. Manzûmelerde her ne kadar konu birliği şartı 
olmasa da bazı gazellerin yek-âhenk olduğu görülmektedir. Bazı gazellerde 
ise aşk, tasavvuf, hikmet ve nasihat gibi konular aynı anda işlenmiştir. 
Dîvân’ın muhtevasıyla ilgili genel bir değerlendirme yapabilmek için 
gazellerin genel konuları ve manzume sayıları çıkarılmıştır. 

Dîvân’da işlenen konuların genel dağılımı aşağıdaki gibidir:

Sıra no Konu Manzûme Sayısı Kullanım Oranı (%)

1 aşk 152 47%

2 bahar 6 2%

3 ferdî ahval 25 8%

4 edebî görüş 6 2%

5 hikmet 17 5%

6 methiye 8 2%

7 münacat 12 4%

8 nasihat 23 7%

9 rintlik 11 3%

10 sosyal hayat 13 4%

11 şikayet-tenkit 25 8%

12 tabiat 2 1%

13 tasavvuf 22 7%

Tablodaki verilerden hareketle Basîrî Dîvanı’nda en fazla işlenen konuların 
aşk, ferdî ahval, şikayet-tenkit, nasihat ve tasavvuf olduğu görülmektedir. Dîvân’da 
% 47 gibi yüksek bir oranla en fazla aşk konusu işlenmiştir. Bu durumun tespit 
edilmesine katkı sağlayan gazeller şu şekildedir:

ćIşķdur ćaşķ şarāb-ı nābum
Der-i meyĥāne vü keder-yābum

ćĀşıķ-ı māye-i źevķumdur ćaşķ
ćIşķ-bāzān-ı ħabīb aħbābum   
      (CCXXVII/1-2)
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ćIşķ içre Baŝīrī veş Ferhād’ı benem Ćaŝruŋ
Şīrīn lebümüŋ sīnem taŝvīt-i dāġumdur    

     (XCIV/5)

Şu kim ħarāret-i Ćaşķıla āteşīn-dil olur
Zülāli vuŝlata yetmezse ħāli müşkil olur    

     (XCIX/1)

Baŋa teşbīh eylemez Mecnūn’ı ćāķil giçinen
Şīve-i rindī vü rüsvāyī müsellemdür baŋa

Aramızda var bizüm maćnī yüzinden daġlar
Gerçi kim Ferhād ŝūretde muķaddemdür baŋa  
      (V/4-5)

Klasik Türk şiirindeki önemli temalardan biri de hiç şüphesiz âşık-rakîb 
çatışmasıdır. Zaman zaman Basîrî de rakîbi şiirine konu edinmiştir.

Seg-i kūy-ı ħabībüm gördüm olmış gice dü pāre
Raķībüŋ sāĆat-i mevti ķarīb olsa baĆīd olmaz 
     (CXV/3)

Beni dişler raķīb ayru seg-i kūy-ı ħabīb ayru
Bulınmış ittifāķı kelb ile ĥınzīr bir yerde    

     (CCKXXIX/4)

Hergiz raķīb ćāşıķ ile ülfet eylemez
Kāfir olur mı hīç müselmāna āşnā

Olma raķīb-i dīve ķarīb ey ferişte-rū
Cāyiz midür melek ola şeyţāna āşnā  
    (XIV/2-3)

Raķībe dūst ķapusında pek ŝataşmışlar
Hele bu bābda segler iŝābet itmişler  
   (LXXXVI/4)
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Klasik edebiyatın önemli tiplerinden biri de zâhiddir. Zâhid, sûfi 
veyahut vâiz ana tiplerdendir. Basîrî de Dîvânı’nda bu tiplere yer vermiştir.

Ħikāyet itme baŋa ħūr-ı ćīn ey vāćiž
Ki dūst teşnesiyem raġbetüm aŋadur aŋa    

      (XVII/5)

Mükellef olsa zāhid itmez idi
Baŋa teklīf-i zühdi bī-tekellüf

Ŝafā-yı bāţına muħtāc ŝūfi
Degüldür ŝūfı geymekle tasavvuf  
   (CLXXXII/3-4)

Basîrî, doğum yeri olan Musul dışında, Bağdad, İstanbul ve bazı Anadolu 
şehirlerine yolculuk yapmıştır. Bu şehirlerden biri de dönemindeki adıyla 
Ruha yani Urfa’dır. Şair, gezdiği Urfa şehrinden çok etkilenmiş olmalı ki 
bunu bir gazelle nazma dökmüştür:
 Dil naķdin alur Ćişve-i ĥūbānı Ruhā’nuŋ
 Şeydā veş olursa n’ola rindānı Ruhā’nuŋ

