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II. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi

 

Felsefi Sağaltım ile Psikoterapi Arasındaki İlişki 

Ceylan Oruççiftçi 

Psikoterapi, ruhsal problemlerin bir uzman danışman ile konuşularak, kişinin 

kendini tanımasını sağlayarak yaşamı boyunca karşılaşacağı sorunlarla nasıl baş 

edeceğini öğreten değişimin ve gelişiminin sağlandığı bir süreçtir. Bu sürecin 

birincil aktörü kişinin kendisidir. Kişi kendini ruhsal hasta olarak nitelendirdikten 

sonra bir tedavi süreci başlamaktadır. Bu özelliği ile psikoterapi daha çok tıbba 

yakın bir kavram ve sürecin adıdır. Tıbben tanı konulmuş ve ‘hasta’ adı verilen 

kişilerin ruhsal ve zihinsel rahatsızlıkları incelenir ve tedavi yolları aranır. Sadece 

tanık konulan hastalar ya da danışanlar psikoterapi’nin inceleme ve tedavi etme 

alanı içindedir. 

Felsefi sağaltım ise insanı tıbben “hastalık” noktasına gelmeden ‘tıbben hasta 

olmayan’ felsefenin birikimiyle sağaltmak demektir. Bu sağaltım, tıbbi bir tedavi 

değil, varoluşsal bir iyileşme çabasını ifade eder. Tüm insanlar için ortak olan 

varoluşsal sorunları ele alıp, tıpkı psikoterapi gibi insanın kendisini tanımasını ve 

varlığına bir anlam yüklemesi amacı gütmektedir.  Felsefi sağaltım kişinin önce 

kendi kendini sonra başkalarını eğitmesine imkân veren analizler yaparak insan 

yaşamının her anı anlamlı kılmayı amaçlamaktadır.  Psikoterapiden farklı olarak, 

felsefi sağaltımda tıbbi tanı konulmaz; ‘hasta’ ya da ‘danışan’ yoktur. Normal ve 

‘tıbben sağlıklı’ insanlar felsefi sağaltımın muhatabıdırlar. Tedavi değil, zihinsel 

ve ruhsal dinginliği sağlayacak olan düşünsel süreçlere ve aydınlanma etkinliğine 

odaklaşır. Bununla birlikte felsefi sağaltım psikoterapi ile ortak yönlere de 

sahiptir. 

Bu çalışmamızda felsefi sağalım ile psikoterapi’nin karşılıklı etkileşimini ele 

alacağız. Psikoterapi’nin ne olduğu, yöntemlerini ve uygulama alanlarını 

inceleyeceğiz. Araştırmamız, bu iki ‘iyileştirme’  yöntem ve biliminin benzerlik 

ve farklılıklarını belirleyerek aralarındaki sınırı açıklığa kavuşturmaya katkı 

sağlayacak bir çalışmadır. 

                                                           
Yüksek Lisans Öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi  
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Anahtar Kelimeler: Felsefi sağaltım, psikoterapi, hasta, tedavi. 
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Anahtar Kelimeler: Felsefi sağaltım, psikoterapi, hasta, tedavi. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hastalık ve Acı Karşısında İnsanın Felsefi Sağaltımı 

Cansu Kocamaz 

İnsan, hastalık ve acı anında, salt biyolojik nedenlerle açıklanan bir durumda 

değildir. Aynı zamanda ruhsal birtakım acıları da hisseder. Bu durum insanın hem 

biyolojik varlığını, hem sosyal varlık oluşunu, hem de bireyselvaroluşunu tehdit 

eder. Hastalık ve acı, insanı, kaygı ve korkuya sevk eder. Elbette varoluşun doğal 

sonucu olan kaygı ve korku insan yaşamının devamlılığı ve tehlikelerden ve nihai 

sondan kaçınmak için önemli ve gereklidir. Ancak önemli olan doğal bir tepkime 

gibi görünen bu kaygı ve korku durumunun yeterince ve yerinde olması önemlidir. 

İnsan hastalık anında kendi varoluşunu korumayı öğrenmek zorundadır. 

Bilinmeyen, belirsiz olan hastalık sonucunda ne olacağını kestiremeyen insan 

kendini bu dünyadan ayırmaya başlar; ne zihinsel dünyasını ne de dış dünyayı 

doğru bir şekilde algılayamaz olur. Kendi olmaktan çıkar ve sadece nefes alıp 

veren bir biyolojik varlığa dönüşür. Hastalığın acıya dönüşümü çift yönlüdür. Biri 

bedeninde hissedilen, diğeri ise zihninde hissedilen acıdır. Bedensel acının 

dindirilmesi için gerekli olan ilaçlar tabiplerce uygulanmaktadır. Ancak zihinsel 

acının, yani varoluş acısının tedavisi için felsefi sağaltım önemli bir yer tutar.  

İnsan acıyla bir bütün olmayı ve duyduğu kaygı ve korkunun doğru bir şekilde 

nasıl yönlendirmesi gerektiğini sağaltım yoluyla öğrenir. Felsefi sağaltım, insanı 

yaşamaya sevk edecek, yoğun duyguların seyreltilmesine yardımcı olacak 

iyileştirici bir unsurdur.  Epiktetos’un dediği gibi insan, doğru yolu bulacak bir 

rehber ve kaygısını giderecek bir yol gösterici ile tinsel ve bedensel kaygılar yok 

olabilir, huzura ve kurtuluşa giden yolu doğru bir şekilde bulabilir. 

Bu makalenin sonunda hastalık ve acı karşısında, insanın iç dinamiğini artırmak, 

ruh dinginliğini sağlamak ve ruhsal kaygıyı ortadan kaldırmak için Demokritos’un 

da dediği gibi, doğru düşünme, doğru konuşma, doğru eylem üçlüsünden oluşan 

bir sağaltım şekli ortaya konacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Felsefi sağaltım, hastalık, acı, kaygı, korku. 

                                                           
Yüksek Lisans Öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi  
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Yeni Bir Bilim Olarak Felsefi Sağaltım ve Pratik İmkânları 

Zhanat Zhanbayeva&Şahin Filiz 

İnsan varoluşu başlı başına bir travmadır; ruh hekimleri duygu ve düşünce 

dünyasında olup biten bu varoluşsal gel-gitleri, ancak gözlemlenen 

davranışlardaki bozukluklar olarak tespit ettiklerinde, müdahil olurlar. Bu noktaya 

kadar akıl ve ruh hastalıkları hekimleri, ortak varoluşsal sorunlara ve travmalara, 

genel olarak “hastalık” tanısı ile yaklaşamazlar. Çünkü psikoloji ve psikiyatrinin 

bu durumda hem yapabilecekleri hem de yapabileceklerini uygulayacakları insan 

sayısı sınırlıdır ve böyle olmak zorundadır. Çünkü felsefi sağaltım insanlara 

“hasta”, ya da “psikolojik sorunları olan kişi” gözüyle bakmaz. Bu iki bilimsel 

alandan yararlanmakla birlikte felsefi sağaltım, hasta tedavi etmez; teşhis koymaz 

ve ilaç vermez. Ancak “hasta”, “tanı” ve “ilaç”, tıbbi kavramlar olup, bu noktada 

felsefi danışmanlık sorunu, bu bilim alanlarına havale eder. Felsefi sağaltımın 

amacı, insan varoluşunu ruhsal, zihinsel ve kozmik düzeyde anlamlandırmak olup 

çağın bütün bilgilerini bu uğurda kullanmaktır. 

Felsefi sağaltım, tıbben hasta olanı sağlığına kavuşturmak, hastalığı iyileştirmek, 

son sınırına gelmiş acının hastalığa dönüşmüş halini geriye çevirmek ya da ilaç 

tedavisi uygulamaz. Tam tersine, bütün insanların bu sınırlara dayanma ihtimaline 

karşı, varolmanın anlamını çözümleyerek daha az insan türünün ruhsal ve zihinsel 

olarak ruh biliminin “hastası”na dönüşmesini “sağlıklı acı”ya odaklanarak 

engellemeye çalışır. Felsefi sağaltım, bu gün psikoloji ve psikiyatriden daha 

yaygın hale gelme eğilimindedir. Ancak felsefe, giderek bu iki bilimden 

yararlanmak ama onlara alternatif olmamak konusunda kendi çizgisi içinde kalır. 

Anahtar Kelimeler: Felsefi sağaltım, varoluş, psikoloji, psikiyatri, sağlıklı acı, 

hasta. 

 

 

                                                           
Doktora Öğrencisi, Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi  
Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi  
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Yeni Bir Bilim Olarak Felsefi Sağaltım ve Pratik İmkânları 

Zhanat Zhanbayeva&Şahin Filiz 

İnsan varoluşu başlı başına bir travmadır; ruh hekimleri duygu ve düşünce 

dünyasında olup biten bu varoluşsal gel-gitleri, ancak gözlemlenen 

davranışlardaki bozukluklar olarak tespit ettiklerinde, müdahil olurlar. Bu noktaya 

kadar akıl ve ruh hastalıkları hekimleri, ortak varoluşsal sorunlara ve travmalara, 

genel olarak “hastalık” tanısı ile yaklaşamazlar. Çünkü psikoloji ve psikiyatrinin 

bu durumda hem yapabilecekleri hem de yapabileceklerini uygulayacakları insan 

sayısı sınırlıdır ve böyle olmak zorundadır. Çünkü felsefi sağaltım insanlara 

“hasta”, ya da “psikolojik sorunları olan kişi” gözüyle bakmaz. Bu iki bilimsel 

alandan yararlanmakla birlikte felsefi sağaltım, hasta tedavi etmez; teşhis koymaz 

ve ilaç vermez. Ancak “hasta”, “tanı” ve “ilaç”, tıbbi kavramlar olup, bu noktada 

felsefi danışmanlık sorunu, bu bilim alanlarına havale eder. Felsefi sağaltımın 

amacı, insan varoluşunu ruhsal, zihinsel ve kozmik düzeyde anlamlandırmak olup 

çağın bütün bilgilerini bu uğurda kullanmaktır. 

Felsefi sağaltım, tıbben hasta olanı sağlığına kavuşturmak, hastalığı iyileştirmek, 

son sınırına gelmiş acının hastalığa dönüşmüş halini geriye çevirmek ya da ilaç 

tedavisi uygulamaz. Tam tersine, bütün insanların bu sınırlara dayanma ihtimaline 

karşı, varolmanın anlamını çözümleyerek daha az insan türünün ruhsal ve zihinsel 

olarak ruh biliminin “hastası”na dönüşmesini “sağlıklı acı”ya odaklanarak 

engellemeye çalışır. Felsefi sağaltım, bu gün psikoloji ve psikiyatriden daha 

yaygın hale gelme eğilimindedir. Ancak felsefe, giderek bu iki bilimden 

yararlanmak ama onlara alternatif olmamak konusunda kendi çizgisi içinde kalır. 

Anahtar Kelimeler: Felsefi sağaltım, varoluş, psikoloji, psikiyatri, sağlıklı acı, 

hasta. 

 

 

                                                           
Doktora Öğrencisi, Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi  
Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi  

 

Varlık ve Hiçlik Arasında Bir Sınır-Kavram Olarak Hayal 

 M. Nesim Doru 

 

Tasavvuf nazariyesinin felsefe ile en fazla temas içinde olduğu konuların başında 

varlık ve hiçlik meselesi gelir ki tasavvuf nazariyesinde buna “fena” ve “beka” adı 

verilmektedir. BU meselenin ortaya çıkardığı önemli sorunlardan biri, somut 

nesneler dünyasının gerçekliği problemidir. Sufinin fena makamındaki bilinç 

durumu hakikate veya kendi ontolojik konumuna “dile gelmeyen tanıklık” olarak 

işaret etmekte ve bu aşamadan sonra dış dünyayı “bir tür gerçeklik” düzlemine 

yani artık vahdet-kesret meselesinde bir tür “özel” bakış açısına çekmektedir. Hem 

ontolojik hem de epistemolojik olarak bu süreçlerin biri diğerine değen ama 

değdiği yerde ayrı bir ontolojik boyutu ve epistemik işleyişi gerektiren bir 

sistemden bahsedilmektedir. Ontolojik olarak “O/O değil, ne O/ne O değil, hem 

O/hem O değil” şeklindeki paradoksal ifade kalıplarına başvurulan bu görüşün 

epistemik açıdan da dile gelmeyen ve adına marifet denilen bir süreci olduğu 

bilinmektedir. Bütün bu süreçler aslında adına “hayal” denilen bir kavram 

üzerinden açıklanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında tasavvuf felsefesinde hayal 

kavramının diğer birçok kavrama göre daha önemli olduğu söylenebilir. Hatta 

hayal kavramının sufilerin nazari sisteminde hem ontolojiyi hem de epistemolojiyi 

birebir ilgilendirdiği ve bu disiplinler açısından merkezi bir kavram olduğu dahi 

görülebilir. 

Bu çalışmada tasavvuf felsefesinde hayal kavramının bir sınır-kavram olarak 

analizi yapılacaktır. Bu çerçevede İbnü’l-Arabî, Mevlana, Molla Cami ve Melayê 

Cizîri gibi önemli sufi-düşünürlere başvurularak sırasıyla bir sınır-kavram olarak 

hayalin ontolojik ve kozmik açıklaması ve sonrasında epistemolojik açıdan 

marifet doktrini açısından hayal’in nefs-gönül ile ilişkisi kurularak analizi 

yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hayal, varlık, hiçlik, fena, beka. 

                                                           
Prof. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi  
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Filozof, Muhalif ve Toplumsal Sınırlar: Özgürlük ve Erdemlilik İlişkisi 
Bağlamında Fârâbî ve İbn Bâcce’de Nevâbit Kavramı 

Kamuran Gökdağ 

 

Bu bildiri, ne bir filozof ne de bir muhalif tanımını yapmayı amaçlıyor. Aksine, 

ekili ya da kodlanan bir alanda arzulanan bitkilerin arasında/dışında kendiliğinden 

yetişen veya istenilmeyen ayrıksı otlar anlamındaki nâbit/nevâbit kelimesinin, 

Fârâbî (ö. 950) ve İbn Bâcce’nin (ö. 1139) sistemlerinde toplumsal-siyasal alana 

nasıl uyarlandığını; onların, özgürlük ve erdemlilik ilişkisi bağlamına müracaat 

ederek yeniden tartışmayı amaçlıyor. Böylece, onların hem benzeşme hem de 

ayrışma noktalarını görmek mümkün olacaktır. Çünkü Fârâbî, nevâbit kavramını, 

erdemli bir toplumun muhalifleri anlamında kullanırken, İbn Bâcce ise, bunun tam 

aksine, erdemsiz bir toplumun özgürleşmesi gereken filozofları anlamında 

kullanır. Bununla birlikte, her iki düşünürün sisteminde sözkonusu kavramın 

kimliği, diğerleriyle olan karşıtlık ilişkisi içinde belirlenir. Bu anlamıyla, Fârâbî, 

sınırları muhafaza etme gayesiyle muhalifleri toplumsal sınırlardan sınır-dışı 

etmeyi önerirken, İbn Bâcce ise muhaliflere sınırları aşmayı önerir. Bu eğilimler, 

nevâbiti bir yere ait kılar, böylece toplumsal sınırların içerme ve dışlama 

işlevlerini gündeme getirir. O halde, toplumsal-siyasal alan kendi sınırlarını nasıl 

belirler? Her iki filozofun, benzerlik ve farklılığını ortaya koymak için bu sorunun 

cevabını bulmak elzemdir. 

Anahtar Kelimeler: Nevâbit, toplumsal sınırlar, Fârâbî, İbn Bâcce. 

 

  

                                                           
Üyesi., Mardin Artuklu ÜniversitesiDr. Öğr.   
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Filozof, Muhalif ve Toplumsal Sınırlar: Özgürlük ve Erdemlilik İlişkisi 
Bağlamında Fârâbî ve İbn Bâcce’de Nevâbit Kavramı 

Kamuran Gökdağ 

 

Bu bildiri, ne bir filozof ne de bir muhalif tanımını yapmayı amaçlıyor. Aksine, 

ekili ya da kodlanan bir alanda arzulanan bitkilerin arasında/dışında kendiliğinden 

yetişen veya istenilmeyen ayrıksı otlar anlamındaki nâbit/nevâbit kelimesinin, 

Fârâbî (ö. 950) ve İbn Bâcce’nin (ö. 1139) sistemlerinde toplumsal-siyasal alana 

nasıl uyarlandığını; onların, özgürlük ve erdemlilik ilişkisi bağlamına müracaat 

ederek yeniden tartışmayı amaçlıyor. Böylece, onların hem benzeşme hem de 

ayrışma noktalarını görmek mümkün olacaktır. Çünkü Fârâbî, nevâbit kavramını, 

erdemli bir toplumun muhalifleri anlamında kullanırken, İbn Bâcce ise, bunun tam 

aksine, erdemsiz bir toplumun özgürleşmesi gereken filozofları anlamında 

kullanır. Bununla birlikte, her iki düşünürün sisteminde sözkonusu kavramın 

kimliği, diğerleriyle olan karşıtlık ilişkisi içinde belirlenir. Bu anlamıyla, Fârâbî, 

sınırları muhafaza etme gayesiyle muhalifleri toplumsal sınırlardan sınır-dışı 

etmeyi önerirken, İbn Bâcce ise muhaliflere sınırları aşmayı önerir. Bu eğilimler, 

nevâbiti bir yere ait kılar, böylece toplumsal sınırların içerme ve dışlama 

işlevlerini gündeme getirir. O halde, toplumsal-siyasal alan kendi sınırlarını nasıl 

belirler? Her iki filozofun, benzerlik ve farklılığını ortaya koymak için bu sorunun 

cevabını bulmak elzemdir. 

Anahtar Kelimeler: Nevâbit, toplumsal sınırlar, Fârâbî, İbn Bâcce. 

 

  

                                                           
Üyesi., Mardin Artuklu ÜniversitesiDr. Öğr.   

 

Bir Sınır Kavramı Olarak Egemenlik 

İbrahim Deniz 

 

Carl Schmitt, Siyasal İlahiyat adlı çalışmasının başında egemenliğe dair bir tanım 

vermektedir: “Egemen, olağanüstü hale karar verendir.” Burada egemenliğin bir 

‘sınır-kavram’ [Grenzbegriff] olarak tanımlandığı vurgusu vardır. Sınır kavramı; 

“popüler literatürün kirlenmiş terminolojisinde olduğu gibi belirsiz bir kavram 

değil, en dıştaki etki alanına ait bir kavram anlamına gelir” Şimdi, “bir sınır-

kavram [Grenzbegriff] olarak egemenlik” ve “en dıştaki etki alanına ait bir 

kavram” olarak ise sınır, vardır. Bu durumda egemenlik, en dıştaki etki alanına ait 

bir kavramdır. En dıştaki etki alanında olmak ise, “bir sınır-durumla [Grenzfall]” 

ilişkili olmaktır. Egemenin varlık alanı, sınırda olmaktır. Bu nedenle, olağanüstü 

içinde değil, olağan halin içinde de değildir. Bu anlamda, egemeni niteleme 

bakımından öncelikli olan, egemenin, egemen oluş biçimidir, nasıl egemen 

olduğudur ki; bu da ilkin “sınır-durum [Grenzfall]”da olmak ile bu durum içinde 

karar vererek bir sınır yaratmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sınır, egemenlik, Schmitt, olağanüstü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Öğr. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi  
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Dilin Sınırları ve Felsefe 

Sedat Bingöl 

 

Ludwig Wittgenstein’ın birinci dönem düşüncesini simgeleyen temel eseri, 

Tractatus Logico-Philosophicus adlı yapıtıdır. Bu eserde dil, olguların/gerçekliğin 

toplamından oluşan dünyanın resmini vermekle yükümlüdür. Felsefe, metafizik, 

etik ve estetik gibi alanlar, bize olguların/gerçekliğin toplamı olan dünyanın bir 

resmini vermez ve bu nedenle de Wittgenstein tarafından dünyayı ve dilin 

sınırlarını aşan, olgusal tümcelere sahip olamayan disiplinler olarak tarif edilir. Bu 

alanlar hem dilin, hem de dünyanın sınırını aşmaktadır. Dilin sınırını aşan, sınırın 

ötesinde kalan şeyler de anlamsızdır, Wittgenstein’ın kendi ifadesiyle, sınırın 

ötesinde kalan, düpedüz saçmadır. Wittgenstein açısından dilin sınırları, aslında 

olgusal dilin sınırlarıdır. O, dilin zengin çeşitliliğinin farkındadır ancak bu 

çeşitliliğin ortak bir paydası olması gerektiğini düşünmektedir. Bu nedenle dil ile 

dünya arasında mantıksal bir ilişki kurar ve hem dilin hem de dünyanın yapısını 

ortaya koyarak dil ile dünyayı resim teorisi vasıtasıyla birbirine bağlar. Resim 

teorisine uymayan disiplinler ise dilin sınırlarının ötesinde kaldığı için anlamsız 

olarak nitelenir. Wittgenstein, ikinci dönemi olarak nitelenen Felsefi 

Soruşturmalar adlı eserinde ise dili, Tractatus’taki mantıksal zorunluluktan 

arındırarak bütün çeşitlilik ve farklılığıyla ele alır. Dil, gündelik kullanımın 

çişitliliğine odaklanarak anlaşılır. Wittgenstein’ın ikinci dönemine göre, 

geleneksel felsefe problemlerinin ortaya çıkmasının sebebi dilin gündelik 

kullanımından uzaklaşıp, teorik bir yaklaşımla varsayımsal kuramlar üretmektir. 