 Dil-berlerinüŋ ķanı muħarrik ħarekātı
 Ţāķat mı getürsün buŋa sükkānı Ruhā›nuŋ

 Tersā-beçegānı idiyor ġāret-i īmān
 Perhīz idebilsün mi Müselmān’ı Ruhā’nuŋ

 Bāġ-ı İrem’e belki varılsa unudulmaz
 Seyr-i çemen ü źevķ-ı ĥıyābānı Ruhā’nuŋ

 Şehr-i Ħaleb’üŋ medħini eyler midi Şehrī
 Olsaydı müyesser aŋa seyrānı Ruhā’nuŋ

 Dir dīde-i Ćibretle baķın nehr-i Ĥalīl’e
 ćAynıyla budur çeşme-i ħayvānı Ruhā’nuŋ
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 Hep ćAyn-ı Zelīħā’da şināverlik iderler
 Yūsuf gibi nāzende cevānānı Ruhā’nuŋ

 Mebźūldür ebnā-yı sebīle ġurebāya
 İnkār olınur mı nemek ü nānı Ruhā’nuŋ

 Nisyān ile de cenneti yād eylemez ādem
 Olsa nice gün ben gibi mihmānı Ruhā’nuŋ

 ćUşşāķı ider rāst maķāmında muĥayyer
 Taķsīm-i Ruhāvī’yle livā-ĥˇānı Ruhā’nuŋ

 Bu nažm-ı dür-efşāna ķulaķ çekdi Baŝīrī
 Gūş eyleyüb aĆyān-ı suĥan-dānı Ruhā›nuŋ    
     (CXCVIII)

4. Basîrî Dîvânı’nın Bazı Dil Hususiyetleri

Basîrî, Arapça, Farsça ve Türkçe eserler vermiştir. İncelediğimiz Türkçe 
Dîvânı’na göre dili, oldukça başarılı bir şekilde kullandığını söylemek 
mümkündür. Dili ne çok ağır ne de çok sadedir. Dönemine göre ortalama bir 
dile sahiptir. Bununla beraber yaşadığı coğrafyayı da dikkate aldığımızda 
sık sık Farsça yapılı ikili ve üçlü tamlamaları kullanmıştır:
 Mihmān-ı ĥˇān-ı çerĥ-i siyeh-kāse olalı
 Ĥūn-ı cigerdür eyledigi mā-ħażar baŋa 
      (IX/5)

 Ķabūlüŋ sikkesi naķd-i ćamelde olmasa olmaz
 Sezāvār-ı ticāretgāh-ı şehristān-ı dīn yā Rab 
      (XXV/5)

Yukarıdaki manzûmede olduğu gibi üçlü tamlamaları da sık sık 
kullanmıştır. Nadir de olsa daha uzun tamlamalar da kullandığı 
görülmektedir.
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Şikāyet-ı dil-i nā-şād-ı baĥt-ı nā-sāzı
 Raħīm olmayana Ćarż iden ħakīm degül  
                (CCIV/2)

Basîrî’nin halkın gündelik dilde kullandığı kelimeleri ihtiva eden bazı 
beyitleri ise şöyledir:

Bir perī sivmişem ki ćişveleri
 Melegi zār ider degül beşeri  
   (CCXCVIII/1)

Cāndan ne yeter olmasa cānān nažarumda
 Cānum yolına virmege cānānum olaydı  
         (CCCXIV/3)

Çoķdur egerçi çoķ siven ey ġonçe-fem seni
 Ol cümleden de çok siven ammā benem seni 
     (CCCXVI/1)

Basîrî’nin oldukça akıcı bir dili vardır. Divan’daki CCCXIII, CXCVI, 
CCLXXV nolu manzumeler bu akıcılığa örnek olarak gösterilebilir. Basîrî 
akıcı bir dil kullanmasının yanı sıra aruzda da oldukça başarılıdır. Türkçeyi, 
vezin gereği, dili fazla zorlamadan ve aruz hatalarına çok fazla düşmeden 
kullanmıştır. Dîvânı’nda yerel halkın günlük dilde kullandığı kelimeleri de 
sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Örnek beyitler şu şekildedir:

Tapşırmak: vermek, ulaştırmak, yetiştirmek, emânet etmek.

ćIşķa ţapşurdum metāć u dāniş ü idrākümi

 Bī-tekellüf āteşe virdüm ĥas u hāşākümi  (CCCXIII/1)

beslemek: yedirip içirmek, geçimini sağlamak.

Āb-ı dīdemle seni besledüm ey naĥl-ķadüm

 ćĀfiyet ġayra naŝīb oldı ne çāre śemerüŋ  (CXCVI/4)

öleyazmak: ölecek duruma gelmek, neredeyse ölmek.
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Baŋa bir nāme yazub kesrümi cebr eylemedüŋ
 Öleyazdum saŋa aħvālimi [ben] yaza yaza    
     (CCLXVIII/4)

sepmek: saçmak, dağıtmak.
Ŝu seper āteş-i ĥışm u ġażab-ı Mevlā’ya

 Dāne-i eşk ile gevher ola mı hem-pāye  
     (CCLXXV/1)

4.1. Arkaik Şekiller

Basîrî’nin Dîvânı’nda bugün arkaik sayılan bazı ek ve kelimeler vardır. 
Arkaik eklerden bazılarını şu şekilde saymak mümkündür: -eyin (CCCI/5), 
-cek (V/1).