Dolayısıyla birinci dönemde olgusal dilin sınırlarını aşan felsefe, ikinci dönemde 

gündelik dilin sınırlarını aşar, yani, gündelik yaşamın bir parçası değildir, onun 

dışındadır. Dil üzerine düşünüş, dilin yapısı ve doğası, felsefenin alanını 

belirlemektedir. Wittgenstein açısından dile yönelik doğru bir kavrayış, hem 

düşüncenin hem de felsefenin doğru anlaşılmasına olanak tanımaktadır. Bu 

nedenle Wittgenstein’ın her iki döneminde de onun dil anlayışından bağımsız 

                                                           
Arş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi  
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Arş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi  

olarak felsefenin kendisinin konumunu kavramak mümkün değildir. Onun dil 

anlayışı, hem geleneksel felsefe eleştirisini hem de felsefenin yeni konumunu 

gerekçelendirmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Dil, felsefe, sınır, Wittgenstein. 
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Kavramsal Şema ve Ontoloji: Sınır-Ötesi Üzerine Bir Soruşturma 

Gökhan Orhan 

 

Kant’ın klasik metafiziği elemesiyle birlikte felsefe, sırasıyla öznel yetileri 

(hissetme, müdrike, muhayyile) ve ardından da dili analiz birimi olarak ele 

almıştır. Özellikle dil olgusu neredeyse bütün bir 20. yy felsefesinin hâkim tavrı 

olmuştur-linguistic turn-. Bu anlayışta önermeler ve tümceler gibi dilsel birimlerin 

anlamlılığı ve doğruluğu felsefenin ana uğraşı haline gelmiştir. Ama özellikle 

Quine’ın 1948’de yayınlanan “On What There Is” makalesiyle birlikte felsefe, 

dilin ve dilsel yapıların analizinden ontolojik meselelerin ele alınmasına yönelik 

bir evrilmeye kaymıştır. Kanaatimizce linguistik bir analizden ontolojik bir analize 

evrilme, felsefe için salt dilsel çözümlemenin bir noktadan sonra “tutarlılık” 

girdabına dönüşmüş olması ve bundan kurtuluşun da dilin hakkında olanın 

(şey/varolan) felsefeye dâhil edilmesi olmuştur. Yalnız bu dönüşüm artık klasik 

felsefede yapıldığı haliyle sürdürülememektedir. Öncelikle kendinde bir gerçeklik 

anlayışı söz konusu olmadığı için varolan, benim bu varolanı idrak ettiğim 

yetilerime ve bu yetilerimi organize eden kavramsal şemalara bağımlıdır. 

Kavramsal şemalar tecrübeyi organize etmenin yollarıdır. Bu şemalar bizim 

hissetme yetimize şekil veren kategorilerin sistemleridir. Gerçekliğin kendisi bir 

şemaya bağlı olan olarak karşımıza çıkmaktadır. Varolan artık bu şemalara 

bağımlı olarak “-dır” kopulasına/varlığa sahip olmaktadır. Dolayısıyla varolan ile 

varolmayanın sınırı mezkûr kavramsal şemalar olmaktadır. Çok kaba bir tasvirle 

bu şekilde aktarılabilecek çağdaş ontolojinin mahiyetine yönelik olan bu tebliğde 

bizim amacımız, öncelikle bu ontolojiyi sarih bir şekilde aktarmak akabinde de 

kavramsal şema(lar)a göreli bir ontolojinin barındırdığı göreliliğin problemlerini 

aktarmak ve son olarak da çağdaş ontolojide bunun dışındaki ontoloji yapma 

imkânlarını soruşturmaktır. Bunu yaparken iddiamız, çağdaş felsefenin “şey”i bir 

kere daha gündemine almış olma iddiasını kayda değer görmek ama bu iddianın 

                                                           
Arş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi  
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Arş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi  

aslında hala dilsel bir temele dolayısıyla da ontolojik olmaktan ziyade linguistik 

bir çerçeveye sıkı sıkıya bağlı olduğunu göstermektir. 

Anahtar Kelimeler: Kavramsal şema, şey, ontoloji, dil. 
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Gazali Felsefesinde Metodik Şüphecilik 

Ahmet Ceylan 

 

Bir kavram, bilgi, yargı, olay veya nesnenin varlığı, niteliği gibi hususlarda 

tereddüt veya kuşku duymaktır. İslâmî literatürde vesvese, zan, hisbân, tevakkuf, 

hayret, tehayyür, şüphe, reyb, şek, iltibas gibi kelimelerle ifade edilmiştir. Bu 

kavramların ifade ettiği şüphenin mahiyet ve dereceleri farklı olsa da hepsinin 

ortak anlamında yakin derecesinde kalbin mutmain olmaması vardır. 

Şüphe etmek, insanın kalbinin mutmain olacağı yakin derecesindeki doğru bilgiyi 

arama ihtiyacını ortaya çıkarır. Dolayısıyla şüphe, doğru bilgiyi bulmada bir araç 

olmaktadır. Fakat ilk çağ felsefe tarihinde şüphe her zaman doğruya ulaşmada bir 

araç olmamıştır. Örneğin septikler bilginin imkânını kabul etmediklerinden her 

şeyden şüphe etmişlerdir. Sofistler ise şüpheyi doğru bilgiye götüren bir araç değil, 

bir amaç haline getirmişlerdir. Mutlak hakikatin olmadığını, kişiye ve duruma göre 

hakikatin değişeceğini savunmuşlardır. 

Gazali’nin yaşadığı dönemde de hakikatin ne olduğu konusunda insanlar farklı 

görüşlere ayrılmış, herkes hakikatin bilgisine kendisinin sahip olduğunu, 

başkalarının dalalette olduğunu iddia etmişlerdir. Otobiyografik eseri el-Munkizu 

Mine’d-Dalal’da Gazali, kendisinin hakikatin bilgisine ulaşmada yaşadığı zorlu 

mücadelesini anlatır.  

Gazali çok derin şüphe ve çelişkilere düştüğünü, şüphelerden kurtulmak ve 

hakikati bulmak için sorgulama ve araştırmalar sonucunda, yemeden içmeden 

kesildiğini, çok ciddi bunalımlar yaşadığını, bu yüzden insanlardan kaçtığını, 

uzlete çekildiğini, riyazetle arınmaya çalıştığını belirtir. Nihayet Allah’ın lütfu ile 

kalbine hakikatin tecelli etmesi ile buhrandan kurtulup kalbinin itminan 

bulduğunu anlatır. 

Görüldüğü üzere Gazali, Felsefe tarihinde derin şüpheler içine düşerek, bilgiyi 

sorgulayan, bunu kritik ederek hakikatin peşine düşen, böylece şüpheyi, doğru 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi  
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Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi  

bilgiyi aramada bir yöntem olarak kullanan ilk filozof olmuştur. Başta Descartes 

olmak üzere, kendinden sonraki filozofları etkilemiştir. 

Metodik şüphecilikte şüphe etmek, sorgulamak, sistemli ve tutarlı bir şekilde 

rasyonel değerlendirmeye tabi tutmak esastır. Böylece şüphe etmek, var olan 

bilgiyi sorgulamak ile başlar yeni bilgiler keşfetmek için harekete geçmekle 

devam eder. Bu bakımdan şüphe, yeni bilgiye giden yolun başlangıcı ve doğru 

bilgiye ulaşmanın yöntemi olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Gazali, şüphe, metodik şüphe, hakikat. 
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Hayat ve Ölümün Sınırlarında Yazı Yazmak 

Yunus Cengiz 

 

Yazının neliğini ve farklı saiklerini ele alan bu bildiride yazmanın konuşmanın bir 

imgesi ve temsili olmadığı vurgulanmaktadır. Yazıya dair tartışmalar klasik ve 

modern dönem düşünürlerin yaklaşımlarıyla zenginleştirilmektedir. Bu bildiride 

yazılar psikanalitik saikleri açısından ayrıştırılmaktadır. Belirli bir tespitte 

bulunmak üzere ortaya konulan ve herhangi bir sorun üretmeyen telifler “ölü 

yazılar” ortaya konulmaktadır. Ölü yazılar ölüm iç güdüsüyle üretilmektedir. 

Ölüm iç güdüsü devrede olduğunda toplumsal beklenti ve korkular yazıların 

bunlara uygun olarak meydana gelmesi sonucunu üretmekte böylece bir taraftan 

libidinal arzunun üretimlerine ket vururken bir taraftan da görüntüye çıkan yazının 

herkesbenliğine uygun bir şekle kavuşmasına, dahası özgünlüğünün ortadan 

kalkmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan ise ölüm iç güdüsüyle yaşam 

arzusunun karşılaşmasının bir eseri olarak bilinçdışı hattında oluşan gerilim ve 

kayıt sistemi yazar için münbit bir alanı barındırmaktadır. Bu alanın dışa 

vurumuyla üretilen, yaşam arzusunun eseri olan ve hiçbir zaman 

bitmeyemeyecekmiş gibi davranan yazılar ise “hayat dolu yazılar” olarak 

görülmektedir. Bu bildirinin temel amacı   “ölü yazılar”  ve “hayat dolu yazılar”ın 

sınırlarını fenomenoloji ve psikanalizin diliyle göstermektir. 

Anahtar Kavramlar: Ölü yazılar, hayat dolu yazılar, psikanaliz, fenomenoloji, 

temsil 
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Yaşam ve Ölümün Varoluşsal Sınırında Kierkegaard'da İnsan Kavramı 

Necip Uyanık 

 

Ölüm bir kavram veya sorun olarak insanların tarih boyunca üzerinde fikir 

yürüttüğü ve anlamaya çalıştığı bir hakikattir. Çünkü ölüm her insan için bir sınır 

durumunu ifade eder. Ölüm bu bağlamda yaşamın sınırıdır. İnsanların en çok 

merak ettiği şey bu sınırın ne olduğu veya nasıl olduğudur. Ancak her bir insanın 

tekil olarak yaşayacağı ölümden sonra bir yaşamın var olup olmadığı veya 

gerçekten onun bir sınır olup olmadığı bir paradoks olarak kendini gösterir. 

Bunun yanısıra ölümün bir sınır durumu olarak ‘şuanda’ insan üzerine bıraktığı 

etki, varoluşçu felsefe için önde gelen bir problemdir. Dolayısıyla ölmeden önce 

yani yaşarken ölümün üzerimize bıraktığı etkiyi varoluşsal, psikolojik vd. açıdan 

değerlendirmek gerekir. Bu doğrultuda Danimarkalı filozof ve teolog Søren 

Kierkegaard (1813–1855) birey–ölüm ilişkisini tekil bir hakikat olarak 

değerlendirmiş ve sorunu varoluşsal, psikolojik ve teolojik bir çerçevede 

tartışmış ölümün tekil birey üzerine nasıl bir etki bıraktığını ele almıştır. Onun 

vurgulamak istediği, ölümün somut bir gerçeklik olarak bireyi doğrudan 

ilgilendiren varoluşsal bir öneme sahip olduğu yönündedir. 

Anahtar Kelimeler: Kierkegaard, yaşam-ölüm, varoluşsal sınır, tekil varoluş, 

ruh-beden. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
yesi, Mardin Artuklu ÜniversitesiDr. Öğr. Ü  
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Varlık Olmak Bakımından Varlığı Bilmenin Sınırı: ‘Fizikte Tekâbüliyet’ 
Sorunu 

Siracettin Aslan 

 

Epistemolojinin temel konuları arasında; bilme eyleminin nesnesi, kaynağı, 

doğruluk derecesi ve kıstasının ne olduğu sorunsalı önemli bir yer teşkil eder. Bu 

sorunsal beraberinde bilinebilir olan şeyin ne olduğu ve neyin bilinip 

bilinmeyeceği konusunu gündeme getirir. Bilginin bilinen ve bilinemeyen 

arasında, gerek sınırların tefriki ve gerek her iki alanın sınırlarının birliğinin teklifi 

ekseninde ele alınması, felsefe-bilim tarihinde önemli tartışmalara konu olmuş ve 

buna ilişkin muhtelif yaklaşımların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bilginin 

bilinen ile sınırlandırılmasının savunucuları arasında, yakın dönem felsefe-

bilimler tarihinde önemli bir evreyi temsil eden natüralizm/bilimcilik akımı öne 

çıkar. Bu akım, bilmenin belirleyici ve makbul kabul edilmesinin sınır koşulu 

olarak, fizikte olguya tekâbüliyetini merkeze almak suretiyle, test edilebilirliğin 

gerekliliğini/zorunluluğunu savunur. Buna göre bilmenin ve dolayısıyla bilginin 

yegâne varlık düzeyi fiziktir ve fiziğin dışında kalan veya fizikî sınırlar dâhilinde 

meşruiyet elde etmeyen diğer bilme tarzları beyhude çabalar olarak varsayılır. Bu 

varsayım, çoğunlukla fizik ile metafizik alanlar arasında keskin sınırlar 

oluşturulması anlamına gelir. Her iki alan sınırlarla tefrik edilirken; fizik alanın 

sınırları, fizikalizm tartışmalarına da konu olacak şekilde, bilimsel bilginin 

tek/biricik sınırı olarak kabul edilir. Böylece fizik alan, bilginin nesnesine, 

kaynağına, doğruluk kıstasına tekâbül ederken; metafizik, ahlak, din, astroloji gibi 

disiplinlerin(!) bilmenin sınırlarına yönelik önerdikleri soyut çerçeve ve 

bağlamlar ise sınır dışı edilir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi, fizik, sınır, tekâbüliyet, bilim. 

 

 

                                                           
Arş. Gör. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi 
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Varlık Olmak Bakımından Varlığı Bilmenin Sınırı: ‘Fizikte Tekâbüliyet’ 
Sorunu 

Siracettin Aslan 

 

Epistemolojinin temel konuları arasında; bilme eyleminin nesnesi, kaynağı, 

doğruluk derecesi ve kıstasının ne olduğu sorunsalı önemli bir yer teşkil eder. Bu 

sorunsal beraberinde bilinebilir olan şeyin ne olduğu ve neyin bilinip 

bilinmeyeceği konusunu gündeme getirir. Bilginin bilinen ve bilinemeyen 

arasında, gerek sınırların tefriki ve gerek her iki alanın sınırlarının birliğinin teklifi 

ekseninde ele alınması, felsefe-bilim tarihinde önemli tartışmalara konu olmuş ve 

buna ilişkin muhtelif yaklaşımların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bilginin 

bilinen ile sınırlandırılmasının savunucuları arasında, yakın dönem felsefe-

bilimler tarihinde önemli bir evreyi temsil eden natüralizm/bilimcilik akımı öne 

çıkar. Bu akım, bilmenin belirleyici ve makbul kabul edilmesinin sınır koşulu 

olarak, fizikte olguya tekâbüliyetini merkeze almak suretiyle, test edilebilirliğin 

gerekliliğini/zorunluluğunu savunur. Buna göre bilmenin ve dolayısıyla bilginin 

yegâne varlık düzeyi fiziktir ve fiziğin dışında kalan veya fizikî sınırlar dâhilinde 

meşruiyet elde etmeyen diğer bilme tarzları beyhude çabalar olarak varsayılır. Bu 

varsayım, çoğunlukla fizik ile metafizik alanlar arasında keskin sınırlar 

oluşturulması anlamına gelir. Her iki alan sınırlarla tefrik edilirken; fizik alanın 

sınırları, fizikalizm tartışmalarına da konu olacak şekilde, bilimsel bilginin 

tek/biricik sınırı olarak kabul edilir. Böylece fizik alan, bilginin nesnesine, 

kaynağına, doğruluk kıstasına tekâbül ederken; metafizik, ahlak, din, astroloji gibi 

disiplinlerin(!) bilmenin sınırlarına yönelik önerdikleri soyut çerçeve ve 

bağlamlar ise sınır dışı edilir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi, fizik, sınır, tekâbüliyet, bilim. 

 

 

                                                           
Arş. Gör. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi 

 

Mantık Biliminin Sınırları 

İbrahim Halil Çetres 

 

Mantık, Aristoteles ile birlikte bir disiplin olarak incelenmesi gereken bir alan 

konumuna gelmiştir. Aristoteles’ten sonra mantık farklı biçimlerde 

tanımlanmıştır. Bu tanımlar ise mantığın sınırlarını belirleme noktasında 

işlevseldir. Mantık, doğru düşünmenin yöntemi, geçerli ve geçersiz akıl 

yürütmeler arasındaki ayrımı ortaya koyacak bir araç olarak tanımlanabileceği 

gibi, mantık alanında ortaya çıkan olgusal bağlamları araştıran kurallar bütünü 

olarak da tanımlanabilir. Günümüzde ise mantık bilimi daha çok işlevselliği ön 

planda tutularak tanımlanmaktadır: Akıl yürütmeler arasındaki ilişkilerin biçimsel 

bağlamları aracılığıyla denetlenmesine olanak verilen alan. Mantık bu biçimde 

tanımlandığında matematik bilimi ile birlikte varlığını sürdürebilen bir alan 

olmaktadır. Bu durumda mantığın sınırı aklın tüm sınırları ile değil, formel 

sınırları ile sınırlandırılmış olur. Mantık bilimine ilişkin farklı tanımlar 

bulunmaktadır. Bu bildirinin amacı ise söz konusu farklı mantık tanımlarının 

mantığın sınırları üzerindeki etkisini incelemektir.  

İnsanlar, mantığın sınırları dışında olanları “paranormal” olarak tanımlanma 

eğilimdedir. Bunlar akıl dışı öğeler olarak tanımlandığında, mantığın sınırları 

aklın sınırları olur. Paranormal öğeler dile gelmeyen öğeler olarak 

tanımlandığında ise mantığın sınırları dilin sınırları olur. Mantığın sınırları aklın 

sınırları olarak belirlendiğinde aklın ve mantığın üç temel ilkesi olduğu ileri 

sürülebilir. Bunlar, özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü halin olmazlığı ilkeleridir. 

Mantığı işlevselliği bu temel ilkeler aracılığıyla incelenebilmektedir. Bu ilkeler 

Aristoteles’ten beri sağlam ve sarsılmaz ilkeler olarak ele alınmıştır. Ancak 

günümüzde bu üç ilke ile uyuşmayan mantık anlayışlarının geliştirilebilir 

oldukları modal mantık aracılığıyla gösterilmiştir. Bu bağlamda metnin bir kısmını 

modal mantık dizgeleri oluşturacaktır.  

                                                           
Arş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi  
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Anahtar Kelimeler: Mantık, matematik, bilim, sınır. 
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Anahtar Kelimeler: Mantık, matematik, bilim, sınır. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Martin Hartmann’ın (1851–1918) Osmanlı Edebiyatı ve Dilde Sadeleştirme 
Tartışmalarına Yaklaşımı 

Remzi Avcı 
 

Alman oryantalizmi içerisinde yetişen Arabiyatçı-Oryantalist Martin Hartmann 

(1851–1918), ilahiyat eğitimini yarıda bıraktıktan sonra 1871 de Leipzig’de 

üniversitede Doğu dilleri üzerine bir eğitim almıştır. Daha sonra Arabiyatçı-

Filolog- Heinrich Leberecht Fleischer’in öğrencisi olan Hartmann, 1874 yılında 

Leipzig'de Sami dilleri gramerinde kelime kökleri hakkında yazdığı bir tezle 

doktorasını tamamlamıştır. Doktora eğitiminin ardından 1876’da İstanbul Alman 

Konsolosluğu’nda tercüman olarak işe başlamıştır.  Aynı görevi Beyrut’ta 1887’ye 

kadar icra etmiştir. İlk eserlerinde Berberi halk masallarından Arap basınına kadar 

klasik Alman oryantalizmi bağlamında eserler yazan Hartmann, zaman içerisinde 

çalışmalarını İslam dünyasına ve Osmanlı Devletine odaklamıştır. Hartmann, 

Osmanlı edebiyatından kültür ve sanata kadar çok çeşitli konularda (kitaplar da 

dâhil olmak üzere) çok önemli eserler (İslami tarih, edebiyat, kültür, din vb.) 