Dîvân’da geçen bazı arkaik kelimeler ve bugünkü karşılıkları da aşağıya 
çıkarılmıştır:56

irgürmek: ulaştırmak, eriştirmek. 
 Ķoma žulmāt-ı ďelāletde Baŝīrī mānend
 İrgür envār-ı hüdāya beni yā Rab yā Rab  
      (XXIV/7)

ivmek: acele etmek. 
 İvmekle Baŝīrī gözüŋ aç menzil alınmaz
 Tevķīfine teshīline teysīrine muħtāc  
     (XLIII/7)

ķanda: nerede, nereye. 
 Eşki müjemüŋ ķanda Furāt u Ceyħūn
 Lücce-i baħr-i pür-āşūba şebīh ola mı Şaţ    
     (CLXXI/4)

56  Arkaik kelimelerin anlamları Cem Dilçin’in TDK Yayınlarından Çıkan Yeni Tarama Sözlüğü’nden 
yararlanılmıştır. Derleyen Cem Dilçin, TDK Yayınları, Ankara 1983.
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Ŝuvarmaķ: sulamak, su vermek.
Vācib biliyor ķadħi ķadeħ-nūşlara şeyĥ

 Farż oldı iki cām ile ćaķlını ŝuvarmaķ  
    (CLXXXIV/3)

özge: başka, gayri.
Ĥaţādan özge bir endīşe-i ŝavābum yoķ

 Ŝayılsa biŋ günehüm var bir śevābum yoķ    
     (CLXXXVII/1)

Basîrî, arkaik şekillerin yanında Türkçe’de isimden fiil yapmak için en 
yaygın kullanılan eklerden birisi olan “la” eki’ni de kullanmıştır. -la eki 
“gibi olmak” anlamına gelir. Musa gibi olmak anlamına gelen Mûsa’lanmak 
gibi şekilleri kullanarak vezin ve kafiyede kolaylık sağlamıştır. La ekini 
kullanmadığı takdirde Mûsa gibi olmayı söylemede zorlanabileceğini 
düşünerek böyle bir kullanımı tercih ettiği ifade edilebilir.
 Nefs-i cāhil ŝadrdan server olub raĆnālanur
 Gör belāyı bezm-i Ćirfān içre de bālālanur

 Eylemezken lāyı illādan temeyyüz57 ol bī-ĥayır
 Bilmeyüb ħaddini bu ħāliyle müsteśnālanur

 İtse nuţķ-ı lüknet-āmīziyle ezber muŝħafı
 İbtidā-yı Ţūr’a vāŝıl olıcaķ Mūsā’lanur

 Murġ-ı ţabĆı süst-pervāz-ı hevā-yı ħıfž iken
 Ķāf’a yetdükde sebuĆ-dāşānına Ćanķālanur

 Ħıfž-ı ĶurĈān eyleyen ħıfž-ı ħudūd itmek gerek
 Yoķsa her ħāfıž Baŝīrī zuĆmıla monlālanur  
      (XCVII)

57  Metinde “temeyyüz”den sonra “ol” kelimesi vardır.
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Sonuç

Günümüzde resmî olarak Türkiye’nin sınırları dışında kalsa da Türkiye ve 
Türkler’le dînî, tarihî, lisanî ve kültürel bağı olan pek çok yer, pek çok insan 
vardır. Bu bölgelerde yüzyıllarca Türkler hâkim olmuş, Türkçe konuşulmuş 
ve yazılmıştır. Böyle yerlerden biri de Musul’dur. Musul yüzyıllardan beri 
Türkler’in yaşadığı, Türkçe’nin konuşulduğu bir yer olduğundan Türkçe 
şiir söyleyen pek çok şair de yetişmiştir. Bunlardan biri de Basîrî’dir. 
Ancak ne yazık ki bugüne kadar Basîrî ile ilgili ciddi ve ilmi bir çalışma 
yapılmamıştır. 

Basîrî, 1700-1765 yılları arasında yaşamış asıl adı … olan bir şairdir. 
Küçük yaşlarda gözlerini kaybettiği için eserlerinde Basîrî mahlasını 
kullanmıştır. Çok zeki bir hâfız olan Basîrî, dînî ve ilmî alanlarda da 
kendini yetiştirmiş ve zamanla tanınan birisi olmuştur.  Zamanla Arapça, 
Farsça ve Türkçe eserler vermiş olan şair, Türkçeyi şiir dili olarak çok 
başarılı bir şekilde kullanmıştır. Basîrî’nin incelediğimiz Dîvân’ı, sadece 
gazellerden oluşmaktadır. Dîvân’da toplam 322 gazel bulunmaktadır. 
Basîrî şiirlerinde vezin, kafiye ve redifleri başarılı bir şekilde kullanmıştır. 
Arapça, Farsça ve Türkçe kelimelerle kafiye yapmada oldukça başarılı 
olduğu söylenebilir. Dönemine göre sade bir dili vardır. Bazı şiirlerinde 
uzun terkipler olması, Arapça-Farsça kelime ve terkiplerin varlığı dilini 
çok fazla ağırlaştırmamıştır. 

Vezin gereği ise bazı kelimelerde tasarruflarda da bulunmuş olan 
Basîrî’nin hemen hemen tüm edebî sanatları yerli yerinde kullanması, 
onun başarılı bir şair olduğunu da göstermektedir. Özellikle teşbih, 
mübalağa, tezat, telmih, cinas, irsal-i mesel, leff ü neşr ve hüsn-i ta’lil 
gibi sanatlarda güzel örnekler vermiştir. Şiirlerin muhteva yönünden en 
güçlü yanı ana temasının aşk olmasıdır. Manzumeler büyük oranda aşktan 
bahsetmektedir. Basîrî’nin Dîvân’ı dışında, Musul kuşatmasının anlatıldığı 
Türkçe Urcûze, nahivle ilgili ed-Dürerü’l-Manzûme ve’s-Surerü’l-
Mahtûme, Musul’un İran hükümdarı Nâdir Şâh tarafından kuşatılmasını 
anlattığı Arapça Urcûze ve Musul kuşatmasını cümmel tekniğiyle yazdığı 
Dâdiyye isimli eserleri vardır. Eserlerinden de anlaşılacağı üzere, Musul 
kuşatması konusunda hem Arapça hem de Türkçe urcûzeler yazması 
söz konusu olayın Basîrî’nin hayatında büyük bir etkiye sahip olduğunu 
göstermektedir. 
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Şehrin Sinema Ruhu

İhsan KABİL*

Şehir ve sinema bir arada düşünüldüğünde, birbirini tamamlayan iki 
mekan ve zaman unsuru olarak, asri zamanların adeta helezonik bir 
gerçeği gibi insan imgeleminin karşısına çıkar. Sinema salonları, yirminci 
asrın başlarından itibaren şehirlerin ve kasabaların birer ayrılmaz kültürel 
mekanları haline gelmiş, maddi anlamda en ucuz kitlesel sanat tüketimi 
şeklinde geniş kalabalıkları kendilerine çekmişlerdir. Işıklar karardığında, 
beyazperdeye yansıyan büyülü görüntülerin canlandırdığı özgün veya 
uyarlama kurmaca hikayeler, seyirci için adeta efsunlu bir kaçış alemi 
olarak, yaşanan hayatın değişik bir versiyonu, bir tür simülasyonu şeklinde 
tezahür eder. 

Televizyon veya internet ortamı gibi sinemanın benzeri başka 
rakiplerinin olmadığı bir ortamda, insanların sinemayla ilişkisi de adeta 
bir ritüel gibiydi ve sinemaya gidiş kendi içinde neredeyse sembolik bir 
kıymet taşıyordu. Salonların afiş bölmeleri, fenerleri, gişeleri, lobileri, 
duruma göre balkonları, belki locaları seyirciyi seyretmeye gittiği film kadar 
etkileyen birimler olarak karşımıza çıktılar. Kapalı salonların yanında 
yazlık sinemaların da neşet etmesiyle şehrin sinemayla olan ünsiyeti biraz 
daha artarak, dört mevsime yayılan bir sinema seyir faaliyeti, insanların 
gündelik hayatının bir parçası haline geldi. Kapalı salonların seyirci 
kapasitesi günden güne artıyorken, yazlık sinemalar da boş arsalarda arz-ı 
endam ediyor, mahalle aralarındaki sinema mekanlarıyla, belki hiçbir 
zaman öyle yerler görmeleri nasip olamayacak kimseler dünyayı seyre 
dalıyorlardı.

Her semtte birkaç kapalı ve yazlık sinema bulunması vaka-i adiyedendi; 
seyircinin meşrebine göre yerli ve yabancı filmler çoluk çocuk herkesi 
kendine çekiyordu. Çocukluğumun geçtiği İstanbul, Ortaköy’de, bir kapalı 
salon iki de yazlık sinema vardı. Bunlardan Barbaros sinemasının kapalı 
kısmı balkonuyla devasa bir mekana sahip, açık kısmı da bin koltuğa yakın 
bir kapasiteydi. Çamlıset sineması ise, ön kısmı düzlük olarak gelişen, 
arka kısmı bir teras şeklinde yükselen ve toplamda ikibin kişiye yaklaşan 
oturma yerine sahip bir bahçe sinemasıydı. Yine, ilkokulu yatılı olarak 
okuduğum Yakacık’taki biri yerli, diğeri yabancı filmler oynatan iki sinema 

*  Yönetmen-Yazar

Literature and Commentary
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ve fuayelerindeki afişler, kişiyi değişik hayal alemlerine, dünyanın farklı 
yörelerine sürükleyen ikonografik materyallerdi. Hakeza Beşiktaş’taki 
Suatpark, Mıstık, Yumurcak, Yıldız, Kerem ve Aslı kapalı salonlarıyla, 
Suatpark, Yumurcak ve Beşiktaş Bahçesi yazlık sinemaları halkın itibar 
ettiği mekanlardı. Sinema, bu yanıyla bir kitle sanatı olarak, adeta modern 
kültürü belirleyen parametrelerden biri şeklinde öne çıktı ve ticari kültürel 
mekanların önde gelenlerinden oldu. 