Üzerine kitaplar (ve makaleler) bırakmıştır. Hartmann, yazılarında Jön Türk 

düşüncesini Osmanlı modernleşmesi bağlamında tartışarak Jön Türklerin 

entelektüel arka planını vermeye çalışmıştır. Ömrünün sonlarına doğru oldukça 

yoğun bir şekilde Osmanlı Edebiyatı ve Türkçedeki modern eğilimler konusunda 

görüşlerini dile getirmiştir. Modern Türk edebiyatını ve edebiyatçıları yakından 

takip ederek değerlendirmelerde bulunan Hartmann, dönemin dergi ve gazeteleri 

hakkında da İstanbul’da bulunduğu dönemde geniş bilgiler vermiştir. Bu çalışma, 

bir oryantalist olarak Osmanlı aydınları ile oldukça yakın bir ilişkisi olan 

Hartmann’ın Osmanlı edebiyatı ve Türkçesine yaklaşımını ve Osmanlı 

Devleti’nde yaşanan dilde sadeleştirme tartışmalarını metinleri ve mektupları 

aracılığı ile ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Martin Hartmann, Osmanlı Türkçesi, Osmanlı Edebiyatı, dil, 

sadeleştirme  

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi  
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Pers Mitolojisinde Cinsiyet Eşitliği 

Pouneh Abdollahıfard 

 

Bu çalışmada Pers Mitolojisi ve İran Eski Çağ kitaplarında, özellikle Zerdüştlüğün 

kutsal kitabı olan Avesta’da, dişi karakterler ve onların vasıfları irdelenecek, 

sunulan ideal kadın simgeleriincelenecek ve bu bağlamda eski mitoloji ve 

teolojinin toplumsal cinsiyet kültürü üzerindeki etkisi tartışılacaktır. Çalışmanın 

amacı, bu unsurların tarihsel süreç içerisinde toplumsal cinsiyet kültürünün 

şekillenmesine yönelik etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda kimlik, 

toplumsal cinsiyet, mitoloji ve kültür gibi temel kavramların analizi yapılacak, 

daha sonra bu kavramların karşılıklı etkileşimleri üzerinde durulacak ve nihayet 

son bölümde ise mitoloji ve teolojinin toplumsal cinsiyet kültürü üzerindeki etkisi 

tartışılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Mitoloji, cinsiyet eşitliği, kadın kimliği. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi  
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Pers Mitolojisinde Cinsiyet Eşitliği 

Pouneh Abdollahıfard 

 

Bu çalışmada Pers Mitolojisi ve İran Eski Çağ kitaplarında, özellikle Zerdüştlüğün 

kutsal kitabı olan Avesta’da, dişi karakterler ve onların vasıfları irdelenecek, 

sunulan ideal kadın simgeleriincelenecek ve bu bağlamda eski mitoloji ve 

teolojinin toplumsal cinsiyet kültürü üzerindeki etkisi tartışılacaktır. Çalışmanın 

amacı, bu unsurların tarihsel süreç içerisinde toplumsal cinsiyet kültürünün 

şekillenmesine yönelik etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda kimlik, 

toplumsal cinsiyet, mitoloji ve kültür gibi temel kavramların analizi yapılacak, 

daha sonra bu kavramların karşılıklı etkileşimleri üzerinde durulacak ve nihayet 

son bölümde ise mitoloji ve teolojinin toplumsal cinsiyet kültürü üzerindeki etkisi 

tartışılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Mitoloji, cinsiyet eşitliği, kadın kimliği. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi  

 

Protestanlığın Yayılmasında Osmanlı Etkisi 

Feridun Bilgin 

 

1517’de Martin Luther tarafından temelleri atılan ve bizzat onun tarafından 

başlatılan Protestanlık hareketi (31 Ekim 1517’de Wittenberg Kilisesi’nin 

(Almanya) duvarına Katolik Kilisesi’nin yanlışlarını gösterir 95 maddelik bir 

itiraz metnini asılmasıyla) çok geçmeden, XVI. asır Avrupası’nın büyük 

bölümünü hâkimiyetinde tutan İspanyol Monarşisi’ne karşı bir isyana 

dönüşmüştür. Martin Luther, İspanya Kralı Şarlken’in, Bolonya’da, Papa VII. 

Clemens tarafından “Papa’ta tâbi ve onun sadık taraftarı” olarak tanınmasından 

sonra, kendilerini “sapkın” olarak gören Şarlken’e karşı silahlı mücadeleye izin 

vermiştir (1529).  

Avrupa’da yeni bir mezhep olarak Protestanlığın ortaya çıkmaya başladığı bu 

dönemde, Osmanlı Devleti, Akdeniz, Kuzey Afrika ve Avrupa’da en büyük siyasî 

ve askerî rakibi olan İspanya’ya savaşıyordu. Protestanlar, Osmanlıları 

Katolikliğin karargâhı olarak gördükleri papalığa karşı Tanrı’nın sopası olarak 

değerlendirirken, Osmanlılar onları, Avrupa’ya yönelik politikalarının yeni bir 

enstrümanı olarak görmüştür. Osmanlıların, İspanyollar üzerindeki baskısı, 

Prostestanların bir mezhep olarak tanınma başarı şanslarını artırmıştır. Nitekim 

1532’de Şalken ile Protestanlar arasında Nürnberg’te dinî meselelerde uzlaşı 

sağlanması, bu baskının neticesi olmuştur. Daha sonraları Papa IV. Paul, 

Protestanları “Din Sapkını” olarak değil, “qui discesserant a nobis (Bizden 

Ayrılanlar)” olarak görecektir.  

Bu çalışmada, Prostestanlığın yayılmasında Osmanlı Devleti’nin etkileri ve onlara 

yardımları incelenecektir. XVI. asır Osmanlı-İspanyol mücadelesinde 

Protestanların elde ettiği kazanımlara ışık tutulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlılar, Protestanlar, Martin Luther, Şarlken, Kanuni 

Sultan Süleyman, Katolikler, Müslümanlar. 

                                                           
Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi  
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The legal Framework Governing the Presence of Syrian Refugees in Turkey 
Between Reality and Ambition 

القانوني الناظم لوجود الالجئين السوريين في تركيا بين الواقع والطموحاإلطار   

Wissam Aldien Aloklah 

 

لعالم. لذلك عملت تعتبر تركيا إحدى أهم الدول التي استقبلت وال تزال تستقبل العدد األكبر من الالجئين في ا

ة طويلة، وكانت الء على أراضيها منذ فترالحكومات التركية المتعاقبة على تنظيم وتحديد الوضع القانوني لهؤ

توطين. تحت اسم قانون ال /2510عندما أصدرت القانون رقم / 1934الخطوة األولى في هذا االتجاه عام 

انضمامها عام و 1951إلى اتفاقية األمم المتحدة لعام  1962أما الخطوة الثانية فكانت بانضمام تركيا عام 

  .ضع الالجئينالخاص بو 1967لبروتوكول  1968

ق إلى تركيا ، بدأ األالف من المواطنين السوريين بالتدف2011وعلى أثر اندالع االحتجاجات في سوريا عام 

ستقبال البشكل جماعي هرباً من اإلجراءات األمنية والعمليات العسكرية، حيث كرست تركيا موارد كبيرة 

 .تهم إلى وطنهم آمنةهؤالء وأكدت على التزامها باستقبالهم إلى أن تصبح عود

ص في وحتى دخول قانون األجانب والحماية الدولية بقي الالجئون السوريون يخضعون لنظام قانوني خا

هي في وقت تركيا وال تطبق عليهم اتفاقية الالجئين حيث يتم معاملتهم على أنهم ضيوف وحالة مؤقتة ستنت

نت تصدر على بعض التوجيهات اإلدارية التي كاما، األمر الذي وضعهم ضمن مكانة قانونية غامضة تعتمد 

م مجرد بين الحين واآلخر. هذا الوضع القانوني الملتبس لوضع الالجئين السوريين جعلهم يبدون وكأنه

 .ضحايا، مسلوبين من هوياتهم السياسية، وبدالً من النظر إليهم كشعب يكافح من أجل الحرية

قانوني للجوء، وريين الحكومة التركية إلى إعادة تقييم إطارها الومع مرور الوقت، دفعت أزمة الالجئين الس

سسات حيث ظهرت ثغرات في إدارة األزمة على األرض، وتم تخصيص القدرات الفنية والمالية إلنشاء مؤ

 .ثل اإلدارة العامة للهجرة وإصدار تشريعات جديدة تتالئم مع الوضع الجديدم -جديدة 

لى أراضيها الحكومة التركية تنظيم الوضع القانوني للسوريين المتواجدين ع قررت 2013نيسان/أبريل  4في 

، 2013نيسان/أبريل  4( الذي أقر بتاريخ 6458حيث تم وضعهم تحت "الحماية المؤقتة" بالقانون رقم )

دولية". ويسمى هذا القانون "قانون األجانب والحماية ال 2014نيسان  11ودخل حيز التنفيذ بشكل فعلي 

سفر تخولهم  ؤخذ على هذا القانون الكثير من العيوب منها عدم منح األشخاص الواقعين تحت سلطانه وثائقوي

ً ما تك ون هذه التنقل من وإلى تركيا وفرض إجراءات إدارية لتنقلهم داخل المحافظات التركية وغالبا

  .ظات أخرىاإلجراءات معقدة وتقف عائقاً أمام األالف ممن يبحثون عن فرص عمل في محاف

                                                           
Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi Dr.  
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The legal Framework Governing the Presence of Syrian Refugees in Turkey 
Between Reality and Ambition 

القانوني الناظم لوجود الالجئين السوريين في تركيا بين الواقع والطموحاإلطار   

Wissam Aldien Aloklah 

 

لعالم. لذلك عملت تعتبر تركيا إحدى أهم الدول التي استقبلت وال تزال تستقبل العدد األكبر من الالجئين في ا

ة طويلة، وكانت الء على أراضيها منذ فترالحكومات التركية المتعاقبة على تنظيم وتحديد الوضع القانوني لهؤ

توطين. تحت اسم قانون ال /2510عندما أصدرت القانون رقم / 1934الخطوة األولى في هذا االتجاه عام 

انضمامها عام و 1951إلى اتفاقية األمم المتحدة لعام  1962أما الخطوة الثانية فكانت بانضمام تركيا عام 

  .ضع الالجئينالخاص بو 1967لبروتوكول  1968

ق إلى تركيا ، بدأ األالف من المواطنين السوريين بالتدف2011وعلى أثر اندالع االحتجاجات في سوريا عام 

ستقبال البشكل جماعي هرباً من اإلجراءات األمنية والعمليات العسكرية، حيث كرست تركيا موارد كبيرة 

 .تهم إلى وطنهم آمنةهؤالء وأكدت على التزامها باستقبالهم إلى أن تصبح عود

ص في وحتى دخول قانون األجانب والحماية الدولية بقي الالجئون السوريون يخضعون لنظام قانوني خا

هي في وقت تركيا وال تطبق عليهم اتفاقية الالجئين حيث يتم معاملتهم على أنهم ضيوف وحالة مؤقتة ستنت

نت تصدر على بعض التوجيهات اإلدارية التي كاما، األمر الذي وضعهم ضمن مكانة قانونية غامضة تعتمد 

م مجرد بين الحين واآلخر. هذا الوضع القانوني الملتبس لوضع الالجئين السوريين جعلهم يبدون وكأنه

 .ضحايا، مسلوبين من هوياتهم السياسية، وبدالً من النظر إليهم كشعب يكافح من أجل الحرية

قانوني للجوء، وريين الحكومة التركية إلى إعادة تقييم إطارها الومع مرور الوقت، دفعت أزمة الالجئين الس

سسات حيث ظهرت ثغرات في إدارة األزمة على األرض، وتم تخصيص القدرات الفنية والمالية إلنشاء مؤ

 .ثل اإلدارة العامة للهجرة وإصدار تشريعات جديدة تتالئم مع الوضع الجديدم -جديدة 

لى أراضيها الحكومة التركية تنظيم الوضع القانوني للسوريين المتواجدين ع قررت 2013نيسان/أبريل  4في 

، 2013نيسان/أبريل  4( الذي أقر بتاريخ 6458حيث تم وضعهم تحت "الحماية المؤقتة" بالقانون رقم )

دولية". ويسمى هذا القانون "قانون األجانب والحماية ال 2014نيسان  11ودخل حيز التنفيذ بشكل فعلي 

سفر تخولهم  ؤخذ على هذا القانون الكثير من العيوب منها عدم منح األشخاص الواقعين تحت سلطانه وثائقوي

ً ما تك ون هذه التنقل من وإلى تركيا وفرض إجراءات إدارية لتنقلهم داخل المحافظات التركية وغالبا

  .ظات أخرىاإلجراءات معقدة وتقف عائقاً أمام األالف ممن يبحثون عن فرص عمل في محاف

                                                           
Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi Dr.  

وعلى الرغم من أنه يطلق على السوريين الموجودين على األراضي التركية مصطلح الالجئون في األماكن 

العامة ووسائل اإلعالم، إال أنهم في حقيقة األمر ليسوا كذلك بل هم تحت نظام خاص يسمى "الحماية 

كبير عن المكانة الممنوحة لالجئ بموجب  المؤقتة"، والمكانة القانونية التي يمنحها هذا النظام تختلف بشكل

 .1951اتفاقية 

تعالج هذه الورقة تطور اإلطار القانوني الناظم لالجئين على األراضي التركية وبشكل خاص الالجئين 

السوريين والثغرات التي تعاني منها التشريعات القانونية التركية الخاصة بهؤالء واإلصالحات القانونية 

لتواكب المعاير الدولية وتتوافق مع القانون الدولي للجوء، كما تتضمن الورقة مجموعة من الواجب إدخالها 

 .التوصيات التي من شأنها أن تساهم في معالجة قضية الالجئين السوريين في تركيا

Key Words: Refugees. Syrian crisis. International protection. 
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Osmanlı Müziğinde Usule Dair Kavramlar 

Muhammed Aydın 

 

Osmanlı Müziğinde usûl, ritmik yapılara verilen isimdir. Fakat usûller bunun 

ötesinde çok ciddi işlevleri de olan müzikal unsurlardır. Usûlleri iyi bilmeden 

eserlerin doğru anlaşılmasının ve icrasının mümkün olmayacağına, usûllerin bu 

müziğin ruhu hükmünde olduğuna dair ifadeler gelenekte birçok kaynakta 

zikredilir. IX. yüzyılda Kindî’nin risalelerinde karşımıza çıkan müzik ve şiirdeki 

ritmik yapılar olan îkâ konusu; Fârâbî, İbn Sînâ, Safiyüddin Urmevî, Abdülkâdir 

Merâgî gibi nazariyatçıların eserlerinde XVI. Yüzyıla kadar birbirini takip eden 

bir seyirle makamlarla birlikte en önemli konu olmuştur. XVI. yüzyılın 

ortalarından itibaren Osmanlı ülkesinde edebiyat, sanat, mimari alanlarda ciddi 

gelişmelerin olduğu, Osmanlı müziğinde de bunun yansıması olarak biçimlerin-

formların özgün kimlikler kazandığı, Arapça-Farsça güfteli eserlerin yerini Türkçe 

güfteli eserlere bıraktığı, yeni bir icra üslubunun oluştuğunu söylemek 

mümkündür. Bu müziğin ritmik yapılarındaki köklü değişim de yine bu döneme 

rastlar. “Îkâ” kelimesi yerini “usûl”e bırakır ve yeni usûl anlayışına ilk kez XVII. 

Yüzyılda Ali Ufkî Bey’in yazmalarında tesadüf edilir. XVIII. Yüzyıldan bugüne 

usûl konusu neredeyse her teorik eserde yer almıştır. Usûllere dair kavramlar da 

farklı nota yazılarının özellikle batı notasının kullanımı, batılılaşma hareketlerinin 

müzik üzerindeki tesiri gibi sebeplerle farklı dönemlerde değişiklik göstermiştir. 

Bu çalışmada, Osmanlı müzik geleneğine kaynaklık eden müzik teorisi üzerine 

yazılmış başlıca kaynaklardaki usûl, darp, îkâ, devir, ölçü, düzüm gibi kavramlara 

ilişkin tanımlar ve uygulama biçimleri karşılaştırılarak usûl anlayışının tarihî 

seyrine ana hatlarıyla değinmek amaçlanmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Usûl, ölçü, devir, îkâ, ritim, Osmanlı müziği 

 

 

                                                           
Öğr. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi  
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Osmanlı Müziğinde Usule Dair Kavramlar 

Muhammed Aydın 

 

Osmanlı Müziğinde usûl, ritmik yapılara verilen isimdir. Fakat usûller bunun 

ötesinde çok ciddi işlevleri de olan müzikal unsurlardır. Usûlleri iyi bilmeden 

eserlerin doğru anlaşılmasının ve icrasının mümkün olmayacağına, usûllerin bu 
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ritmik yapılar olan îkâ konusu; Fârâbî, İbn Sînâ, Safiyüddin Urmevî, Abdülkâdir 

Merâgî gibi nazariyatçıların eserlerinde XVI. Yüzyıla kadar birbirini takip eden 

bir seyirle makamlarla birlikte en önemli konu olmuştur. XVI. yüzyılın 

ortalarından itibaren Osmanlı ülkesinde edebiyat, sanat, mimari alanlarda ciddi 

gelişmelerin olduğu, Osmanlı müziğinde de bunun yansıması olarak biçimlerin-

formların özgün kimlikler kazandığı, Arapça-Farsça güfteli eserlerin yerini Türkçe 

güfteli eserlere bıraktığı, yeni bir icra üslubunun oluştuğunu söylemek 

mümkündür. Bu müziğin ritmik yapılarındaki köklü değişim de yine bu döneme 

rastlar. “Îkâ” kelimesi yerini “usûl”e bırakır ve yeni usûl anlayışına ilk kez XVII. 

Yüzyılda Ali Ufkî Bey’in yazmalarında tesadüf edilir. XVIII. Yüzyıldan bugüne 

usûl konusu neredeyse her teorik eserde yer almıştır. Usûllere dair kavramlar da 

farklı nota yazılarının özellikle batı notasının kullanımı, batılılaşma hareketlerinin 

müzik üzerindeki tesiri gibi sebeplerle farklı dönemlerde değişiklik göstermiştir. 

Bu çalışmada, Osmanlı müzik geleneğine kaynaklık eden müzik teorisi üzerine 

yazılmış başlıca kaynaklardaki usûl, darp, îkâ, devir, ölçü, düzüm gibi kavramlara 

ilişkin tanımlar ve uygulama biçimleri karşılaştırılarak usûl anlayışının tarihî 

seyrine ana hatlarıyla değinmek amaçlanmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Usûl, ölçü, devir, îkâ, ritim, Osmanlı müziği 

 

 

                                                           
Öğr. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi  

 

Örgütsel Dışlanma ve Örgütsel Sapma Arasındaki İlişki: Bir Alan 
Araştırması 

Bünyamin Ağalday 

 

Bu araştırma, Mardin il merkezindeki ilkokullardaki öğretmenlerinörgütsel 

dışlanma ve örgütsel sapma algıları arasındaki ilişkinin incelenmesiamacıyla 

yapılmıştır. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın 

evrenini resmi ilkokullardaki 602 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada, 

herhangi bir örnekleme yöntemine başvurulmamış, evrenin tamamına ulaşılması 

hedeflenmiştir. Katılımda gönüllülük esası gözetilmiş, 310öğretmen, araştırmaya 

katılmayı kabul etmiştir. Dönen formlardan, 261 ölçek formu değerlendirmeye 

alınmıştır. Araştırmanın verileri, “Örgütsel Dışlanma Ölçeği” ve “Okullar için 

Örgütsel Sapma Ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler, SPSS yazılımı ile analiz 

edilmiştir. İlişkiler, korelasyon ve regresyon analizleri ile incelenmiştir. 

Öğretmenlerin örgütsel dışlanma ve örgütsel sapma algıları 

arasındakiilişkiyiincelemek için yapılan basit doğrusal korelasyon işlemine göre; 

örgütsel dışlanmanın “yalnızlaştırma” boyutu ile; “bireysel” sapma arasında 

(r=.17; p<.01) pozitif yönde, "düşük" düzeyde; “örgütsel” sapma arasında (r =.24; 

p<.01) pozitif yönde, "düşük" düzeyde ve “etik” sapma arasında ise (r =.25; p< 

.01) pozitif yönde"düşük" düzeyde anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Örgütsel 

dışlanmanın “hiçleştirme” boyutu ile; “bireysel” sapma arasında (r = .20; p< .01) 

pozitif yönde, "düşük" düzeyde; “örgütsel” sapma arasında (r = .24; p< .01) pozitif 

yönde, "düşük" düzeyde ve “etik” sapma arasında ise (r =.23; p<.01) pozitif 

yönde"düşük" düzeyde anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Öğretmenlerin örgütsel 

dışlanma algılarının bireysel sapma algılarını ne şekilde yordadığını ortaya 

koymak için yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda; örgütsel 

dışlanmanın tüm alt boyutları ile birlikte, öğretmenlerin bireysel sapma ile anlamlı 

bir ilişki (R=.20, R2=.03) sergilediği görülmüştür (F=5.55, p<.01). İki değişken 

birlikte, öğretmenlerin bireysel sapma algılarındaki değişimin % 3’ünü 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi  
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açıklamaktadır. Örgütsel dışlanmanın tüm alt boyutları ile birlikte, öğretmenlerin 

örgütsel sapma ile anlamlı bir ilişki (R=.25, R2=.05) sergilediği görülmüştür 

(F=9.07, p<.01). İkideğişken birlikte, öğretmenlerin bireysel sapma algılarındaki 

değişimin % 5’ini açıklamaktadır. Örgütsel dışlanmanın tüm alt boyutları ile 

birlikte, öğretmenlerin etik sapma ile anlamlı bir ilişki (R=0.25, R2=.05) 

sergilediği görülmüştür (F=5.55, p<.01). İki değişken birlikte, öğretmenlerin etik 

sapma algılarındaki değişimin % 5’ini açıklamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dışlanma, sapma, örgütsel dışlanma, örgütsel sapma. 
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açıklamaktadır. Örgütsel dışlanmanın tüm alt boyutları ile birlikte, öğretmenlerin 

örgütsel sapma ile anlamlı bir ilişki (R=.25, R2=.05) sergilediği görülmüştür 

(F=9.07, p<.01). İkideğişken birlikte, öğretmenlerin bireysel sapma algılarındaki 

değişimin % 5’ini açıklamaktadır. Örgütsel dışlanmanın tüm alt boyutları ile 

birlikte, öğretmenlerin etik sapma ile anlamlı bir ilişki (R=0.25, R2=.05) 

sergilediği görülmüştür (F=5.55, p<.01). İki değişken birlikte, öğretmenlerin etik 

sapma algılarındaki değişimin % 5’ini açıklamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dışlanma, sapma, örgütsel dışlanma, örgütsel sapma. 

 

  

 

Dil Gelişiminin Matematiksel Düşünme Üzerindeki Etkisi 

Cemil İnan 

 

Dil iletişim kurmak için kullanılan en önemli araçlardan biridir. Özellikle 

ilköğretim yıllarından itibaren sağlam bir öğretim için, okuduğunu anlama ve 

anladığını aktarabilme, yazarak düşüncesini ifade edebilme yeteneğini kazanma 

diğer yıllardaki öğrenim hayatındaki başarıyı etkilemektedir. İlkokul yıllarında 

öğrencinin kazanması gereken temel özellikler; okuduğunu anlama ve aktarabilme 

yani temel dil bilgisi. Matematikte dört işlemi kuralları ile öğrenebilme ve 

kullanabilme, topluma yararlı çalışmalarda insiyatif alabilme, fırsatlardan 

yararlanma olarak özetlenebilir. Öğrencilerin sınavlarda başarısız olmalarının ana 

nedenlerinden biriside okuduğunu anlamama ya da eksik anlamadan 

kaynaklandığı sınav sonuçlarının değerlendirilmesinden anlaşılmaktadır. 

Öğrencilerin sıkça söyledikleri sözlerden biride “Hocam bunu biliyordum, yanlış 

anladım yâda dikkatli okumadım” şeklinde olmaktadır. Matematiksel düşünmede 

bilgi yükleme aşamasında bilgiler öncelikle kavram sonra işlem ve bu iki 

aşamanın birlikte yapıldığı kavram işlem birliği ile matematiksel anlama 

gerçekleştirilir. Eğitim çalışmalarında yüksek başarı elde edilememesinin 

nedeninde bu öğrenme aşamalarına dikkat edilmemesidir. Dil eğitimi, bilgilerin 

ezberlenmeden algılama ve kavrama aşamalarında etkili olabilmektedir. Ülkelerin 

Gelişmişlik kriterlerinden biride günlük dilde kullanılan kelime sayısı ile 

ölçülmesi bir işaret olarak algılanabilir. Matematikte ve diğer bilimlerin her 

dalında başarılı olabilmek için sağlam dilbilgisi eğitimi alan kitap okuyan ve 

okuduğunu anlayan, aktarabilen, düşüncesini yazı ile düzgün ifade edebilen, 

kavramsal- işlemsel bilgi aşamaları ile matematiksel düşünme yeteneğini 

geliştiren öğrenciler başarılı olma şansları yüksektir. Son yıllarda bilgisayar 

teknolojisinin hayatımıza girmesi ve şablon metinler üzerinde çalışılması el 

yazısını hızla ortadan kaldırmaktadır. Hâlbuki el yazısı kelimeler ve cümleler 

üzerinde satır satır çalışarak ve her aşamasında beyin süzgecinden geçirilerek 
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yazıldığından bir düşünsel faaliyettir. Matematiğin temel amacı da her alanda 

düşünerek hareket etmeyi sağlamaktır. Öğretmenler proje etkinlik ödev gibi 

çalışmalarda el yazısı ile çalışılmasını teşvik etmesi yararlı olacaktır. Öğrencilere 

sınıf çalışma disiplinini bozmadan kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar 

hazırlanmalıdır. Unutulmaması gereken önemli bir durumda konuşan tartışan 

fakat yanlış söyleyen öğrenci, hiç konuşmayan öğrenciden daha değerli olabilir 

çünkü yanlış düzeltilebilir bu bir düşünsel çalışmadır. Konuşmayan tartışmayan 

öğrencinin yanlış bilgisini yâda kavram yanılgılarını düzeltmek uzun zaman alır. 

Bu çalışmadan; araştırmacılara bu konuda deneysel çalışma yapma önerisi 

sunulabilir. 

Anahtar Kelimeler: Dil, el yazısı matematiksel düşünme, başarı. 
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yazıldığından bir düşünsel faaliyettir. Matematiğin temel amacı da her alanda 

düşünerek hareket etmeyi sağlamaktır. Öğretmenler proje etkinlik ödev gibi 

çalışmalarda el yazısı ile çalışılmasını teşvik etmesi yararlı olacaktır. Öğrencilere 

sınıf çalışma disiplinini bozmadan kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar 

hazırlanmalıdır. Unutulmaması gereken önemli bir durumda konuşan tartışan 

fakat yanlış söyleyen öğrenci, hiç konuşmayan öğrenciden daha değerli olabilir 

çünkü yanlış düzeltilebilir bu bir düşünsel çalışmadır. Konuşmayan tartışmayan 

öğrencinin yanlış bilgisini yâda kavram yanılgılarını düzeltmek uzun zaman alır. 

Bu çalışmadan; araştırmacılara bu konuda deneysel çalışma yapma önerisi 

sunulabilir. 

Anahtar Kelimeler: Dil, el yazısı matematiksel düşünme, başarı. 

  

 

Zeka Ölçümünde Değişen Kuramların Eğitsel Sonuçları 

Halis Sakız 

 

Galton’dan günümüze insan yeteneklerinin birbirinden neden farklı olduğu 

tartışması süregelmiştir. Bu konu, çok farklı fikirlerin ortaya konmasına sebep 

olmuş, zeka tartışmasını insan bilimlerinin en karmaşık ve uzlaşılamayan 

unsurlarından biri haline getirmiştir. Dahası, zekanın ölçülüp ölçülemeyeceği, 

ölçülebilecekse bunun nasıl yapılacağı üzerinde de bir uzlaşı yoktur. Bu 

bağlamdaki literatür geniş olmakla birlikte bu literatürün önemli bir kısmının yanlı 

ve ikna edici olmaktan uzak olduğu değerlendirilebilir. 

Zekanın kavramsallaştırılması ve ölçülmesi, uzun ve tartışmalı bir geçmişe 

sahiptir. Sahte bilim (pseudo-science) veya ideolojik savaşın bir aracı olduğuna 

dair iddiaların hala gündemde olduğu zeka kavramının gerçekte var olduğuna dair 

ciddi şüpheler de yer almaktadır. Bu şüphelerin ötesinde, zeka diye bir 

kavramsallaştırma yapmak mümkün olsa bile, zekanın ne derece ölçülebilir bir 

unsur olduğu da tartışılagelmiş bir konudur. Bu bağlam içinde zekaya dair doğa-

çevre ikilemi, zekanın kalıtsal aktarımı ve iddia edilen ırki farklılıklar gibi 

tartışmaların tümünün önemli politik ve özelde, eğitsel etkileri olduğu 

söylenebilir. Bu çalışmada üstte yer alan tartışmalara dair sistematik bir sunum ve 

eleştirel bir analiz ortaya konacaktır. Zeka kuramlarının değişen yönüyle günümüz 

eğitim sistemi içinde sistemik unsurların ve bireylerin psiko-eğitsel pozisyon 

alarak konumlanmasına, pedagojik yöntemlere ve benzeri unsurlara etkisine dair 

bir tartışma sunulacaktır.    

Zekanın beşeri bir unsur olarak var olup olmadığı, nasıl tanımlanabileceği ve nasıl 

ölçüleceği üzerinde bir uzlaşı olmamasına rağmen, zeka ölçümüne dair üretilen 

kuramların eğitim sistemleri tarafından büyük bir adanmışlıkla benimsendiği, 

benimsenen bu kuramların eğitim sisteminin felsefesine ve uygulamalarına 

doğrudan etki ettiği görülmüştür. Eğitimin bireysel, psikolojik ve sosyolojik 
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bağlamı da dikkate alındığında, söz konusu kuramların bireyin psiko-eğitsel 

yaşantılarını, pedagojik pratikleri ve toplumsal yaşamı da doğrudan etkilediği 

anlaşılabilir. Bu çalışmada, zeka ölçümüne dair paradigmatik ve metodolojik 

açıklamalar sunan kuramların tarihsel değişimi içinde ilişkili veya sebep olduğu 

eğitsel değişimler ve sonuçlar incelenecektir.   

Keywords: Zeka, ölçme, zeka ölçümü, kuramlar, eğitim sistemi. 
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“İsyan Ahlakı”nın İzlerini Öğretmende Aramak: Nurettin Topçu’da 
Öğretmen Ahlakı 

Muhammed Öz 

 

Nurettin Topçu düşüncesi, hareket, ahlâk ve isyan ahlâkı kavramları ve bu 

kavramların birbirileriyle ilişkisi içinde örgütlenen bir dizge üzerinde takip 

edilebilir. Topçu söyleminde insan “aşkın” olana doğru seyir halindedir. İsyan 

ahlâkına sahip hareket insanı, sorumluluk bilinciyle ve referanslar sistemiyle 

hareket eden kişidir. İsyan, Allah’ın insandaki hareketidir ve bir irade meselesidir. 

Hareketinsanını yüce olana doğru seyri önündeki ihtiraslarına karşı isyana sevk 

eden bir güç olarak irade, bu haliyle ilahi irade ile örtüşür. İnsanın manaya 

yükselmesi de iradeye yön veren sorumluluk bilinci sayesinde mümkün olur. 

Sorumluluk bilincinin kaynağı ise pratiğe dönüşmüş merhamettir. Aynı 

sorumluluk bilinci içinde ortaya çıkan fedâkarlık ve ıstırabın yurdu olan kalp, 

şahsiyetin kaynağıdır. Bütün bu anlam bileşenleri birlikte, şuur sahibi ve tekâmül 

halinde insana işaret eder. Aynı dizge içinde “ihtiraslara teslim olmak” 

anlamındaki “hayatla barış” ise “mağlubiyet” anlamına gelir. 

Topçu’nun ortaya koyduğu “öğretmen” tasavvuru ise, kabaca “dünyanın en büyük 

mesuliyetini taşımak, en doğru/en güzel olanın örnekliğini ortaya koymak, 

tahammül sahibi olmak, kendini düzeltme çabasını sürekli hale getirmek, cesaret, 

nefsi istekleri ruhun ulvî isteklerine feda etmek, içgüdülere teslim olmamak, 

mesuliyet kaynaklı hürriyet, sabır, sonsuzluğa iman, dıştaki tesirlere karşı koyma 

iradesi, hürmeti kuşanmak ve öğretmek, merhamet denen yaratıcı ıstırabı 

kuşanmak ve öğretmek, öğrencilere sadece ders içeriğini aktarmakla yetinmemek” 

gibi anlam ve kavram kümeleriyle özetlenebilir. Çalışma, Topçu’nun öğretmen 

anlayışını, onun izini sürdüğü hareket felsefesinin merkezinde yer alan isyan 

ahlakı kavramsallaştırmasının tedarik ettiği lenslerle irdeleme, bir nevi Topçu’yu 

kendi kavrayış dizgesi içinde tefsir etme girişimidir. Zira isyan ahlâkı 

düşüncesinde içkin anlam evreninin, onun “öğretmen” tasavvurunu oluşturan 
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kavram kümesini anlamlandırmak için bir mercek görevi görme potansiyeli 

taşıdığını düşünüyoruz.  

Anahtar Kelimeler: Nurettin Topçu, öğretmen, hareket, ahlak, isyan ahlakı.  
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Liderlikte Yeni Bir Yaklaşım: Erdemli Liderlik ve Erdemli Liderliğe İlişkin 
Öğretmen Algılarının İncelenmesi 

Mehmet Yiğit&Bünyamin Ağalday 

 

Örgütün belirlenen hedeflerine ulaşabilmesi ve başarılı olması için liderin 

örgütteki çalışanlara yönelik sergilemiş olduğu davranışları oldukça önemlidir. 

Liderin çalışanlara yönelik davranışları, çalışanların verilen görevleri ve 

sorumlulukları benimsemesinde, mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamının 

oluşmasında, örgüt kültürünün gelişmesinde ve örgüt değerlerinin çalışanlar 

tarafından benimsemesinde çok etkili olmaktadır. Okullarda eğitim lideri rolünü 

üstlenen okul müdürleri sahip oldukları güç ve statüleri nedeniyle öğretmen ve 

öğrenciler nezdinde rol model konumundadır. Öğretmenler, okul müdürünün 

erdemli davranışlarını örnek alırlar ve bu davranışları kendileri de sergileyerek 

yaygınlaşmasını sağlarlar. Böylece erdemli bir örgütün oluşmasına ciddi katkı 

sağlamış olurlar. Bu araştırmada Mardin İli Kızıltepe ilçesindeki ilkokullarda 

görev yapan sınıf öğretmenlerinin algılarına dayalı olarak okul müdürlerinin 

erdemli liderlik davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ile 

ilkokullarda görev yapan okul müdürlerinin erdemli liderlik davranışları 

hakkındaki öğretmen görüşlerinin cinsiyet, medeni durum, okul büyüklüğü ve 

mesleki kıdem değişkenleri bakımından farklılık gösterip göstermediği ortaya 

konmaya çalışılmıştır. Bu araştırma, betimsel tarama modelinde yapılmıştır. 

Araştırmanın evrenini Mardin ili Kızıltepe ilçesindeki resmi ilkokullarda görev 

yapan 806 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 

evrenden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen 247 sınıf öğretmeni 

oluşturmaktadır.  Araştırmanın verileri, “Erdemli Liderlik Ölçeği” ile toplanmıştır. 

Veriler, SPSS yazılımı ile analiz edilmiştir. Verilerin betimsel analizinde frekans 

ve yüzde değerleri incelenmiştir. Gruplar arasında anlamlı düzeyde fark olup 

olmadığını saptamak amacı ile ikili gruplarda t-testi ve çoklu gruplarda ise tek 
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yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Araştırma sonucunda okul 

müdürlerinin sergiledikleri erdemli liderlik davranışlarına ilişkin sınıf 

öğretmenlerinin algıları arasında cinsiyet ve medeni durum değişkenleri açısından 

anlamlı bir farklılık görülmezken, okul büyüklüğü ve öğretmenlerin mesleki 

kıdem değişkenleri bakımından farklılaştığı saptanmıştır. Araştırma sonucunda, 

uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Erdem, erdemli liderlik, okul müdürleri. 
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Ali Şeriati’nin Düşünceleri Çerçevesinde Aydın Sorunsalına Bir Bakış 

Adnan Çetin 

 

Ali Şeriati Batı düşüncesi ile İslam düşüncesi arasında eleştirel köprüler inşa eden 

bir yazar, düşünür ve sosyologtur. Âli Şeriati hem İran’da hem de Fransa’da eğitim 

görmüş, dolayısıyla hem Batı düşünce geleneğinden hem de İslami düşünce 

geleneğinden beslenen bir düşünürdür. Ancak Şeriati düşünce sistemini 

oluştururken Batı düşünce sistemini fetişleştirmez ve bunun yanında 

Oksidentalizmin handikaplarından da kaçınır. Şeriati bir sosyolog olarak Batı ve 

İslam toplumlarının öz günlüklerini göz önünde bulundurarak düşünce pratiğini 

inşa eder ve bu düşünce pratiğinde iktidar, hegemonya, kolonyalizm ilişkileri 

temel değişkenlerdir. Şeriati’nin aydın sorunsalı burada bu düşünce coğrafyasında 

boy veriyor. Dolayısıyla Şeriati’nin aydın kavramı ile ilgili düşünceleri Batı ve 

İslam ilişkileri kolonyalizm ve iktidar üzerine izlenimleri bilinmeden 

çözümlenemez. Ali Şeriati Aydın üzerine tartışmalara özellikle “Aydın” ve “Ne 

Yapmalı’ isimli çalışmalarında yer vermektedir. Şeriati’ye göre toplumların 

formasyonlarının oluşmasında din olgusunun önemli bir yeri vardır. Bu anlamda 

Batıdaki entelektüel ile İslam toplumlarındaki aydının vücuda gelmesinde de 

toplumların din ile kurdukları ilişki önem arz etmektedir. Batı toplumlarında din, 

özgürlüğü baskılayan eleştirel düşünceyi hapseden bir toplumsal olgudur. Batı 

toplumlarında entelektüeller din ile aralarına eleştirel bir mesafe koyarak 

entelektüel kimliklerini inşa etmişlerdir. Ancak Şeriati’ye göre İslam 

toplumlarında dinin böyle bir vasfı yoktur; yani özgürlüğü ve özgür düşünceyi 

baskılamaz. Onun için İslam toplumlarındaki aydın Batılı entelektüeli izleyip dinle 

arasına mesafe koymamalıdır bunun aksine düşüncesini İslami düşünce ile 

yoğurmalıdır. Batı ve İslam toplumlarının özgünlüğünü göz önünde 

bulundurmayan aydın hakiki ydın olamaz. Bu çalışmada Ali Şeriati’nin aydın 

sorunsalı yukarıdaki tartışma zeminde ele alınacaktır ve çalışma literatür 

taramasına dayanan betimsel bir çalışma olacaktır. 
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Anahtar Kelimeler: Ali Şeriati, aydın, entelektüel. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Muhammed İkbal’e Göre Din Mümkün müdür? 

Yasin Gökhan 

 

İkbal, Kant’ın “metafizik mümkün müdür? kritiğini, lafı hiç dolandırmadan “din 

mümkün müdür?” sorunsalına dönüştürerek ele alır. Metafizik bilginin imkânı 

eleştirilerini mantıkçı pozitivizm, doğrulama kriteri ile radikal boyutlara 

taşımıştır. Ockham’ın Usturası’nın çağdaş versiyonu olarak doğrulayıcı analiz, 

olgusal olarak doğrulanması mümkün olmayan dini bilgiyi, metafiziğin elenmesi 

bağlamında epistemik ve lenguistik yurttaşlıktan çıkararak, bilgi dışı saymıştır. Bu 

durumda, bilgisiz ve dilsiz bir din mümkün müdür; yeni nesillere nasıl aktarılacak 

ve varlığını nasıl sürdürecektir? Klasik bütün kabulleri sarsan bu gelişme, modern 

insanı entelektüel bir krize sürüklemiştir. İkbal’e göre, dini bilgi diğer bilgi türleri 

ile yan yana konulacak bir bilgi değildir, ancak bu husus, geçersizliğini de 

gerektirmez. Bilakis modern insanın metafizik bunalım ve varoluş sancılarının 

yegâne çıkış yolu dindir. Ancak İkbal, “klasik” diye tabir ettiği Yunan düşüncesini 

ve Yunan düşünce formlarında tutuklu kalan Müslüman düşünürlerin din 

anlayışını sorunlu ve Kuran öğretileri ile bağdaşmaz bulur. Zira Kur’an’ın ruhu 

“klasik” karşıtıdır. Bilgisine kesinlikle güvenilmeyen duyular, Kuran’a göre 

Allah’ın kullarına en büyük nimetleridir. Yunan düşünce formları İslami 

düşüncenin odağını, Kur’an mesajından uzaklaştırmış ve anlaşılmasını 

geciktirmiştir. Klasik felsefe ile Kur’an’ın gösterdiği istikamet arasındaki bu 

karşıtlığın fark edilmesi iki asırdan fazla sürmüştür. Gazali’nin eleştirileri işte bu 

farkedişten doğan bir isyandır. İkbal “İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden İnşası” 

adlı kitabının omurgasını dini tecrübe nosyonu üzerine kurmuştur; “Din, ne 

tabiatın izahını sebep-sonuç ilişkisi içinde arayan bir fizik, ne de kimyadır. O, 

insanın bütünüyle başka alanlardaki tecrübelerini yani dini tecrübelerini 

yorumlamayı amaçlar; bu tecrübenin verileri başka herhangi bir bilimin 

verilerine indirgenemez.” …“dinin maddi âleme getirdiği izah, bilimsel izahın 

erişemediği türden kapsamlı bir izahtır.” Doğası gereği bütüncül bir yapıya sahip 
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olan din ‘bilim-ötesi’dir. Bilim ise aksine analitiktir. O halde kapsam alanlarının 

kesişmesi/çatışması mümkün ol/a/maz. Bilakis kültürün bu iki vazgeçilmez 

unsurunun kendilerini tamamlamak için birbirlerine olan ihtiyacı kaçınılmaz bir 

realitedir. Bu çalışma, konuyu Muhammed İkbal’e ait temel nosyonlar bağlamında 

epistemolojik ve lengüistik açılardan değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Din, bilim, dini düşünce, akıl, vahiy. 
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Ibn Khaldun's Position Among Sociologists and Economists and His Effect 
on Western Thought 

 مكانة المنظومة الفكرية عند ابن خلدون بين علماء االجتماع واالقتصاد في الفكر الغربي المعاصر

Samir Alchikh Ali 
 

 ملخص

 ً  في االشتغال ال شك هناك كثير من الكتاب والباحثين, الذين درسوا  فكر ابن خلدون, لكنهم لم يبذلوا جهدا

قتصاد على المفاهيم والمصطلحات واإلطار النظري والمعرفي في فكره وتقاطع هذا النسق مع علماء اال

ذي سبق ع فكر ابن خلدون, الواالجتماع االجتماع في الفكر الغربي المعاصر .تحاول هذه الورقة أن تض

ع علماء االقتصاد مبأربعة قرون المفكرين الغربيين في العلوم االنسانية , في النسق المعرفي الذي يتقاطع فيه 

ند ابن ع ستتناول الورقة عدد من المفاهيم والمصطلحات العلمية واالجتماع في الفكر الغربي المعاصر. 