Mekanların bu fiziki saltanatı, özellikle televizyonun evlere girmesiyle 
büyük sarsıntıya uğradı ve sonrasında birer birer kapanmaya, yerlerini 
apartmanlara ve otoparklara bırakmaya başladı. Eşzamanlı olarak 
sinemaları işgal eden müstehcen filmler de ailelerin sinema salonlarından 
çekilmesinde büyük rol oynadı; artık sinema olgusu başka bir safhaya 
geçmişti. 

Münferit semt sinema salonlarının kapanmasıyla salonlar gitgide 
küçülmeye, alışveriş merkezlerinin entegre bir parçası olmaya başladı. 

Böylece her şeye rağmen kültürel bir işlev gören sinema, tüketim 
dünyasının bir parçası haline geldi; belli bir felsefi önermesi olan filmler 
dahi tüketimciliğin elinde adeta rehin oldular. Bağımsız sinema salonları 
büyük yekunun içinde gerçekten çok azaldı ve ayakta durmaları da 
oldukça zorlaştı. Öte yandan film seyir ortamının televizyonun yanı sıra 
internet gibi diğer sanal mecralara kaymasıyla, filmlere ulaşım görece 
daha kolaylaştı ve sinema salonları bu süreçte daha marjinal kalmaya 
başladı. Ancak bir sinemada büyük geniş perdede ışıkların söndüğü bir 
ortamda film seyretmenin tadı, meydana gelen büyülü atmosfer, gelişmiş 
ses sistemleri ve diyelim, üç boyutlu sinema, imax gibi alternatifler hiçbir 
zaman diğerleriyle ölçülemeyecektir.
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Sinemanın İç Odası: Edebiyat

Hayrettin ORHANOĞLU*

Giriş

Sinemanın ortaya çıkışı hiç şüphesiz fotoğraf ve dolaysıyla gerçekliğin bir 
izdüşümü olması ama daha önemlisi hareketliliğin sürekliliğiyle kendine 
bir konum belirler. Bu da konumuzu sınırlandıran bir bakış açısı olarak 
ele alındığında sinemada gerçekliği hem yaklaştıran hem de uzaklaştıran 
yanıyla düşünmemiz gereken bir harita çizer bize. Sanatın birbirinden 
etkilenme biçimiyle sinema da bu etkilenmenin önemli bir payını alır. 

Gerçekliğe bakışıyla sinemada uzaklaştırma eylemi yabancılaşmayla 
ortaya çıkan dış gerçekliği kendine göre şekillendiren bir tekniktir. Bir yanda 
Şarlo rolüyle Charlie Chaplin, modernliği ve dolayısıyla makineleşmeyi 
insanın kendine yabancılaşmasıyla sunmasıyla eleştirirken diğer yandan 
İlk Günah filminde masum rolünü oynayan bir katilin mahkemesi beraatla 
sonuçlandıktan sonra kendisini savunan avukata gerçek yüzünü göstermesi 
gibi iç içe yabancılaşma retoriğini de üstlenir.

Sinema sanatının ikincil ve en önemli işleve sahip yakınlaştırma 
eylemiyse niyetlerin buluşması diyebileceğimiz bir içeriğe sahiptir. 
Seyirciyi de içine alan bakış açısıyla kahramanın eylemlerini benimsetme 
eğilimi çokça göze çarpar. Yeşil Yol1 adlı filmde Stephan King’in aynı adlı 
romanından hareketle iki küçük kızın katili olarak yakalanan John Coffey 
(Michael Clarke Duncan), aslında bir karıncayı incitmeyecek kadar ince 
ruhlu biridir. İdam sahnesinde ölüp ölmediği Paul Edgecomb (Tom 
Hanks) tarafından korunup korunmadığı belli olmayan bir kurguyla seyirci 
karşısına çıkar.   

Sinemanın görsel bir dille elde ettiği yabancılaşma ve yakınlaşma 
efektinde realist ve naturalist eğilimlerin sona erdiği ve bilinç akımı 
tekniğiyle buluşan, daha ötede giderek irreele doğru yaklaşan 19. yy sonrası 
roman anlayışının etkisi hiç şüphesiz göz ardı edilemez. Nitekim 19. yy. 
romanındaki dikkat çekici yanlardan biri de kahramanın ya da anlatıcının 
niyetini benimsemektir. Her iki teknik de edebiyat kökenli olmasına 
rağmen, sinemada daha geniş daha etkili bir kullanım sahası bulmuştur.  