رنتها  مع تأصيلها وفق نظريته األساسية في العمران البشري  ,ومقاخلدون في علم االجتماع واالقتصاد و

ايم وآدم سميث مثيالتها عند المفكرين الغربيين مثل مفهوم) تقسيم العمل االجتماعي( بين ابن خلدون ودوركه

ين قتصادية( ب,ومفاهيم )القيمة( و)األسعار( و)االحتكار( بين ابن خلدون وكارل ماركس,ومفهوم )األزمة اال

لسفة ابن خلدون وشومبيتر,كما سنتناول مفهوم) العصبية( عند ابن خلدون ونظرية )الدولة( في ضوء ف

في ضوء  التاريخ  ومفهوم )الملكية الخاصة( و)االيدولوجيا( ونظرية )المراحل الخمس( عند كارل ماركس

قل مع نظرية دون وتقسيمه للعنظرية )المادية التاريخية( ,إضافة إلى مقارنة )نظرية المعرفة( عند ابن خل

جريبي( ,إضافة المعرفة )الميتافيزيقا(عند ايمانويل كانط وتقسيم للعقل لنوعين )العقل المحض( و)العقل الت

 لمقارنة منهج  ابن خلدون في تصنيف العلوم ومقارنتها بنظرية أوغست كونت )الوضعية( وتصنيفه

تسكيو في خصائص النفسية للشخصية مقارنتها بنظرية مونللعلوم,وسنعرج على اثر البيئة على العمران وال

 اثر البيئة على التطور االجتماعي واالقتصادي في كتابه ) روح القوانين(.

 

 .كونت كانط, ماركس, نظرية المعرفة, علم االجتماع, االقتصاد, : ابن خلدون,الكلمات المفتاحية
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Uzak Geçmişimizi Tüketmek: Popüler Kültür Üzerinden Göbekli Tepe’yi 
Okumak 

Bilal Toprak 

 

Son yılların en önemli arkeolojik keşfi olarak görülen Göbekli Tepe gerek 

akademik çevrelerde ve gerekse popüler kültür düzleminde büyük bir heyecan 

meydana getirmiştir. Bu bağlamda sıklıkla gündeme gelen Göbekli Tepe, “inancın 

doğuşu, tarihin sıfır noktası ve uygarlığın beşiği” gibi tanımlamalarla ön plana 

çıkarılmaktadır. Mevcut paradigmaya göre Neolitik Dönem insanından 

beklenmeyen mimari özelliklere sahip olan Göbekli Tepe yapılarının kimler 

tarafından inşa edildiği sorusu da büyük önem arz etmektedir. “İlkel” insana 

yakıştırılmayan Göbekli Tepe, Atlantis ve Mu gibi hayali medeniyetlerle 

ilişkilendirilmiştir. Modern bir bilim olarak Arkeolojinin ortaya çıktığı 19. 

Yüzyılda, ulusların kökenlerini uzak geçmişe dayandırma çabalarının 

günümüzdeki bir yansıması olarak, Göbekli Tepe’nin Ön-Türkler ve 

Mezopotamya halklarıyla birlikte Kürtler tarafından inşa edildiğine dair tezler de 

öne sürülmüştür. Benzer şekilde popüler kültürün önemli bir aygıtı olan gök 

cisimleri ile Göbekli Tepe arasında ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Göbekli Tepe, 

mimari yapıları ile oldukça muğlak bir kavram olan Şamanizm ilişkilendirilmiş ve 

Sirius yıldızlarının belirleyiciliği üzerinden anlamlandırılmaya çalışılmıştır. 

19. yüzyıldan miras alınan yaklaşımlarla beraber turizm ve ekonomik gibi 

faktörlerin de etkisiyle Göbekli Tepe tarihsel gerçekliğinden uzaklaştırılarak farklı 

bir imgeye dönüştürülmektedir.  Böylece Göbekli Tepe’nin sahip olduğu özgün 

değerden soyutlanarak bir nesneye dönüştürüldüğü söylenebilir. John Urry’nin 

kavramsallaştırmasıyla ifade edecek olursak Göbekli Tepe’nin bir mekân olarak 

tüketildiği rahatlıkla ifade edilebilir. Bu çalışmada Göbekli Tepe ile ilgili özellikle 

popüler kültürün etkisiyle öne sürülen açıklama biçimlerinin analizi ve 19. 

yüzyıldaki kökenlerinin tespitine dair tespitler ele alınmaktadır. 

                                                           
Mardin Artuklu Üniversitesi Dr.,  
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Uzak Geçmişimizi Tüketmek: Popüler Kültür Üzerinden Göbekli Tepe’yi 
Okumak 

Bilal Toprak 

 

Son yılların en önemli arkeolojik keşfi olarak görülen Göbekli Tepe gerek 

akademik çevrelerde ve gerekse popüler kültür düzleminde büyük bir heyecan 

meydana getirmiştir. Bu bağlamda sıklıkla gündeme gelen Göbekli Tepe, “inancın 

doğuşu, tarihin sıfır noktası ve uygarlığın beşiği” gibi tanımlamalarla ön plana 

çıkarılmaktadır. Mevcut paradigmaya göre Neolitik Dönem insanından 

beklenmeyen mimari özelliklere sahip olan Göbekli Tepe yapılarının kimler 

tarafından inşa edildiği sorusu da büyük önem arz etmektedir. “İlkel” insana 

yakıştırılmayan Göbekli Tepe, Atlantis ve Mu gibi hayali medeniyetlerle 

ilişkilendirilmiştir. Modern bir bilim olarak Arkeolojinin ortaya çıktığı 19. 

Yüzyılda, ulusların kökenlerini uzak geçmişe dayandırma çabalarının 

günümüzdeki bir yansıması olarak, Göbekli Tepe’nin Ön-Türkler ve 

Mezopotamya halklarıyla birlikte Kürtler tarafından inşa edildiğine dair tezler de 

öne sürülmüştür. Benzer şekilde popüler kültürün önemli bir aygıtı olan gök 

cisimleri ile Göbekli Tepe arasında ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Göbekli Tepe, 

mimari yapıları ile oldukça muğlak bir kavram olan Şamanizm ilişkilendirilmiş ve 

Sirius yıldızlarının belirleyiciliği üzerinden anlamlandırılmaya çalışılmıştır. 

19. yüzyıldan miras alınan yaklaşımlarla beraber turizm ve ekonomik gibi 

faktörlerin de etkisiyle Göbekli Tepe tarihsel gerçekliğinden uzaklaştırılarak farklı 

bir imgeye dönüştürülmektedir.  Böylece Göbekli Tepe’nin sahip olduğu özgün 

değerden soyutlanarak bir nesneye dönüştürüldüğü söylenebilir. John Urry’nin 

kavramsallaştırmasıyla ifade edecek olursak Göbekli Tepe’nin bir mekân olarak 

tüketildiği rahatlıkla ifade edilebilir. Bu çalışmada Göbekli Tepe ile ilgili özellikle 

popüler kültürün etkisiyle öne sürülen açıklama biçimlerinin analizi ve 19. 

yüzyıldaki kökenlerinin tespitine dair tespitler ele alınmaktadır. 

                                                           
Mardin Artuklu Üniversitesi Dr.,  

Anahtar Kelimeler: Göbekli Tepe, popüler kültür, milliyetçilik, feminizm. 
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 علم الّداللة األنثروبولوجّي )دراسة حيويّة في نشأة اإلنسان واللّغة(

Mhanna Al-Rashid 

 

ل علم الداّللة األنثروبولوجّي والنّقد الحيوّي لنشأة العلوم والفنون اإلنسانيّة، و يبحثان في خلق الكون يؤّصِّ

ان علم الداّللة كوظهور المجتمعات البشريّة، ويدرسان مراحل نشوئها أو تقدّمها أو تطّورها عبر الّزمن. وإن 

يتضافر مع علم الداّللة  ج النّقد الحيوّي منهج علمّي نقدّي حديثقد تفّرع إلى علوم متعدّدة في الداّللة، فإّن منه

روسة في إطارها األنثروبولوجّي بوصفه فرًعا من فروع علم الداّللة العاّم، ويحذو حذوه لوضع الّظاهرة المد

 الحيوّي؛ لدراستها دراسة علميّة. 

لخليفة أو لهم مفهوم اإلنسان ذلك ا يختلف مفهوم اإلنسان ذاته من باحث إلى آخر؛ فبعض الباحثين يعني 

دّسة، في حين يعني اإلنسان األسطورّي أو الميثولوجّي كما ورد في األساطير أو كتب الدّيانات الّسماويّة المق

لتّطوريّة(، الّذي تطّور عن الّسمكة أو القرد، ويعني آلخرين أو األحياء ا-لبعضهم اآلخر إنسان )البيولوجيا

فلها الدّستور، وكلّفتها نسان القيم أو إنسان الحقوق والواجبات، الّتي منحه القانون إيّاها، وكإنسان المعرفة أو إ

يز في تصّوراتهما بها الدّولة الحديثة، وفي المحّصلة قد يؤدّي اختالف نظرة هذا الباحث عن نظرة ذاك إلى تما

أصل اإلنسان بشأة اللّغة وتطّوراتها حول خلق اإلنسان وتّطور لغته وإنتاج فنونه؛ لذلك يرتبط البحث في ن

 وأنواعه في منظور علم الداّللة األنثروبولوجّي والنّقد الحيوّي.

احد؛ لذلك لم تثبت أمام ولقد كانت أدلّة نظريّة داروين التّطّوريّة سالًحا ذا حدّين؛ يثبت الفكرة، وينفيها في آن 

( المرتبطة بخلق الكون واإلنسان الميثولوجيّة-وريّةالنّقد العلمّي، وكذلك تعّرضت بعض التّفسيرات )األسط

ها من توفيق بين وبلبلة األلسنة إلى كثير من النّقد والتّوجيه؛ لذلك جاءت فكرة هذا البحث؛ لتقدّم ما أمكن

الّطوفان نظريّات متعدّدة حول أنواع اإلنسان ونشأة لغته وتطّورها. وإن كانت قصص الخلق والتّكوين و

ّن دراستها دراسة ساطير الّسومريّة والبابليّة والعبريّة والمصريّة لدى كثير من الباحثين، فإمشهورة في األ

حث، وال سيّما بعد حيويّة ومقارنتها بما يقوله القرآن الكريم؛ لتأويل تلك المقارنة سينعكس بالفائدة على الب

قدّم واالنحطاط( )التّ  تأريخ قصير للبشر: تراكمِّ زاٍد معرفّي غير قليل من خالل القراءة في كتب متعدّدة، مثل

لّسوداء الثّقوب ا، وكتاب العاقل )تاريخ مختصر للنّوع البشرّي(ليوفال نوح هراري، وكتاب لهانز هوبه

 . بد الحقّ المعارج )أّول نظريّة كونيّة إسالميّة(لعبد هللا عوكتاب  واألكوان الّطفلةلستيفن هوكينغ،

 لمؤتمركم العلمّي وقبول مشاركتي فيه لعرض هذا البحث كاماًل. وعلى أمل التّوفيق والنّجاح

 

 .األنثروبولوجّي، اإلنسان، لغته: الكلمات المفتاحية
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 علم الّداللة األنثروبولوجّي )دراسة حيويّة في نشأة اإلنسان واللّغة(

Mhanna Al-Rashid 

 

ل علم الداّللة األنثروبولوجّي والنّقد الحيوّي لنشأة العلوم والفنون اإلنسانيّة، و يبحثان في خلق الكون يؤّصِّ

ان علم الداّللة كوظهور المجتمعات البشريّة، ويدرسان مراحل نشوئها أو تقدّمها أو تطّورها عبر الّزمن. وإن 

يتضافر مع علم الداّللة  ج النّقد الحيوّي منهج علمّي نقدّي حديثقد تفّرع إلى علوم متعدّدة في الداّللة، فإّن منه

روسة في إطارها األنثروبولوجّي بوصفه فرًعا من فروع علم الداّللة العاّم، ويحذو حذوه لوضع الّظاهرة المد

 الحيوّي؛ لدراستها دراسة علميّة. 

لخليفة أو لهم مفهوم اإلنسان ذلك ا يختلف مفهوم اإلنسان ذاته من باحث إلى آخر؛ فبعض الباحثين يعني 

دّسة، في حين يعني اإلنسان األسطورّي أو الميثولوجّي كما ورد في األساطير أو كتب الدّيانات الّسماويّة المق

لتّطوريّة(، الّذي تطّور عن الّسمكة أو القرد، ويعني آلخرين أو األحياء ا-لبعضهم اآلخر إنسان )البيولوجيا

فلها الدّستور، وكلّفتها نسان القيم أو إنسان الحقوق والواجبات، الّتي منحه القانون إيّاها، وكإنسان المعرفة أو إ

يز في تصّوراتهما بها الدّولة الحديثة، وفي المحّصلة قد يؤدّي اختالف نظرة هذا الباحث عن نظرة ذاك إلى تما

أصل اإلنسان بشأة اللّغة وتطّوراتها حول خلق اإلنسان وتّطور لغته وإنتاج فنونه؛ لذلك يرتبط البحث في ن

 وأنواعه في منظور علم الداّللة األنثروبولوجّي والنّقد الحيوّي.

احد؛ لذلك لم تثبت أمام ولقد كانت أدلّة نظريّة داروين التّطّوريّة سالًحا ذا حدّين؛ يثبت الفكرة، وينفيها في آن 

( المرتبطة بخلق الكون واإلنسان الميثولوجيّة-وريّةالنّقد العلمّي، وكذلك تعّرضت بعض التّفسيرات )األسط

ها من توفيق بين وبلبلة األلسنة إلى كثير من النّقد والتّوجيه؛ لذلك جاءت فكرة هذا البحث؛ لتقدّم ما أمكن

الّطوفان نظريّات متعدّدة حول أنواع اإلنسان ونشأة لغته وتطّورها. وإن كانت قصص الخلق والتّكوين و

ّن دراستها دراسة ساطير الّسومريّة والبابليّة والعبريّة والمصريّة لدى كثير من الباحثين، فإمشهورة في األ

حث، وال سيّما بعد حيويّة ومقارنتها بما يقوله القرآن الكريم؛ لتأويل تلك المقارنة سينعكس بالفائدة على الب

قدّم واالنحطاط( )التّ  تأريخ قصير للبشر: تراكمِّ زاٍد معرفّي غير قليل من خالل القراءة في كتب متعدّدة، مثل

لّسوداء الثّقوب ا، وكتاب العاقل )تاريخ مختصر للنّوع البشرّي(ليوفال نوح هراري، وكتاب لهانز هوبه

 . بد الحقّ المعارج )أّول نظريّة كونيّة إسالميّة(لعبد هللا عوكتاب  واألكوان الّطفلةلستيفن هوكينغ،

 لمؤتمركم العلمّي وقبول مشاركتي فيه لعرض هذا البحث كاماًل. وعلى أمل التّوفيق والنّجاح

 

 .األنثروبولوجّي، اإلنسان، لغته: الكلمات المفتاحية
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Foucault’un “Parrhesia” Kavramından Raymond Aron’un Aydın Tanımına 
Bakmak 

Büşra Doğan 

 

Bu çalışmada, öncelikle parrhesiakavramının ortaya çıkışı ve bu kavramın 

Foucault literatüründeki yeri aktarılacaktır. Daha sonra Raymond Aron’un aydın 

kavramına bakışı ve aydının Fransız toplumundaki konumuna değinilecektir. 

Raymond Aron’un “Aydınların Afyonu” adlı kitabındaki aydın kavramı ile ilgili 

teorik varsayımları ve toplum anlayışı ele alındıktan sonra Raymond Aron’da 

aydının siyasi miti, sol efsanesi, ihtilal miti ve proleterya miti aydınların ideolojik 

ve aydının kültürel açıdanyabancılaşmasıanlamlandırılıp parrhesia kavramıyla 

karşılaştırmak ve toplumsal açıdan önemini ortaya çıkarmak çalışmanın ana 

problematiğini oluşturmaktadır. Aron’un aydın kavramı Fransız toplumunun 

çalkantılı ihtilal toplumunda şekillenmiştir. Buradaki aydın hakikat savunucusu 

olarak aslında parrhesia özelliğini göstererek hakikati söylemektedir. Parhesia 

irademizin hükmetmediği her şeyin reddedildiği  temsiller dünyasının asıl 

hakikatini sunmaktadır. Parrhesia'nın çeşitli sorunsallaştırılma biçimlerinde 

hakikat ile gerçeklik arasındaki özgül ilişki de böylece çözümlenir. Aron, Fransız 

toplumunu tasvir ederek sunduğu aydın tipolojisi ile siyasi, ekonomik, ruhsal, etik 

ve ahlâkî koşullara takılmadan her durumda hakikati söyleyebilirken hakikati 

söylemenin sonuçlarına da katlanabilmelidir. Bu durumda hakikat ve otorite 

ilişkisi kurmadan hakikatin toplumsal açıdan önemine eğilebilmelidir. Hakikat 

anlatıcısının rolleri ve statüleri açısından aslında aydın parrhesia yapabilendir. 

Parrhesia yaparak hakikati savunma rolüne bürünen aydın toplumsal bir rehber 

görevi üstlenir. Bu konumu ile aydının "cesarete" sahip olması parrhesia ispatı 

olarak karşımıza çıkabilmektedir. Fransız toplumunda hakikati söylemenin risk 

veya tehlike arz ettiği atmosferde hakikati söyleyecek durumda olan 

entilecansiyalardan mezun dönemin aydınları toplumsal ve siyasi koşullara 

uymasa da hakikat savunucusu olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Fransız 
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toplumunda ihtilal döneminde toplumsal anlamda aydın konumunda olmak 

aslında hakikati söylemeyi ve diğer insanlara bu hakikati göstermeye mecbur 

kılarken insanlara hakikati göstermenin toplumsal açıdan önemi ile 

karşılaşılmaktadır. Bu açıdan Fransız sosyolog olan Foucault’un parrhesia 

kavramı ve diğer bir Fransız sosyolog olan Aron’un aydın kavramı karşılaştırılarak 

Fransız toplumunun ihtilal dönemi aydınlar sosyolojisi açısından analiz 

edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Parrhesia, Aron, aydın, Foucault, aydınlar sosyolojisi.  
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toplumunda ihtilal döneminde toplumsal anlamda aydın konumunda olmak 

aslında hakikati söylemeyi ve diğer insanlara bu hakikati göstermeye mecbur 

kılarken insanlara hakikati göstermenin toplumsal açıdan önemi ile 

karşılaşılmaktadır. Bu açıdan Fransız sosyolog olan Foucault’un parrhesia 

kavramı ve diğer bir Fransız sosyolog olan Aron’un aydın kavramı karşılaştırılarak 

Fransız toplumunun ihtilal dönemi aydınlar sosyolojisi açısından analiz 

edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Parrhesia, Aron, aydın, Foucault, aydınlar sosyolojisi.  

  

 

Durkheim’da Toplumsal Düzen Tartışması 

İbrahim Yücedağ 

 

Sosyolojinin 19. Yüzyıldaki kuruluşundan günümüze kadar gelen tüm teorik 

tartışmalarında öne çıkan temanın toplumsal düzen problemi olduğu 

görülmektedir. Klasik düşünürlerden çağdaşlara kadar tüm düşünürler toplumsal 

alandaki mevcut sorunların üstesinden gelmenin ve düzenin inşasının anahtarını 

bulmaya çalışmışlardır. Bu amaçla kimileri bireyden kimileri de toplumsalın 

makro yapısından hareket edilmesi gerektiğini savunmuşlardır. A.Comte ve E. 

Durkheim, gibi sosyolojinin kurucu babaları düzen tartışmalarına yönelik önemli 

çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Comte, bilimin rasyonel temellerinden hareketle 

çeşitli toplum sınıflamaları yapmış, Durkheim ise, dini toplumsal dayanışma 

açısından değerlendirmiş ve bilimsel ilkeler oluşturarak pozitivizmin temellerinin 

sağlamlaşmasında önemli katkılarda bulunmuştur. Durkheim, toplumun 

anlaşılabilmesi için toplumdaki her şeyin birer nesne gibi ele alınması gerektiğine 

değinirken toplumsal olgu kavramına ulaşmıştır. Ona göre, toplumsal olgular 

bireylerin dışında ve zorlayıcı bir güce sahiptir. Bu nedenle de bireye baskı 

yapabilmektedir. Durkheim’ın bu dışsallık ve zorlama anlayışının arka planında 

bireye olan güvensizliği yatar. Birey, egoist ve hazları peşinde koşan bir varlıktır. 

İstek ve arzularını engelleme gücüne sahip değildir. Bu nedenle arzularını 

engelleyecek dışsal bir otoriteye, güce ihtiyaç vardır. Durkheim bunun ancak 

devlet ve toplumsal olgu gibi güçler tarafından sağlanabileceğine dikkat çeker. 

Toplumsal olguların dışsallığı ve yaptırım gücü bireyi bu istek ve arzularını 

dizginlemesini sağlamaktadır. Toplumsal düzenin bireyin dışında bir otoritenin 

varlığıyla sağlanabileceğine inanan Durkheim, bireyi hazları peşinde koşan 

varlıklar olarak tasvir etmekten geri durmamıştır. Hazları peşinde koşan birey, 

toplumsal düzene yeteri kadar katkı sunamayacağından Durkheim için bunun 

dışsal bir mekanizmayla sağlanması ihtiyaç haline gelmektedir. Bu çerçevede 

çalışmamızda aktör-yapı ikileminin sosyal düzenin sağlanmasında nasıl bir etkiye 
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sahip olduğu klasik düşünürlerden Durkheim çerçevesinde tartışılacak ve 

Durkheim’ın toplumsal düzenin kaynağının bireyin dışında aranması gerektiği 

fikrinin öne çıktığı gösterilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Durkheim, toplumsal düzen, sosyoloji, toplum. 
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sahip olduğu klasik düşünürlerden Durkheim çerçevesinde tartışılacak ve 

Durkheim’ın toplumsal düzenin kaynağının bireyin dışında aranması gerektiği 

fikrinin öne çıktığı gösterilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Durkheim, toplumsal düzen, sosyoloji, toplum. 