* Dr. Öğr. Üyesi, Giresun Üniversitesi, İletişim Fakültesi.
1 Yönetmenliğini Frank Darabont’un üstlendiği Yeşil Yol, 1999 yılında gösterime girmiş ve en iyi film 

dalında Akademi ödülü, en iyi yardımcı erkek oyuncu Akademi ödülü, en iyi senaryo uyarlama ödülü 
gibi önemli ödüller kazanmıştır.  Film, Türkiye’de 2000 yılında gösterime girmiş ve çok beğenilmiştir. 
Bkz., www.beyazperde.com.  
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Sinemanın edebiyatla olan yakın ilişkisi, yalnızca kullandığı tekniklerle 
sınırlı değildir. Kurgu teknolojisinde edebiyatı bir bilim gibi düşünen kimi 
estetikçilere göre de poetik kaynaklar da sinemanın kurgu manifestosunda 
kendine bir yer bulur. Umberto Eco’nun güzellik ve çirkinliğin tarihine 
dönük kimi çalışmalarıyla bir Ortaçağ romanı olan Gülün Adı (The Name of 
The Rose) adlı romanı ekseninde, yönetmen Marco Ferreri, yazara romanın 
sinema için çok uygun bir dile sahip olduğunu öne sürer. Romandaki 
diyalogların sahneler için istenilen uzunlukta olduğunu söylemesi, yazarı 
şaşırtır.  

Sinemaya eleştirel bir gözle bakan Deleuze de sinema ve edebiyat 
arasındaki ilişkiye değinir. Her ikisinin benzer yönlerini vurgulamasına 
rağmen edebiyatın kullandığı süre-imge ve mekân-imgeden daha çok 
hareket-süre bloğuna (blocs de mouvement/durée) daha çok yöneldiğini 
belirttiği sinemanın edebiyat gibi kavramlar icat etmediğini aksine taklit 
ettiğini ileri sürer.2 

Sinemayla edebiyat arasındaki ilişkiyi irdeleyen teorik çalışmalardan 
bir başkası da 1957’de Alain Robbe Grillet’nin öncülüğünü yaptığı 
“Yeni Roman” akımıdır. Klasik anlatılara alıştırılmış okurun sinemanın 
katkısıyla yeni anlatma yollarını tanıması gerekir, düşüncesi bu hareketin 
temel meselesi haline gelmiştir. Sinema, bu yolların en önemli çıkış 
noktasıdır. Kendi romanlarında da sinemanın özellikle tasvirlerinde 
sinema tekniğinden faydalanması, yönetmen ve yazar arasındaki bağın da 
kuvvetlendiği anlamına gelir.3  

Sinemanın edebiyatla olan yakınlığı elbette ki yalnızca teoriyle değildir. 
1950 sonrası ana akım sinema başta olmak üzere birçok ülkenin sineması 
da ağırlıklı olarak roman uyarlamaları ve yazarların hayatını öne çıkaran 
biyografik çalışmaları öne çıkarmıştır. Yönetmenliğini Richard Eyre’in 
yaptığı İngiliz-Amerikan ortak yapımı olan İris (2001) roman yazarı 
İris Murdoch’un hayatını konu edinir. Michael Cunningham’ın aynı adlı 
romanından uyarlama 2002 yapımı Saatler filmi de Virginia Woolf’un 
hayatını Mrs. Dallowey romanından hareketle seyirciyle buluşur. Türk 
edebiyatında da Orhan Kemal’in Kaçak adlı romanından uyarlanan Üç 
Tekerlekli Bisiklet; Yusuf Atılgan’ın aynı adlı romanından uyarlanan 
Anayurt Oteli (1986) ve Nahit Sırrı Örik’in Sultan Hamid Düşerken 
romanından uyarlanan aynı adlı film (yönetmen Ziya Öztan) gibi yapımlar 
örnek olarak verilebilir.  

Sinemanın olay merkezli anlatılara olan yakınlığı hiç kuşkusuz bunların 
görsellikle olan ilişkilerinin boyutuyla ilgilidir. Destanlar dışta tutulursa 

2  Bkz., Gilles Deleuze, İki Konferans (Çev., Ulus Baker) Norgunk Yay., İst., 2003. 
3  Alain Robbe-Grillet ve Yeni Roman (Çev., Asım Bezirci)  Ara Yay., İst., 1989.
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olay ağırlıklı masal, öykü ve nihayet romanda olay tasvirlerle birlikte ilerler. 
Özellikle Balzac ile birlikte tasvirin olayın geçtiği mekân işlevinden öte 
olayı tamamlayan bir yan unsur olarak düşünülürken bu teknik, sinemada 
da karşılığını bulmuş; zamanla mekân, korku ve gerilim filmlerinde olduğu 
gibi izleyicinin gözünde daha etkili bir anlatım biçimine dönüşmüştür. 
Mekân, günümüz aksiyon filmlerinde efektler aracılığıyla öne çıkarken 
neredeyse bir film kahramanına dönüşür. Avatar benzeri animasyonlar da 
dâhil olmak üzere gerçekliğin ötesinde kurgulanan filmlerin en dikkat çekici 
yanı mekândır. Bu filmlerin çıkış kaynağı, dünya edebiyatının da modern 
klasikleri arasına giren önemli romanlardır.4 Büyülü bir dünya tasavvuru, 
olayı ve dolayısıyla kurguyu da renklendiren yeni bir ifadeye dönüşür.5 
Ancak belirtmek gerekir ki sinemadaki büyülü mekân algılarının temeli 
kuşkusuz mitler, destanlar, masallar hülasa edebiyatın temel unsurlarıdır. 
Dolayısıyla edebiyat ve sinemayı birbirinden ayrı düşünmek imkânsızdır.

4  J.R.R. Tolkien, Yüzüklerin Efendisi (Bülent Somay-Çiğdem Erkal İpek), Metis Yay., İst., 2016; J.K. 
Rowling, Harry Potter (Çev., Ülkü Tamer) YKY., İst., 2016 vd.

5  Fantastik sinemada farklı mekân kurguları, yalnızca Avatar’la sınırlı değildir. Yüzüklerin Efendisi, 
Thor, Oz, Alis Harikalar Diyarında, Sinbad gibi filmlerde de bu mekân tasavvurları göze çarpar. Ağırlıklı 
olarak Walt Disney yapımı olan bu filmlerde masal türünün baskın etkisini görmek mümkündür. 
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Bir Belge: İrşadınıza Muhtaç 
Rejime Sadıkım

Celil GÜNGÖR*

Vala Nurettin(1901-1967) 1933 yılında Galatasaray Lisesinden hocası 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Yusuf Hikmet Bayur’a bir mektup 
yazarak bir gurup genç arkadaşı ile çıkartacağı  gazeteyi haber verir. Haber 
vermekten de öte yıllar öncesinden varolan tanışıklığını da vesile ederek 
dönemin korku ve baskı ortamında tutunacak bir dala ihtiyacını hissettirir. 

Vala’nın mektubundan, hocası Yusuf Hikmet Bayur’la Galatasaray lisesi 
yıllarından sonra hiç irtibatlarının olmadığı anlaşılıyor. Zira kendisini 
tanımasına yardımcı olabilecek talebelik yıllarına ait bazı ipuçları verse de 
gene tanıyamayacağını kabul ederek, bazı gazetelerdeki yazılarını tenezzül 
buyurmuşsa görmüş olabileceğini ifade ederek esas talebine sözü getirir.  

Rejime sadık ve irşatlarına uymaya hazır arkadaşları ile Hergün adı ile 
bir gazete çıkartacaklarını, rejime ve inkılaplara destek vereceklerini ve bir 
zararlarının olmayacağını temin eder. 

Eski hocasının bir ağabeyi sıfatı ile kendilerine sahip çıkmasını ve 
görünür görünmez kaza ve belalara karşı kendilerini korumasını talep eder. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün genel sekreteri olan eski 
hocası ise talebesine cevabında rejime ve fırkaya(CHP),altı umdeye uygun 
neşriyatta bulundukları müddetçe bir mesele olmayacağını yazar.  

Vala Nurettin’in ürkek ve çekingen mektubuna hocasının verdiği 
soğuk ve mesafeli cevabın her iki taraf açısından bir takım sebeplerinin 
olduğundan kuşku yoktur. Bu sebepler daha çok Vala Nurettin’in 
geçmişindeki Moskova ve komünist kimliği etrafında oluşmuştur. 

1921’in ilk aylarında İstanbul’dan yeni dünya vapuru ile Nazım Hikmet’le 
beraber aralarında Yusuf Ziya, Faruk Nafiz’in de bulunduğu bir gurupla 
Anadolu’ya geçmek için yola çıkarlar. İnebolu’da bir müddet beklerler. 
Yusuf Ziya ve Faruk Nafiz Ankara tarafından ‘ seciyeleri düşük’ bulunarak 
kabul edilmeyip geri dönerler. Vala ve Nazım Ankara’ya geçerler. 

Bir müddet sonra İnebolu’da yol arkadaşlığı yaptıkları Almanya’dan 
spartakislerle ilişkileri sebebiyle kovulan Türk spartakislerin tesiri 

*  Araştırmacı Yazar
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ile hedeflerini Moskova’ya çevirirler. Doğu Emekçileri Komünist 
Üniversitesinde(KUTVA) okurlar. 1925 te Türkiye’ye dönerler. 

Özellikle Vala Moskova’da komünizmin ve sosyalizmin kendilerine 
anlatıldığı gibi olmadığını öğrenecek ve yaşayacaktır. Türkiye’ye 
döndüğünde komünizm ile kemalizm arasında kalır. Kendisi gibi pek çok 
yoldaşı da tevbekar komünistler olarak kemalizme iltihak ederler. Vedat 
Nedim Tör, Ahmet Cevat Emre,Şevket Süreyya Aydemir, Sadrettin Celal 
Antel bunlardan bazılarıdır. Yeni rejimin dil, tarih, ekonomi, propaganda 
alanlarında ideolojisini oluşturmaya ve öne çıkmaya çalışırlarken içinden 
geldikleri TKP’yi ihbar edenler de çıkar aralarından. 

Vala TKP’ye giderek parti üyelik kartını vererek ‘alın emanetinizi verin 
özgürlüğümü’ der. ‘Yalnız bilin ki benden size zarar gelmeyecektir. ‘ Parti 
ile ilişkisini kestiği gibi 15 yıl boyunca yakın arkadaşı Nazım Hikmet’le de 
ilişkisini keser. Nazım bu dönemlerde hapistedir. 1947 de Nazım Bursa 
hapishanesinde iken yeniden ilişki kurar. 