 

 

 

  

 

Bir Siyasal Dışlanma Tipolojisi: Tarihten Bugüne Siyasal Süreçlerden 
Dışlanan Dezavantajlı Gruplar 

Nazmi Çiçek 

 

Demokratik yönetimlerin meşruiyeti, uyruklarının karar alma süreçlerine katılım 

düzeyi ile doğru orantılıdır. Bir demokratik sistem altında yaşayanların siyasal 

karar alma süreçlerine katılım düzeyi ne kadar yüksek olursa, o demokrasinin 

meşruiyeti de o kadar güçlü olur. Buna bağlı olarak siyasal süreçlerden 

dışlananların sayısının yüksekliği de demokratik yönetimlerin meşruiyetlerini 

zayıflatır. Ne var ki çok eski dönemlerden bu güne kadar karar alma süreçlerinden 

dışlanma toplumsal bir realite olarak var olagelmiştir. Kendisini halk iradesine 

dayalı yönetim olarak tanımlayan siyasal sistemlerde bile karar alma süreçlerine 

katılımları kanuna dayanarak veya fiili yollarla engellenen toplumsal gruplar her 

zaman var olmuştur. Demokrasinin ilk ortaya çıktığı yer olmasına rağmen Antik 

Yunan’daki şehir yönetimlerinde kölelerin ve kadınların yönetim süreçlerinden 

dışlanması veya pek çok kişi tarafından ileri demokrasi olarak kabul edilen 

bugünün batı demokrasilerinde yabancıların siyasal süreçlerin dışında tutulmaları, 

ne kadar demokratik olurlarsa olsunlar siyasal dışlanmanın kendilerini demokratik 

yönetim olarak kabul eden yönetim sistemlerinin bile söz konusu olduğunu ortaya 

koyar. Bu çalışmanın amacı demokrasinin en erken örneklerinin yaşandığı Yunan 

Şehir Devletlerinden bugüne kadar yönetim süreçlerinden dışlanan gruplara dair 

bir tipoloji tartışması yürütmektir. Bu kapsamda öncelikle yönetim süreçlerine 

halkın katılımının ön plana çıktığı erken dönem demokrasi örneklerinden 

günümüz ileri demokrasilerine kadar hangi toplumsal grupların siyasal 

süreçlerden dışlandığı ele alınacaktır. Kadınlar, Köleler, yabancılar, deliler ve 

çocukların ön plana çıktığı siyasal süreçlerden dışlanan toplumsal grupların her 

birinin dışlanma tecrübesi tarih boyunca farklı gelişim süreci gösterir. Kimi 

toplumsal gruplar için dışlanma tarihe karışırken bazı toplumsal grupların siyasal 

süreçlerden dışlanması hala bir problem olarak kabul görmemeye devam eder. 
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Çalışmada farklı toplumsal grupların dışlanma tecrübelerinde tarih boyunca nasıl 

bir gelişim meydana geldiği de tartışılacaktır. Çalışma nihai olarak farklı 

toplumsal grupların siyasal dışlanma tecrübelerinden yola çıkarak bir dışlanma 

tipolojisi oluşturmaya çalışacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Siyasal dışlanma, siyasal katılım, dezavantajlı gruplar. 
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Çalışmada farklı toplumsal grupların dışlanma tecrübelerinde tarih boyunca nasıl 

bir gelişim meydana geldiği de tartışılacaktır. Çalışma nihai olarak farklı 

toplumsal grupların siyasal dışlanma tecrübelerinden yola çıkarak bir dışlanma 

tipolojisi oluşturmaya çalışacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Siyasal dışlanma, siyasal katılım, dezavantajlı gruplar. 

 

 

 

  

 

“Hüsn-ü Zan” ve “Su-i Zan” Kavramlarının Tarihi, Sosyal ve Toplumsal 
Yansımalarını Sosyal Bilişim Kuramı Bağlamında Analiz Etmek  

Akif Akto 

 

İnsanların sosyal dünyaları hakkında nasıl düşündüklerini ve izlenimlerinin ne 

kadar doğru olduğunu anlayabilmek için sosyal biliş kuramının verilerine ihtiyaç 

vardır. Sosyal biliş, insanların kendileri ve sosyal dünya ile ilgili düşünme 

şekilleridir. Bunlar yargı, karar verme, yorumlama, anımsama ve kullanma 

biçimlerimizdir. İki farklı sosyal biliş türü vardır. Biri hızlı ve otomatik düşünme 

biçimidir. Diğeri kontrollü düşünme biçimidir. İnsanlarda da çevreyi denetleyen, 

sonuçlar çıkaran ve davranışlara yön veren birer “otomatik pilot” bulunur. Öte 

yandan, bu otomatik düşünme biçimi “devre dışı” bırakabilir, bir durumu yavaş ve 

dikkatli bir şekilde değerlendirip analiz de edebiliriz. Otomatik düşünme, bilinç 

dışı, kasıtsız, istemsiz, çabasız ve eforsuz düşünme biçimidir. Çoğunlukla da 

önceki deneyimlerimiz ile bağlantı kurarak yeni durumları anlamamıza yardım 

eder. Tüm bunları, geçmiş deneyimlerimiz ve dünyayla ilgili bilgilerimizle 

çevremizi otomatik olarak analiz ederiz. İnsanlar, sosyal dünya ile ilgili 

bilgilerimizi düzenleyen ve şemalar olarak adlandırılan zihinsel yapılardan 

yararlanır. Bu zihinsel yapılar farkına vardığımız, üzerine düşündüğümüz ve 

anımsadığımız bilgileri etkiler. Şema çok genel bir terimdir. Başka insanlar, 

kendimiz, sosyal roller ve belirli olaylar gibi birçok şey hakkındaki bilgilerimizi 

kapsar. Tüm bunlardaki şemalarımız sosyal dünya ile ilgili bildiklerimizi ve yeni 

durumları yorumlayışımızı düzenlemek için kullandığımız temel bilgi ve 

izlenimlerimizi içerir. İnsanın sosyal biliş kuramına denk döşen Kur’an’da ve 

hadislerde geçen “zan” kavramı vardır. Çoğunlukla “Hüsnü Zan” ve “Su-i Zan” 

olarak isimlendirilmektedir. Bu zanlar, ilk başta Allah’a karşı, insanlara karşı, 

müminlere karşı, özel tarihi bir olaya karşı, ahiret gününe karşı gibi durumlarda 

insanın/müminin yargı, karar verme, düşünme, yorumlama, anımsama biçimi 

önceki deneyimleri ile bağlantılı olarak birtakım analizler yapmaktadır. İşte bu 
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çalışmada sosyal biliş kuramının verileri merkeze alınarak “Hüsnü Zan” ve “Su-i 

Zan” kavramlarının tarihi, sosyal ve toplumsal bağlamları ele alınıp analiz 

edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal biliş, hüsn-ü zan, su-i zan, otomatik düşünme, 

kontrollü düşünme. 
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çalışmada sosyal biliş kuramının verileri merkeze alınarak “Hüsnü Zan” ve “Su-i 

Zan” kavramlarının tarihi, sosyal ve toplumsal bağlamları ele alınıp analiz 

edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal biliş, hüsn-ü zan, su-i zan, otomatik düşünme, 

kontrollü düşünme. 

 

 

 

 

  

 

Michel Foucault’da Dil ve İktidar 

Himmet Hülür&Hamit Ölçer 

 

Michel Foucault eserlerinde dil ve dünya arasında karşılıklılık bulunduğu 

şeklindeki temsilci dil görüşünü ve bu görüşün nesnelci anlayışını reddetmektedir. 

Her şeyden önce dil tarihsel olarak düzenlenmektedir ve dilin varlığı üzerinde 

iktidar biçimleri belirleyicidir. Her tarihsel dönemde belirli söylemler temelinde 

belirli doğruluk biçimleri üretilmektedir. İnsan ve toplum bilimleri modern 

dönemde söylemlerin ve doğruluk biçimlerinin üretilmesinde başat rol 

oynamaktadır. Bu bağlamda Foucault bilgi ve doğruluğun evrensel değil keyfi 

olduğunu dile getirmektedir. Foucault’nun bilgi ve doğruluk anlayışı hümanist 

geleneğin tümüyle karşısındadır. Bu düşünce geleneğinin köken, özne, nedensellik 

ve süreklilik anlayışını temelden sarsmaktadır. Belirli bir epsiteme içinde ortaya 

çıkan söylemler ve doğruluklar keyfi olarak üretilmelerinin yanında anonimdir. 

Söylemlerin oluşumu ve işleyişi asla bir bilince ya da yetkin bir özneye 

bağlanamaz. Aksine, bilinç ve özne söylemsel düzenler içinde belirlenmektedir. 

Aynı şekilde süreklilik ve ilerleme gibi kavramlar modern bilgi/iktidar ilişkisini 

anlamaktan yoksundur. Söylemsel oluşumlar, bilgi/iktidar ilişkisi çerçevesinde 

imkân bulmaktadır ve evrensel yasalara dayanmazlar. Söylemlerin ortaya 

çıkışlarında ve dönüşümlerinde süreksizlik ve kopuş etkilidir. Belirli bir dönemde 

hâkim olan söylemlere maruz kalan bireyler kendileri için uygun görülen 

doğrulukların sadece taşıyıcılarıdır. Söylemler ve doğruluk biçimleri bireylerin 

bedenleri ve düşünceleri üzerinde egemenlik kurmaktadır. Bu açıdan Foucault 

biyopolitik kavramını geliştirmiştir. Bireyler kendi bedenleri ve yaşantıları 

üzerinde hâkimiyet kuran iktidarın gönüllü taşıyıcılarıdır. Belirli bir bilgi biçimine 

dayalı olarak üretilen söylemler, bireylerin bedenlerini ve düşüncelerini disipline 

edici bir işlev görür. İktidar belirli grupların veya bireylerin kontrolünde değildir. 

Genel olarak dil özel olarak söylemsel doğruluklar bedenler üzerinde egemenlik 
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kurar; onları tanımlar, sınıflandırır ve yönlendirir. Bu anlamda Foucault’nun 

görüşleri, Batı düşüncesinde hâkim olan baskıcı iktidar kavrayışının karşısında yer 

alır.  Foucault, söylemlerin oluşumunu ve değişimini arkeolojik bir kazıyışı bakış 

açısı temelinde irdeler ve söylemsel oluşumdaki değişimleri, dönüşümleri ve 

kırılganlıkları soybilimsel bir açıdan inceler. 

Anahtar Kelimeler: Foucault, dil, iktidar, söylem. 
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kurar; onları tanımlar, sınıflandırır ve yönlendirir. Bu anlamda Foucault’nun 

görüşleri, Batı düşüncesinde hâkim olan baskıcı iktidar kavrayışının karşısında yer 

alır.  Foucault, söylemlerin oluşumunu ve değişimini arkeolojik bir kazıyışı bakış 

açısı temelinde irdeler ve söylemsel oluşumdaki değişimleri, dönüşümleri ve 

kırılganlıkları soybilimsel bir açıdan inceler. 

Anahtar Kelimeler: Foucault, dil, iktidar, söylem. 

 

 

  

 

Platon’un Timaios Diyaloğunda Zaman Meselesi 

Recep Hekimoğlu 

 

Bu çalışmada Platon'un yaşlılık döneminde yazmış olduğu Timaios diyoluğundaki 

zaman meselesini açıklamaya çalışacağız. Timaios, Platon'un anlaşılması en zor 

eserlerinden biridir. Çünkü eser Platon felsefesinin genel bir özet niteliğini taşır. 

Dolayısıyla diyalogdaki zaman meselesine geçmeden önce kısa da olsa genel bir 

felsefesine değinmek gerekir. Platon'un bu diyaloğundaki amacı, evrenin 

yaratılışından insanın tabiatına kadar sürecin nasıl oluştuğuna dair bilgiler 

vermektir. Bunu açıklarken mitolojiden, anolojilerden hareketle bir doğa felsefesi 

yapar. Başka bir deyişle Timaios diyaloğu hem mit hem de akıl ile ilgili unsurlar 

içerir. Timaios'u diğer diyaloglardan farklı kılan hususlardan biri kozmoloji ve 

teolojinin birlikte ele alınıp insandan daha çok fenomen dünya üzerine 

yoğunlaşmış olmasıdır. Bizim de bu çalışmada yapmaya çalıştığımız evrenin 

yaratılışında zamanın ne olduğu, nasıl olduğu, kaynağını ve sonun olup olmadığını 

irdelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Platon, Timaios, zaman, demiurgos, evren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Yüksek Lisans Öğrencisi, Muş Alparslan Üniversitesi  



54

II. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi

54

 

Özellikler, Bağıntı ve Süreklilik Sorunu 

Ali Suat Gözcü 

 

Hem felsefe tarihinde hem de güncel metafizik tartışmalarında nesnelerin uzay-

zaman içindeki sürekliliklerini nasıl sağladıklarıyla ve uzay bölümleri ile temporal 

parçalar arasındaki sürekliliğin olup olmadığıyla ilgili farklı yaklaşımlar ortaya 

çıkmıştır. Bunlardan bazılarına göre, nesnelerin sürekliliklerinin olduğu 

düşüncesi, onların uzay-zamanda kendilerine özdeş kalmalarının ve aynı zamanda, 

nesnelerin varoluşlarının düzeninin olduğu görüşüne dayanır. Diğer bir görüşe 

göre ise, nesnelerin süreklilikleri ve onların birbirleriyle olan bağıntısı için temel 

koşul, içinde bulundukları uzay-zaman değil, taşıdıkları nitelikler ve bu 

niteliklerin benzerlik derecesidir. Bununla birlikte, nesnelerin uzay ve zaman 

içinde sürekliliklerinde parça-bütün bağıntısından dolayı bir kopukluğun 

olduğunu savunanlara göre ise, süreklilik nesnelerin nitelikleri arasındaki 

bağıntıyla sağlanır. Buna göre, bu bildiride, nitelikler arasındaki bağıntının 

nesnelerin uzay-zamandaki sürekliliğini açıklamaya yetmeyebileceğini, ‘bağıntı’ 

ve ‘süreklilik’ kavramları ekseninde savunmaya çalışacağız. Bunu yaparken, 

nesnelerin nitelikleri ya da özellikleri arasındaki bağıntının doğasına ilişkin farklı 

yaklaşımları göstererek, özellikler ya da nitelikler arasındaki bağıntının genelde 

üçüncü bir varlık olarak görüldüğünü ama bağıntın kendisine hiçbir nesnel özellik 

yüklenemeyeceğini göstermeye çalışacağız. Sonuç olarak, bağıntıların özellikler 

ya da nitelikler taşıyamamaları, onların temel işlevleri olan ayrım ve sürekliliği de 

sağlamada yetersiz kalabileceğini ve en sonunda da nitelikler arasındaki ayrımın 

henüz net bir şekilde açıklanmadığını, buradan hareketle, süreklilik ve özdeşliğin 

sağlanması için gerekli koşulların yitirildiğini göstermeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Süreklilik, özellik, zaman, uzay, nesne. 
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Özellikler, Bağıntı ve Süreklilik Sorunu 

Ali Suat Gözcü 

 

Hem felsefe tarihinde hem de güncel metafizik tartışmalarında nesnelerin uzay-

zaman içindeki sürekliliklerini nasıl sağladıklarıyla ve uzay bölümleri ile temporal 

parçalar arasındaki sürekliliğin olup olmadığıyla ilgili farklı yaklaşımlar ortaya 

çıkmıştır. Bunlardan bazılarına göre, nesnelerin sürekliliklerinin olduğu 

düşüncesi, onların uzay-zamanda kendilerine özdeş kalmalarının ve aynı zamanda, 

nesnelerin varoluşlarının düzeninin olduğu görüşüne dayanır. Diğer bir görüşe 

göre ise, nesnelerin süreklilikleri ve onların birbirleriyle olan bağıntısı için temel 

koşul, içinde bulundukları uzay-zaman değil, taşıdıkları nitelikler ve bu 

niteliklerin benzerlik derecesidir. Bununla birlikte, nesnelerin uzay ve zaman 

içinde sürekliliklerinde parça-bütün bağıntısından dolayı bir kopukluğun 

olduğunu savunanlara göre ise, süreklilik nesnelerin nitelikleri arasındaki 

bağıntıyla sağlanır. Buna göre, bu bildiride, nitelikler arasındaki bağıntının 

nesnelerin uzay-zamandaki sürekliliğini açıklamaya yetmeyebileceğini, ‘bağıntı’ 

ve ‘süreklilik’ kavramları ekseninde savunmaya çalışacağız. Bunu yaparken, 

nesnelerin nitelikleri ya da özellikleri arasındaki bağıntının doğasına ilişkin farklı 

yaklaşımları göstererek, özellikler ya da nitelikler arasındaki bağıntının genelde 

üçüncü bir varlık olarak görüldüğünü ama bağıntın kendisine hiçbir nesnel özellik 

yüklenemeyeceğini göstermeye çalışacağız. Sonuç olarak, bağıntıların özellikler 

ya da nitelikler taşıyamamaları, onların temel işlevleri olan ayrım ve sürekliliği de 

sağlamada yetersiz kalabileceğini ve en sonunda da nitelikler arasındaki ayrımın 

henüz net bir şekilde açıklanmadığını, buradan hareketle, süreklilik ve özdeşliğin 

sağlanması için gerekli koşulların yitirildiğini göstermeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Süreklilik, özellik, zaman, uzay, nesne. 
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Aristoteles’te Canlı Doğa Sorunu: Ousia Kavramı Etrafında Bir 
Soruşturma 

Emine Aslan 

 

Aristoteles, ilk eseri olarak bilinen Kategoriler’de, dilin çözümlenmesinden 

hareketle varlığa ilişkin birtakım önemli tespitlerde bulunmaktadır. Varlığın türlü 

dile getirilişlerinden, cinslerinden bir tanesi, aslında en önemlisi cevherdir. 

Aristoteles “asıl ya da ilk varlık” (prôtê ousia) olmaları bakımından cevherlerin 

gerek ontolojik, gerek epistemolojik anlamda sahip oldukları önceliğin 

nedenlerine farklı gerekçelerle işaret ederek onları birincil ve ikincil derece olmak 

üzere ikiye ayırır.  Cevhere ilişkin yaklaşımını öncelik-sonralık bağıntısı 

cihetinden bu şekilde ortaya koyan Aristoteles’in varlığa ilişkin tespitlerini kendisi 

aracılığıyla gerçekleştirdiği zemin fark edileceği üzere bütünüyle dilseldir. Benzer 

şekilde Metafizik’te Aristoteles tarafından ontolojinin temel konusunun 

araştırılması aşamasında görülebileceği üzere, genel anlamda varlığa ilişkin 

herhangi bir araştırma, mutlak surette cevherlerden hareket etmek durumundadır. 

Aristoteles’in asıl varlıklar olarak cevherleri, diğer varlıkların garantörü olacak 

şekilde konumlandırması, kendileri olmaksızın hiçbir şeyin varlığa 

gelemeyeceğine işaret etmek amacıyladır. Buradan hareketle varlık sıfatını almaya 

en fazla layık olanlar cisimler ve onlar arasında da doğal cisimler olup doğal 

cisimlerin de bazısı yaşama sahip iken bazısı değildir. Öte yandan Fizik eserinde 

doğal var olanlar ve başka nedenlere bağlı olarak var olanlar arasında ayrım 

yaptığı aşamada doğal olanları hayvanlar, bunların kısımları, bitkiler ve yalın 

cisimler yani toprak, ateş, hava, su şeklinde bir belirlemeye tabi tutar. Bu anlamda 

olmak üzere doğal varlıklar, Aristoteles açısından kendi içinde hareket ve 

sukûnetin ilkesine sahiptirler. Canlılara dair incelemesinin hatırı sayılır bir kısmını 

hayvan araştırmalarına hasreden Aristoteles, Hayvanların Tarihi’nin girişinde 

hareket ile ilgisi bakımından canlıların homojen ve heterojen kısımlardan 
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müteşekkil olduklarını açıklar. Heterojen kısımlardan müteşekkil olmak canlılarda 

hareketi mümkün kılmaktadır. 

Kendinde hareket ve sukûnet ilkesine sahip varlıkların aynı zamanda 

bünyelerinde amaçlılık barındırdıklarına işaret eden Aristoteles, buradan 

hareketle mekanik bir açıklamadan farklı olarak teleolojik bir açıklama tarzına 

yer vermiş olur. Bu çalışma, ousia (cevher) meselesi etrafında Aristoteles 

açısından canlılığın bir tür kendindelik ve indirgenemezliğe sahip olmasının ne 

anlama geldiğini; eş deyişle canlılığın doğasının ne olduğunu, Aristoteles’in 

konuya dair muhtelif eserlerinden hareketle irdeleyecektir. 

Anahtar Kelimeler: canlılık, cevher, varlık, kategoriler. 
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The Role of Normative-Descriptive Dichotomy in Argumentation Ethics: 
The Case of Pragma-Dialectics and Ādāb al-Baḥth wa’l-Munāẓara 

Rahmi Oruç 

 

Argumentation theories aim at finding the balance between 'normative' and 

'descriptive'; between 'ideal' and the 'real' (van Eemeran, 2014). In this paper, I 

examine Semarkanqi's arguments against ghasb (usurpation) as an example of 

normative and ideal dichotomy in munazarah. I start with a review of how as an 

argumentation theory pragma-dialectics fine-tunes the 'ideal' and the 'real' in its 

normative pragmatics. Then, I proceed with how Ādāb al-Baḥth wa’l-

Munāẓara tradition finds the balance between the normative and the descriptive. 

Accordingly pragma-dialectics works on two domains. In the descriptive domain, 

argumentation is viewed as a series of 'speech acts'. These speech acts are 

presumed to be for the normative ideal of "resolution of difference of opinion" 

(2014). The proposed ideal culminates in viewing any act that obstructs resolution 

of difference of opinion as a “fallacious”.  Munazarah, on the other hand, regards 

the manifestation of truth as the normative ideal. This normative ideal leads to 

foundation of a dialogical procedure between the opponent and the proponent 

where each party's move is defined in strict order so as to pave the way for the 

desired end. The normative and descriptive dichotomy shows itself in the case of 

usurpation. While in the descriptive domain parties tend to usurp the role of each 

other, whether or not to allow this move in the normative ideal model is debated. 

Semarqandi claims, usurpation shouldn't be counted as a legitimate move as it 

causes an untimely change of roles; a procedural fallacy.  

 Keywords: Pragma-dialectics, ādāb al-baḥth wa’l-munāẓara, argumentation 

ethics, argumentation procedures, fallacies. 
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Jacques Derrida’da Dil, Tekillik ve Yinelenme 

Ufuk Bircan 

 

Yüzyılımızın önemli dil felsefecilerinden bir olan Jacques Derrida’nın dile 

yaklaşımının çağdaş felsefe ve toplum düşüncesi üzerinde büyük bir etkisi 

olmuştur. Bu geniş ölçekli etkinin nedeni öncelikli olarak Derrida’nın Batı 

metafiziğindeki ikili karşıtlıkları yapısöküme uğratması olmuştur. Bu anlamda 

gösteren/gösterile, konuşma/yazı, söz/dil ve benzeriyle ilgili modern düşüncede 

hâkim olan sözmerkezci anlayışları temelden sorgulamıştır. Bu aynı zamanda dile 

dayalı bulunuş metafiziğinin sorgulanması demektir.  Palton’dan Hegel’ kadar 

felsefede konuşma dili, düşüncenin tek dolaysız aracı olarak ele alınmaktaydı. 

Derrida ise metni önceleyerek, metindeki sözcüklere öncelik vermiştir. Onun ünlü 

“metnin dışında hçibir şey yoktur” şeklindeki postülası bu açıdan önem 

taşımaktadır. Derrida, metnin sabitleştirilecek bir yönünün bulunmadığını, sürekli 

olarak değişime açık olduğunu vurgular. Konuşma ve yazı arasındaki karşıtlığın 

temel ilkelerini reddederek bulunuş metafiziğinin söz egemen karakterini 

yapısökümüne uğratmıştır. Burada Derrida bulunuştan ziyade bulunmayışın altını 

çizmiştir. Derrida sadece ikili karşıtlık biçimlerini yıkıma uğratmakla kalmamış, 

bu karşıtlıkları bir daha kullanılmaz hale getirmiştir. Konuşma, kalıcı ve standart 

bir anlamının tayin edilemeyeceği gibi yazı da kesinlikten uzaktır. Derrida dilin 

anlamını sabitleyen metafizik karşısına diffèrence kavramını koyarak metnin 

sonsuz sayıda anlamının mümkün olduğunu dile getirmektedir. Metnin 

yinelenmesi öncekinin bir tekrarı olmayıp tümüyle yeni bir anlamın yaratılmasına 

işaret eder. Derrida’nın yinelenmeyle gerçekleşen tekillik veya biriciklik 

düşüncesi, uygun bir anlamın bulunabileceği veya öz düşüncesini reddetmektedir. 

Bu durum da bir metnin tekilliğinin dilin olumsallığıyla ilişkili olduğunu gösterir. 

Her tekrar ediliş kendi bağlamı içinde biriciklik ortaya çıkarır. Bu ise daha çok 

metnin bağlamı ile ilişkilidir. Yeni bir bağlam yeni tekilliklere imkân vererek 

metnin tekrar ancak yeni bir anlamla yazılmasına olanak sağlar. Bu bağlamda saf 
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bir tekillik bulunacağı fikri kökten reddedilmektedir. Aynı zamanda okurun edimi 

de metin üzerinde biricik ve tekil bir işleve sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Derrida, yapısöküm, dil, biriciklik, yinelenme. 
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Metafizik, Epistemolojik ve Psikolojik Boyutuyla Vicdan Kavramı 

Anar Gafarov 

 

Günümüzde vicdan kavramına ilişkin çeşitli tanım ve anlayışlar mevcuttur. Fakat 

sözkonusu farklı yaklaşımlara rağmen vicdan kavramı hâla ahlak felsefesinin 

çözülemeyen problemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamdaki 

temel soru vicdanın ontolojik yapısıyla ilgili olup, onu biçimlendiren öğelerin 

neler olduğu yönündedir. Binaenaleyh vicdan kavramına ilişkin bu zamana kadar 

ortaya konulmuş düşüncelerin derli-toplu şekilde incelenmesi ahlak felsefesinin 

temel problemlerinden biri olan ahlaki önermelerin kaynağı ve değerlerin öznelliği 

veya nesnelliği sorununun vuzuha kavuşturulması açısından büyük önem arzetse 

gerektir.  

Çalışmamızın amacı vicdan kavramının İslam ve Batı felsefesi eşliğinde 

metafizik, epistemolojik ve psikolojik boyutlarını tartışmak, daha çok hukuki ve 

siyasi boyutuyla ön plana çıkmış olan bu kavrama yönelik İslam ahlak felsefesinde 

doğrudan ya da dolaylı bir referansın olup olmadığını tespit etmek ve sözkonusu 

kavramı ahlakın kaynağı problemi açısından analiz etmektir.  

Bu anlamda çalışma meseleyi şu sorular eşliğinde sorunsallaştırmaktadır: 

Vicdanın içeriğini oluşturan öğeler nelerdir? Ya da vicdan her hangi bir gücün bir 

öğesi olabilir mi? Onu biçimlendiren temel ve tali öğelerden bahsedebilir miyiz? 

Vicdan insanın entelektüel çabasıyla sonradan oluşan veya biçimlenebilen bir şey 

midir, yoksa ontolojik olarak daha öncesine mi dayanır? Vicdana insanın fıtrî bir 

özelliği diyebilir miyiz? Eğer böyleyse, tüm insanlar için ortak bir özden 

bahsedilebilir mi? Vicdan insanoğluna doğruyu bulmada yardımcı olabilmesi için 

Tanrı’nın ontolojik bir müdahalesi olabilir mi? Eğer böyle bir müdahalenin 

varlığını kabul edecek olursak, insanoğlunun ahlaki erdemlere doğrudan erişimini 

sağlayacak nihaî kaynağın Tanrı olduğunu söyleyebilir miyiz? Diğer yandan 

vicdan Tanrı’nın müdahelesiyle insanda doğrunun ve iyinin bilgisi ve iyi olanı 
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yapma duygusuyla donatılmış fıtrî bir özellikse, o zaman insandan doğan 

kötülükleri onun bu özden kopuşunun ya da kendine yabançılaşmasının bir ürünü 

olarak açıklayabilir miyiz? Ahlakî önermelerin kaynağı olarak akıl ile birlikte 

vicdanın da işlev ve yetkilerinden bahsedebilir miyiz? Eger böyle bir yetkiden 

bahsedecek olursak, akıl ile vicdanın mezkûr bağlamdaki yetki ve görev alanları 

nelerdir? Vicdan bilişsel mi, duygusal mı, yoksa iradî bir yeti midir? İşte bu sorular 

eşliğinde çalışmamızın amacına ulaşabilmesi adına yöntem gereği öncelikle 

vicdan kavramının sözlüklere ve modern felsefî metinlere dayanarak etimolojik ve 

ıstılahî anlamları açıklığa kavuşturulmuş, daha sonra konu metafizik, 

epistemolojik ve psikolojik boyutuyla tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Vicdan, ahlak, akıl, nefs, kalb, irad 
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An Existentialist Analysis of Jean-Paul Sartre’s No Exit 

Halit Alkan 

 

Existentialism that began to be active in the 20th century is the approach to define 

the human being not only as the thinking being but also as the acting and feeling 

human individual. This study aims to analyse Jean-Paul Sartre’s No Exit (1944) in 

terms of existentialist approach, namely human’s existence of freedom which 

depends on the on-going relationships between the aspects of ‘being as a subject’ 

and ‘being as an object’. The play No Exit depicts the afterlife in which Garcin, 

Ines, and Estelle are brought to the same room in hell by a mysterious Valet whois 

a representative of the devil. Their past stories reflect their ‘being as a subject’.  

The space in hell is stable while the space in the real world is changeable. The time 

in hell is stable while the time in the real world moves quickly. The characters are 

allowed glimpses of scenes back on earth. The ‘being as a subject’of the three 

characters is judged by people on the earth and is reduced to the state of ‘being as 

an object’ which gets the unchangeable state by the judgment of others. They soon 

lose all connections with earth and are forced to live entirely in hell where the time 

is stable and where they are completely deprived of the freedom of existence of 

‘being as a subject’ because they no longer have the opportunity to act, to change 

the thoughts about themselves. Garcin will be remembered as a “coward” and 

Estelle as a pretty blonde who is the murderer of her child and crazy about money 

and males while nobody will remember Inez at all. 

They are the prisoners of each other in the unchangeable space and time of the 

room. This imprisonment fixes them in the state of ‘being as an object’. In this 

space, not having the mirror to show them as they wish, they can only see 

themselves through their reflections in others’ eyes. The mirror of each is the other 

two. In the room where the characters are imprisoned, they are not left on their 

own, cannot close their eyes, there is no nighttime and no sleep, they cannot kill 
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themselves/other and cannot change the judgment about themselves. The 

characters experience the cycle of uneasiness not to be able to change their essence 

of existence fixed as ‘being as an object’. The victim changes every time and there 

are two tortures against it. Therefore, they are both the torturers and the victims: 

Hell is other people. 

Keywords: Existentialism, Jean-Paul Sartre, No Exit. 
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Deleuze ve Guattari’de Köksapsal Düşünce 

Hamit Ölçer&Himmet Hülür 

 

Gilles Deleuze ve Felix Guattari, Batılı düşünme sisteminin dayanmış olduğu 

hiyerarşileri ve ikili karşıtlıkları (üst-alt, güçlü-zayıf, güzel-çirkin gibi) aşmak ve 

özgür düşünme faaliyetini otoritenin tahakkümünden kurtarmak için köksap 

kavramını bir metafor olarak kullanırlar. Köksap kavramı botanik biliminden 

gelmektedir ve yer altında yatay biçimde dallanıp budaklanan patates, zencefil, 

kuşkonmaz gibi bitkilerin ortak özelliklerini ifade eder. Köksapsal oluşumlar, 

herhangi bir başlangıç noktası ve sonu olmayan ağımsı bir modele benzer. 

Köksapsal düşünme formunun eylem modeli, farklı bağlantılara açık heterojen bir 

yapı sergilemesi, benzeri dallar içinde çokluklara olanak tanıması, herhangi bir 

kopma durumunda bağlantıyı farklı kanallar üzerinden gerçekleştirebilme 

olanağına sahip olması, ilişkileri farklı alanlar üzerinden haritalandırarak mimari 

bir yapıya kavuşturması ve tesadüflere açık özelliğiyle sosyal yapıdaki hiyerarşik 

düşünme ve eylem biçimlerinin tahakkümünü kırmaktadır. Köksapsal düşünme 

formunun çoklu merkezlerden beslenmesi tek yönlü biçimde işleyen otoriter 

düşünme biçimlerinin dağılmasını sağlar. Bu bağlamda köksapsal düşünme 

formunun, bireylerin farklılıklara ve yeniliklere açık biçimde davranmalarını 

sağlayarak bütün bir toplumsal yapıyı ideolojilerden, kimliklerden ve 

hiyerarşilerden arındırmada olumlu potansiyellere sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Deleuze ve Guattari’ye göre bu anlamda bir ilk köken ya da belirli bir soya, 

merkeze dayanan bir bakış açısı yoktur. Köksap, her zaman için ortalarda başlar 

ve yanlara doğru savrulup bütün bir küreyi kuşatır. Köksapsal düşünce bu 

bağlamda karnavalesk bir yapı sergiler. Deleuze ve Guattari, köksap kavramıyla 

belirli bir kültür, dil ve merkez anlayışına bağlı kalmaksızın karnavalesk bir 

toplum görüntüsü çizmektedirler. Köksapsal düşüncelerin her türlü ilişki ve kültür 

formunu kucaklamakla sosyo-politik sistemdeki tıkanıklıkları ve katılıkları 

                                                           
Öğrencisi, Mardin Artuklu Üniversitesi Yüksek Lisans  

., Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiProf. Dr  
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Deleuze ve Guattari’de Köksapsal Düşünce 

Hamit Ölçer&Himmet Hülür 

 

Gilles Deleuze ve Felix Guattari, Batılı düşünme sisteminin dayanmış olduğu 

hiyerarşileri ve ikili karşıtlıkları (üst-alt, güçlü-zayıf, güzel-çirkin gibi) aşmak ve 

özgür düşünme faaliyetini otoritenin tahakkümünden kurtarmak için köksap 

kavramını bir metafor olarak kullanırlar. Köksap kavramı botanik biliminden 

gelmektedir ve yer altında yatay biçimde dallanıp budaklanan patates, zencefil, 

kuşkonmaz gibi bitkilerin ortak özelliklerini ifade eder. Köksapsal oluşumlar, 

herhangi bir başlangıç noktası ve sonu olmayan ağımsı bir modele benzer. 

Köksapsal düşünme formunun eylem modeli, farklı bağlantılara açık heterojen bir 

yapı sergilemesi, benzeri dallar içinde çokluklara olanak tanıması, herhangi bir 

kopma durumunda bağlantıyı farklı kanallar üzerinden gerçekleştirebilme 

olanağına sahip olması, ilişkileri farklı alanlar üzerinden haritalandırarak mimari 

bir yapıya kavuşturması ve tesadüflere açık özelliğiyle sosyal yapıdaki hiyerarşik 

düşünme ve eylem biçimlerinin tahakkümünü kırmaktadır. Köksapsal düşünme 

formunun çoklu merkezlerden beslenmesi tek yönlü biçimde işleyen otoriter 

düşünme biçimlerinin dağılmasını sağlar. Bu bağlamda köksapsal düşünme 

formunun, bireylerin farklılıklara ve yeniliklere açık biçimde davranmalarını 

sağlayarak bütün bir toplumsal yapıyı ideolojilerden, kimliklerden ve 

hiyerarşilerden arındırmada olumlu potansiyellere sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Deleuze ve Guattari’ye göre bu anlamda bir ilk köken ya da belirli bir soya, 

merkeze dayanan bir bakış açısı yoktur. Köksap, her zaman için ortalarda başlar 

ve yanlara doğru savrulup bütün bir küreyi kuşatır. Köksapsal düşünce bu 

bağlamda karnavalesk bir yapı sergiler. Deleuze ve Guattari, köksap kavramıyla 

belirli bir kültür, dil ve merkez anlayışına bağlı kalmaksızın karnavalesk bir 

toplum görüntüsü çizmektedirler. Köksapsal düşüncelerin her türlü ilişki ve kültür 

formunu kucaklamakla sosyo-politik sistemdeki tıkanıklıkları ve katılıkları 

                                                           
Öğrencisi, Mardin Artuklu Üniversitesi Yüksek Lisans  

., Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiProf. Dr  

gideren ve böylece iktidar ilişkilerinden arınık özgür bir dünyayı inşa etme 

potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Gilles Deleuze, Felix Guattari, dil, hiyerarşi, köksap, 

bağlantılar. 
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Körlük ve Bilgelik: Görünenin Ötesini Görmek 

Yunus Bucuka 

 

Bir anlam arayışı ve varoluş biçimi olarak bilgelik, kadim bir meseledir. Doğası 

gereği insan bilgelik peşinde olan bir varlıktır. Söz konusu durum birçok antik 

dinde, kültürde, mitolojide önemli bir husus olarak değerlendirilmektedir. 

Sümerlerde Enki, Antik Yunan mitolojisinde Athena, Hinduizm'de Ganeşa, Antik 

Mısır’da Thoth bilgelik tanrısıdır. Zerdüştlükte Ahura Mazda  bilgelik anlamına 

da gelir. Bilgelik kültürel, felsefi ve dinî kaynaklarda da sıkça geçmektedir. İlahi 

kaynaklı üç dinin kutsal metinlerinde bilgelik yol gösterici bir unsur olarak 

değerlendirilmektedir. Bütün bunlar da bilgeliğin ezeli bir boyutu olduğunu 

vurgulamaktadır. Çoğunlukla bilgeliğin sembolü baykuştur. Çünkü karanlıkta da 

görür. 

Körlük de bilgelik kadar kadimdir. Her zaman ve mekânda mevcut olmuştur. 

Peygamberler, kâhinler, destan okuyucuları ve kültür aktarıcısı olarak ozanlar, 

sanatçılar arasında körler bulunmaktadır. Körlük ile bilgelik, tefekkür, sezgi, içten 

kavrayış arasında bir ilinti kurulmaktadır. Hatta körlük bu noktada maddi ve 

manevi olarak tasnif edilmektedir. Birçok kültürde körlerin kalp (gönül) gözlerine 

dair önemli atıflar mevcuttur. Asıl olan manevi bakımdan kör olmamaktır. 

Hakikate ulaşmak, doğru yolu bulmak için, insanların gören göze ihtiyaç yoktur.   

Araştırmada, körlük ve bilgelik ilişkisi üç filmin üstünden incelenmektedir. Üç 

farklı kültürden beslenen bu filmler; ilki yönetmen ve senaristliğini Andrzej 

Jakimowski yaptığı, yapım yılı 2012 olan Hayallerin Ötesinde (Imagine), ikincisi 

yönetmenliğini Nacer Khemir’in, senaristliğini Tonino Guerra ve Nacer 

Khemir’in yaptığı, yapım yılı 2005 olan Bab'Aziz: Ruhu Üstüne Tefekkür Eden 

Prens (Bab'Aziz: The prince who contemplated his soul) ve üçüncü olarak 

yönetmen ve senaristliğini Takeshi Kitano’nun yaptığı, yapım yılı 2005 olan Kör 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Bingöl Üniversitesi  
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Körlük ve Bilgelik: Görünenin Ötesini Görmek 

Yunus Bucuka 

 

Bir anlam arayışı ve varoluş biçimi olarak bilgelik, kadim bir meseledir. Doğası 

gereği insan bilgelik peşinde olan bir varlıktır. Söz konusu durum birçok antik 

dinde, kültürde, mitolojide önemli bir husus olarak değerlendirilmektedir. 

Sümerlerde Enki, Antik Yunan mitolojisinde Athena, Hinduizm'de Ganeşa, Antik 

Mısır’da Thoth bilgelik tanrısıdır. Zerdüştlükte Ahura Mazda  bilgelik anlamına 

da gelir. Bilgelik kültürel, felsefi ve dinî kaynaklarda da sıkça geçmektedir. İlahi 

kaynaklı üç dinin kutsal metinlerinde bilgelik yol gösterici bir unsur olarak 

değerlendirilmektedir. Bütün bunlar da bilgeliğin ezeli bir boyutu olduğunu 

vurgulamaktadır. Çoğunlukla bilgeliğin sembolü baykuştur. Çünkü karanlıkta da 

görür. 

Körlük de bilgelik kadar kadimdir. Her zaman ve mekânda mevcut olmuştur. 

Peygamberler, kâhinler, destan okuyucuları ve kültür aktarıcısı olarak ozanlar, 

sanatçılar arasında körler bulunmaktadır. Körlük ile bilgelik, tefekkür, sezgi, içten 

kavrayış arasında bir ilinti kurulmaktadır. Hatta körlük bu noktada maddi ve 

manevi olarak tasnif edilmektedir. Birçok kültürde körlerin kalp (gönül) gözlerine 

dair önemli atıflar mevcuttur. Asıl olan manevi bakımdan kör olmamaktır. 

Hakikate ulaşmak, doğru yolu bulmak için, insanların gören göze ihtiyaç yoktur.   

Araştırmada, körlük ve bilgelik ilişkisi üç filmin üstünden incelenmektedir. Üç 

farklı kültürden beslenen bu filmler; ilki yönetmen ve senaristliğini Andrzej 

Jakimowski yaptığı, yapım yılı 2012 olan Hayallerin Ötesinde (Imagine), ikincisi 

yönetmenliğini Nacer Khemir’in, senaristliğini Tonino Guerra ve Nacer 

Khemir’in yaptığı, yapım yılı 2005 olan Bab'Aziz: Ruhu Üstüne Tefekkür Eden 

Prens (Bab'Aziz: The prince who contemplated his soul) ve üçüncü olarak 

yönetmen ve senaristliğini Takeshi Kitano’nun yaptığı, yapım yılı 2005 olan Kör 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Bingöl Üniversitesi  

Samuray (Zatôichi) adlı filmlerdir. Söz konusu filmler, nitel yöntem çerçevesinde 

içerik analizi ile kritik edilmiştir.  

Gerçekleştirilen analiz sonucunda; filmlerde karakterler üstünden bilgelik ile 

körlük ilişkisine dair verilere ulaşılmıştır. Her üç filmde ana karakterler hayatı 

görmek üstünden değil sezgiler üstünden yaşamaktadırlar. Her biri farklı kültürden 

olsa da asıl gerçeğin görünenin arkasında olduğuna dair bir düşünce yatmaktadır. 

Dolayısı ile çağdaş sinemada da körlük ile bilgelik arasında ilişki kurulduğu ileri 

sürülebilir.  