Vala Nazım’ın meşhur ‘ putları kırıyoruz’ çıkışına karşı kendisinin 
yıpratılmaya çalışılacağını, biraz Tevfik Fikret üslubunu benimsemesini 
tavsiye ettiğinde Nazım ve çevresi kendisini idealistlikten ayıracak ve 
üslubunu soysuzlaştıracak biri olarak görürler. Meşhur ‘ ben yanmasam, 
sen yanmasan, biz yanmasak, Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa’ şiirini  bu 
sebeple Vala için yazmıştır.  

İşte bütün bu komünizm tortularından arınma teşebbüsleri, sadık 
ve uyumlu olma gayretleri gene de bir gazete çıkartmak için Vala 
Nurettin’e yeterli görülmemekte, eski hocasından ağabeylik ve müzahirlik 
beklemektedir. 

1930’ların Ankara’sını ve oradan ülkeye yayılan siyasi ve kültürel 
hegemonyanın ağır  havasını da yansıtır bu mektup. Vala gazetesini 
çıkartır ama aralarındaki anlaşmazlık sebebiyle mi görünür görünmez bir 
kaza bela sebebiyle mi bilinmez yirmi sayı kadar çıkar ve kapanır. 

VALA NUREDDİN’İN MEKTUBU*

Muhterem hocam,

Galatasaray lisesinde tabiiyat muallimliğiniz esnasında, ben iki sene 
kadar, feyzinizi almış bir talebenizim. İlk sene Kamil paşa zade Hilmi 
ile,ikinci sene elyevm İş Bankası Mısır şubesi müdürü 456 Sait ile yanyana 
otururdum. Numaram 568 di. Derslerime oldukça çalışırdım. Bir kere 
yaramazlıktan bana yarım izinsiz yazmıştınız; sonra affettinizdi. Zayıf, 
kekeme, gözlüklü bir çocuktum. Daima üniforma giyerdim.  



228

Kitâbiyât ve Yorum / Literature and Commentary 
TY

B
 A

K
A

D
E

M
İ /

 2
02

0/
28

: 2
21

-2
30

İhtimal beni bu surette hatırlamazsınız. Şimdi yedi seneden beri, 
gazetecilikle meşgulüm. Son günlere kadar “Akşam”da (Va-Nu) vesair 
imzalarımla yazılar yazardım. Eğer arada sırada tenezzülen okuyor 
idiyseniz, memleket  ve millete, rejime zararlı olmayan, belki de kısmen 
faydalı neşriyatta  bulunduğuma dikkat etmişsinizdir. Ecnebi dilleri 
bildiğim için, bir çok muhalledatı Türkçeye tercüme etmekle müftehirim. 

Son günlerde “Akşam”dan ayrılıp bir kaç muharrir arkadaşımla 
birleşerek, “Hergün” ismile  büyük bir akşam gazetesi neşrine teşebbüs 
ettim. Bütün mesai arkadaşlarım rejime sadık ve irşadatınıza ittiba 
etmeğe amade gençlerdir. Samimi haleti ruhiyemiz olan nikbinliği ve 
yapıcı zihniyeti halka telkin için uğraşacağız. Bundan maada mevcut 
gazetelerde pek sudan, pek havai bulduğumuz muhteviyat yerine beş 
kuruş mukabilinde halka birazda ciddi yazı okutmayı umuyoruz. Diğer 
cihetten ,muhtelif sahifelerimizde yeni harfleri ilk okuyanlara bile hitap 
edeceğiz. 

Siz hocamdan ricam: Gazetemizin ilk sayılarından itibaren 
hakkımızda müsbet bir fikir edinir de sonradan gene inkisara 
uğramazsanız,”Hergün”e manen zahır olmanız ve görünür görünmez 
kaza belalara karşı bizleri bir ağabey gibi himaye etmenizdir. 

Bunu sizden beklediğimizi söyler ve ellerinizden öperim, muhterem 
hocam.

Vala Nureddin

*CBA 0101 9692-22
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       YUSUF HİKMET BAYUR’UN CEVABI*

        Azizim Vala Nurettin Bey

Mektubunuza ve şahsıma göstermiş olduğunuz duygulara 
teşekkür ederim. Talebelik zamanlarınızı  iyi hatırlıyorum ve hayatta 
muvaffakıyetli bir genç olduğunuza çok memnun oldum. 

Gazetenize muvaffakıyet dilerim ve bunun başlıca şartı devlete ve 
millete faydalı olmaktır. Kanaatimce milliyetçilik, halkçılık, inkılapçılık, 
devletçilik ve laiklik gibi cumhuriyetin istinat ettiği esaslı prensiplere ve 
daha verimli surette fırkamız programına uygun hareket ve neşriyatta 
bulundukça devlet ve millete faydalı olacağınıza şüphe yoktur.  

Bu ümitle size giriştiğiniz yeni işte parlak bir istikbal temenni eder ve 
selamlarımı yollarım.  

                                                          17/7/933

*CBA 01019692-22
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