Anahtar Kelimeler: Körlük, bilgelik, Hayallerin Ötesinde, Bab'Aziz, Kör 

Samuray. 
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Fârâbî Felsefesinde Dil, Düşünce ve Kavramda Evrim 

Adil Koyuncu 

 

Dil ve düşünce geçmişten günümüze tekâmül ederek gelen iki unsurdur. Dilin 

ortaya çıkışından yerel olarak gelişmesine kadar olan süreçler farklı tartışmaları 

da beraberinde getirmiştir. Bu tartışmalara Fârâbî (ö.950) dil, düşünce ve kavram 

ekseninde farklı bir yaklaşım serd etmiştir. Bu çalışmada düşünürümüzün, mezkur 

konumuz bakımından ortaya koyduğu görüşler Kitâbu’l-Hurûf adlı eseri baz 

alınarak dil, düşünce ve kavram bağlamında ele alınacaktır. Çalışmada bilhassa 

dilin evriminden hareketle düşünce ve kavramın oynadığı rol ortaya çıkarılacaktır. 

Dilin oluşumu öncelikle insanın yaratılmasına bağlı olan bir süreçtir. İnsan ise 

yaratılışında ilk önce en kolayına gelene doğru yönelerek hareketlerine başlar. 

Konuşma bakımından da işaret etme onun ilk önceliğidir. Dil kişinin önce işaret, 

sonra kastına göre anlamsız ses çıkarma ve nihayetinde ünsüz harfleri kullanarak 

kendini ifade etmesine göre gelişmeye başlamıştır. Kişinin meramını anlayan 

ikinci bir şahsın olması nesnelere isim vererek anlaşma konusunda bir çıkar yol 

olmuştur. Biz bu sürece tabiri yerindeyse evrim diyoruz ve kısaca şu şekilde ortaya 

koyuyoruz: Ünlü harfli kelimelerin oluşturulması, anlamsız lafızların meydana 

gelişi, anlamsız lafızların toplumlarda anlama kavuşturulma süreci, dil vaz’ 

edicilerin ortaya çıkışı ve nihayetinde uzlaşı sonucunda evrensel mahiyette tümel 

kavramların oluşturulmasına kadar devam edegelen bir süreçtir. Farklı toplumlara 

göre dillerin farklılaşması meselesi ise biyolojik olarak ağız yapılarının toplumlara 

göre farklı farklı yaratılması iledir. Elbette bu evrim süreci bu şekliyle dilde 

kalmaz ve düşüncede de önce felsefeyle başlar ve din ile devam eder. 

Düşünürümüz Darwin (ö.1882)’den yüzlerce yıl önce yaratılış ve yaratılış sonrası 

hareketler bakımından evrim teorisini andırır görüşler ortaya koyarken bununla da 

kalmayarak; dil, düşünce ve kavram bakımından da ondan daha ileri olan şeyler 

söylemesi gerçekten dikkate değer bir konudur. 

                                                           
Arş. Gör., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  
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Fârâbî Felsefesinde Dil, Düşünce ve Kavramda Evrim 

Adil Koyuncu 

 

Dil ve düşünce geçmişten günümüze tekâmül ederek gelen iki unsurdur. Dilin 

ortaya çıkışından yerel olarak gelişmesine kadar olan süreçler farklı tartışmaları 

da beraberinde getirmiştir. Bu tartışmalara Fârâbî (ö.950) dil, düşünce ve kavram 

ekseninde farklı bir yaklaşım serd etmiştir. Bu çalışmada düşünürümüzün, mezkur 

konumuz bakımından ortaya koyduğu görüşler Kitâbu’l-Hurûf adlı eseri baz 

alınarak dil, düşünce ve kavram bağlamında ele alınacaktır. Çalışmada bilhassa 

dilin evriminden hareketle düşünce ve kavramın oynadığı rol ortaya çıkarılacaktır. 

Dilin oluşumu öncelikle insanın yaratılmasına bağlı olan bir süreçtir. İnsan ise 

yaratılışında ilk önce en kolayına gelene doğru yönelerek hareketlerine başlar. 

Konuşma bakımından da işaret etme onun ilk önceliğidir. Dil kişinin önce işaret, 

sonra kastına göre anlamsız ses çıkarma ve nihayetinde ünsüz harfleri kullanarak 

kendini ifade etmesine göre gelişmeye başlamıştır. Kişinin meramını anlayan 

ikinci bir şahsın olması nesnelere isim vererek anlaşma konusunda bir çıkar yol 

olmuştur. Biz bu sürece tabiri yerindeyse evrim diyoruz ve kısaca şu şekilde ortaya 

koyuyoruz: Ünlü harfli kelimelerin oluşturulması, anlamsız lafızların meydana 

gelişi, anlamsız lafızların toplumlarda anlama kavuşturulma süreci, dil vaz’ 

edicilerin ortaya çıkışı ve nihayetinde uzlaşı sonucunda evrensel mahiyette tümel 

kavramların oluşturulmasına kadar devam edegelen bir süreçtir. Farklı toplumlara 

göre dillerin farklılaşması meselesi ise biyolojik olarak ağız yapılarının toplumlara 

göre farklı farklı yaratılması iledir. Elbette bu evrim süreci bu şekliyle dilde 

kalmaz ve düşüncede de önce felsefeyle başlar ve din ile devam eder. 

Düşünürümüz Darwin (ö.1882)’den yüzlerce yıl önce yaratılış ve yaratılış sonrası 

hareketler bakımından evrim teorisini andırır görüşler ortaya koyarken bununla da 

kalmayarak; dil, düşünce ve kavram bakımından da ondan daha ileri olan şeyler 

söylemesi gerçekten dikkate değer bir konudur. 

                                                           
Arş. Gör., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  

Bu çalışma dilin menşei probleminden, Kur’ân-Kerîm’deki dillerin farklılaşması 

meselesine, dilin oluşum sürecinden, düşünce ve kavramın oluşumuna değin farklı 

meselelere evrensellik ve yerellik bağlamında cevap vermeyi amaçlar. 

Çalışmamızın ana tezi; dilin yerel olarak evrimini, düşünce ve kavramın evrensel 

olarak bu evrimdeki yerini ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Fârâbî, dil, düşünce, kavram, evrim. 

 

 

 

  



70

II. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi

70

 

Izutsu’nun “İbn Arabi’nin Fusûs’undaki Anahtar-Kavramlar” Eserinin 
Işığında Tasavvuf Dili 

İlyas Özdemir 

 

İbn Arabi’nin Fusûsu’l-Hikem adlı eseri, tasavvuf felsefesinin temel eserlerinden 

biridir. Tasavvufun teorik yönleriyle ortaya konulduğu bu eser, Sufî bilgi ve varlık 

görüşünün kendisine dayandığı başlıca terimleri içermesi bakımından çok 

önemlidir. Bu eserde, bir yandan Allah’ın evrene tecellisi ve diğer yandan insanın 

Allah’a yükselişinin veya O’nunla birleşmesinin serüveni konu edilmektedir. Bu 

bakımdan Allah-evren-insan ilişkisinde, vahdet-i vücud/varlığın birliği terimi gibi, 

tasavvuf felsefesinin pek çok temel terimi öne çıkmaktadır. 

Hakkında İslam düşünce tarihinde kimi şerhlerin de kaleme alındığı bu eser, Japon 

düşünür Toshihiku Izutsu’nun da dikkatini çekmiştir. Aslında Izutsu, dini 

kavramlar hakkındaki incelemeleriyle ele alınmayı hak eden önemli 

düşünürlerden biridir. O, özellikle Cahiliye dönemindeki dinsel terimlerin, 

Kur’an’ın nüzulü ile birlikte ne tür semantik değişimler geçirdiğini incelemiştir. 

Ayrıca Izutsu, tasavvuf terimleri üzerinde semantik tahliller yapmıştır. O, konuyla 

ilgili yazdığı iki ciltlik eserinin ilk cildini, İbn Arabi’nin Fusûsu’l-Hikem’inde 

geçen varlık hakkındaki temel anahtar terimleri tahlil etmeye hasretmiştir. 

Sözgelimi hak ve hakkın gölgesi, zahir ve batın, ilahi isimler, Allah ve Rabb, ilahi 

tecelli, a’yân-ı sâbite, yaratılış, âlem-i sagîr (mikro kozmos), insân-ı kâmil, nebî 

ve velî gibi terimleri tahlil etmiştir. Izutsu’nun çalışmaları, din bilimleri alanında 

tasavvuf terimlerinin sağladığı olanakları yeniden düşünmemiz ve konuşmamız 

için, uygun bir hareket noktası sağlamaktadır. Bu açıdan tasavvuf terimler 

aracılığıyla din dilinin sınırlarını konuşmamız ve din bilimler açısından felsefi 

düşünmenin imkânlarını soruşturmamız önemli hale gelir. İzutsu’nun din 

bilimlerine, -özelde tasavvuf düşüncesine- yönelik kavramsal tahlillerini 

göstermek; hem antik felsefelerin tasavvuf bilimiyle ilişkisini anlamak, hem de 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  
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Izutsu’nun “İbn Arabi’nin Fusûs’undaki Anahtar-Kavramlar” Eserinin 
Işığında Tasavvuf Dili 

İlyas Özdemir 

 

İbn Arabi’nin Fusûsu’l-Hikem adlı eseri, tasavvuf felsefesinin temel eserlerinden 

biridir. Tasavvufun teorik yönleriyle ortaya konulduğu bu eser, Sufî bilgi ve varlık 

görüşünün kendisine dayandığı başlıca terimleri içermesi bakımından çok 

önemlidir. Bu eserde, bir yandan Allah’ın evrene tecellisi ve diğer yandan insanın 

Allah’a yükselişinin veya O’nunla birleşmesinin serüveni konu edilmektedir. Bu 

bakımdan Allah-evren-insan ilişkisinde, vahdet-i vücud/varlığın birliği terimi gibi, 

tasavvuf felsefesinin pek çok temel terimi öne çıkmaktadır. 

Hakkında İslam düşünce tarihinde kimi şerhlerin de kaleme alındığı bu eser, Japon 

düşünür Toshihiku Izutsu’nun da dikkatini çekmiştir. Aslında Izutsu, dini 

kavramlar hakkındaki incelemeleriyle ele alınmayı hak eden önemli 

düşünürlerden biridir. O, özellikle Cahiliye dönemindeki dinsel terimlerin, 

Kur’an’ın nüzulü ile birlikte ne tür semantik değişimler geçirdiğini incelemiştir. 

Ayrıca Izutsu, tasavvuf terimleri üzerinde semantik tahliller yapmıştır. O, konuyla 

ilgili yazdığı iki ciltlik eserinin ilk cildini, İbn Arabi’nin Fusûsu’l-Hikem’inde 

geçen varlık hakkındaki temel anahtar terimleri tahlil etmeye hasretmiştir. 

Sözgelimi hak ve hakkın gölgesi, zahir ve batın, ilahi isimler, Allah ve Rabb, ilahi 

tecelli, a’yân-ı sâbite, yaratılış, âlem-i sagîr (mikro kozmos), insân-ı kâmil, nebî 

ve velî gibi terimleri tahlil etmiştir. Izutsu’nun çalışmaları, din bilimleri alanında 

tasavvuf terimlerinin sağladığı olanakları yeniden düşünmemiz ve konuşmamız 

için, uygun bir hareket noktası sağlamaktadır. Bu açıdan tasavvuf terimler 

aracılığıyla din dilinin sınırlarını konuşmamız ve din bilimler açısından felsefi 

düşünmenin imkânlarını soruşturmamız önemli hale gelir. İzutsu’nun din 

bilimlerine, -özelde tasavvuf düşüncesine- yönelik kavramsal tahlillerini 

göstermek; hem antik felsefelerin tasavvuf bilimiyle ilişkisini anlamak, hem de 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

tasavvuf terimlerinin felsefi düşünceye katkılarını değerlendirmek açısından da 

önemlidir. 

Bu bildiride öncelikle temel olarak İbn Arabi’nin söz konusu eserinde öne çıkan 

tasavvuf kavramları, tasavvuf felsefesi açısından ele alınacak ve ardından 

Izutsu’nun bu eserdeki terimlere yönelik kavramsal tahlilleri değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: İbn Arabi, İzutsu, insan-ı kâmil, vahdet-i vücut, din dili, 

tecelli, tasavvuf felsefesi. 
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İhvân-ı Safâ Risâlelerinde Cüz’î/Tikel/İnsani Akıl Kavramı 

Nusret Taş 

 

Bu çalışmanın konusu, İhvân-ı Safâ Risâlelerinde cüz’î/tikel/insani akıl 

kavramıdır. İhvân-ı Safâ, dinî ve Felsefî içerikli elli iki risâle yazmıştır. Yapılan 

tetkikler, bu eserlerin 960 ile 970 yılları arasındaki bir dönemde kaleme alındığını 

göstermektedir. Dolayısıyla İhvân-ı Safâ, Kindî ve Fârâbî ile birlikte ilk İslam 

felsefecileri arasında yer almaktadır.  

Yazdıkları risâlelerde din ile felsefeyi, diğer bir ifadeyle akıl ile vahyi uzlaştırma 

çabası içerisine girenİhvân-ı Safâ’nın ele aldığı temel kavramlardan birisi de akıl 

kavramıdır. İhvân-ı Safâ da kendilerinden önceki birçok filozof gibi akıl 

kavramını iki şekilde ele almıştır. Bunlardan birincisi;“Küllî/Faal Akıl” olarak 

adlandırdıkları Yüce Yaratıcının feyzinden/nûrundan taşan/feyezan eden, diğer bir 

ifadeyle yaratılan ilk varlık olan, Yüce Yaratıcı ile varlıklar arasında bir vasıta 

konumundakiakıldır. İkincisi ise cüz’î/tikel/insani nefsin bir yetisi olan 

cüz’î/tikel/insani akıldır. İhvân-ı Safâ’ya göre insanı diğer canlı varlıklardan 

ayıran, onu yeryüzünün en değerli varlığı, hatta halifesi kılan; ona iyi ile kötüyü, 

güzel ile çirkini, faydalı ile zararlıyı, hak ile batılı ayırt etme imkânı sunan bu akıl 

yetisidir. Akıl, aynı zamanda insanın kendisini, diğer varlıkları ve Yüce Yaratıcıyı 

anlama/kavrama hususunda onun yolunu aydınlatan, ona doğru yolu gösteren bir 

rehberdir. Bu nedenle insanın onun hükmüne gönül rızasıyla boyun eğmesi, ona 

itaat etmesi bir zorunluluk arz etmektedir. Her insan, doğal/ğarîzî akıl yetisi ile 

doğmaktadır. Ancak sadece çaba sarf eden ve ciddi bir eğitimle kendini 

yetiştirenler kazanılmış/mükteseb akıl seviyesine ulaşabilmektedirler.  

İhvân-ı Safâ, İslam felsefesinde akıl kavramını detaylı bir biçimde ele alan ilk 

düşünürler arasında yer almasına rağmen yaptığımız araştırmaya göre onların bu 

konudaki görüşleri üzerinde henüz bağımsız akademik bir çalışma yapılmamıştır. 

                                                           
Doktora Öğrencisi, Fırat Üniversitesi  
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Doktora Öğrencisi, Fırat Üniversitesi  

Bu çalışmanın amacı, söz konusu boşluğu doldurma adına onların bu konudaki 

görüşlerini derli toplu bir şekilde akademi dünyasının dikkatlerine arz etmektir.  

Anahtar Kelimeler: İhvân-ı Safâ, varlık, insan, nefis, akıl. 
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İbn Arabî'nin Varlık Anlayışı Işığında İşâri Tefsir'de Anlam ve Yorum 

Sezin Özdemir 

 

İbn Arabî'ye göre gizli bir hazine olan Allah'ın zâtı bilinmeyi sevmiş, zâtî bir 

tecellî ile Hakîkat-i Muhammedî'yi, ondan da isim ve sıfat tecellîleri olarak diğer 

yaratılmışların hakîkatlerini yaratmıştır. Âyân-ı sâbite adı verilen bu hakîkatler 

Nefes-i Rahman vâsıtası ile âlemde çeşitli mertebelerde, farklı görünümlerle her 

nefes yeni bir tecellî zuhur etmektedir. Bu tecellileri ''Âyetlerimizi âfâkta ve 

enfüste göstereceğiz,''âyeti kerimesi ışığında âlemde, insanda ve Kur'ân'da 

temâşâ edebilmek mümkündür. İnsanın kendinde, âlemde ve Kur'ân'da bulunan 

bu âyetleri anlamlandırabilmesinin yolu ise varlık mertebeleri olarak adlandırılan 

mânâ katmanlarını kendi nefsinde tahakkuk ettirmesi ve ilâhî hitâbı tüm 

mertebelerde anlayıp yorumlayabilecek bir idrâke varmasıdır. Nasıl ki bir mânâ 

ifâde edilmek istenildiğinde öncelikle zihinde tasavvur edilip ardından ses ve söz 

ile kelimelere dökülüyorsa; Allah'ın isim ve sıfatları da âlemde âyetler, kelimeler 

ve harfler olarak her an yeni bir mânâ ile sonsuz sûretlerde tecellî etmektedir. 

Allah kelâmının ifade ettiği derinliklerin anlaşılması, lafzî delâlet iyi bir şekilde 

anlaşıldıktan sonra âyetin diğer mümkün düzeylerdeki te'villerinin anlaşılması ile 

gerçekleşebilir. Kur'ân'da yer alan âyetler sadece bir döneme değil, tüm varlık 

düzeylerinde, tüm zamanlara ve tüm mekânlara hitâb etmektedir. ''Her şeyde 

onun birliğine delâlet eden bir âyet vardır,'' düsturu ile işâret ilmi olarak da 

adlandırılan tasavvuf seyr-i sulûk yoluyla nefsin tezkiye edilerek kalbin Allah'tan 

dâimi olarak gelen feyz ve ilâhi ilhamları alabilecek bir fass haline gelmesinin 

yollarını açıklayan ilimdir. Hakk'ın tüm mertebelerdeki tecellîlerini idrâk etmek, 

bu tecellîler arasındaki ilişkileri bilmek ve böylece Kur'ân, âlem ve insandaki 

işâretleri doğru anlamlandırıp yorumlayabilmek ancak, tüm bu mertebelerde 

Hakk'ı tahakkuk üzere tanıyan insan-ı kâmillere mahsustur. Bu çalışmada İbn 

Arabi'nin varlık anlayışı ışığında sûfîlerin Kur'ân'ı anlama ve yorumlama 

çabalarının bir ürünü olması bakımında işârî tefsir kavramı incelenecek, işârî 

                                                           
Yüksek Lisans Öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi  
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Yüksek Lisans Öğrencisi, Üsküdar Üniversitesi  

tefsir örnekleri ve insan-ı kâmillerin yorumlarıyla konu 

açıklanmayaçalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İbn Arabî, varlık, Kur'ân, insan-ı kâmil, işârî tefsir, anlam, 

yorum. 
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Radikal Aydınlanma vs Aydınlanmanın Radikalizmi 

Mustafa Kemal Sağlam 

 

Aydınlanma (Enlightenment) ya da Aydınlanma çağı genel olarak 18. Yüzyıl 

Avrupası’nda ortaya çıkan bazı farklı düşünce akımları tarafından karakterize 

edilmiş entelektüel akım olarak tanımlana gelmiştir. Bununla birlikte Aydınlanma 

ya da Aydınlanma Çağı kendi döneminde değil, bahsi geçen tarih sonrasında 

tarihçiler tarafından geriye yönelik yapılan bir tarihsel adlandırmadır. Yakın 

dönemlerde ise ortaya konulan çalışmalar ile birlikte Aydınlanma ulusal, dini ve 

metodik ayrımlara, tasniflere ve alt başlıklara göre incelenmeye başlanmıştır. 

Bunlardan birisi de Jonathan Israel tarafından ortaya konulan ve kendini 

Spinoza’ya dayandıran Radikal Aydınlanma kavramıdır ki Israel bununla birlikte 

hem Aydınlanma içerisinde bir ayrım yapmıştır, hem devrimleri bu Radikal 

Aydınlanmaya dayandırmıştır ve hem de modern demokrasinin kökeni olarak 

Radikal Aydınlanmayı işaret etmiştir.  

Ancak Aydınlanmanın radikal olarak sıfatlandırılması ile Aydınlanmanın 

içerisinde radikalizm barındırması arasında fark olduğuna yönelik farklı görüşler 

mevcuttur. Şöyle ki Aydınlanmanın radikal düşünceleri ihtiva ettiğini kabul 

etmekle birlikte, devrimler ve modern demokrasinin temelleri ile Aydınlanma 

fenomeni arasında doğrudan bir bağlantı olmadığı bu görüşteki ana akım/ılımlı 

(moderate) Aydınlanma tarihçileri tarafından savunulmaktadır. Zira Radikal 

Aydınlanma okulunun devrimler ile Aydınlanma arasında kurmuş olduğu ilişkinin 

doğrusal olduğu ve direkt olarak düşünceye dayandırıldığı, devrimlerin sosyo-

ekonomik ve politik nedenlerinin göz ardı edildiği de ayrıca ortaya iddia 

edilmektedir.  

Bu bildiri Aydınlanma tanımlarından, geleneklerinden ve alt başlıklarından 

hareketle Aydınlanmanın radikal olarak adlandırılmasın tarihsel gerçeklik ile ne 

                                                           
Arş. Gör., Ankara Yıldırımı Beyazıt Üniversitesi  



7777

II. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi

 

Radikal Aydınlanma vs Aydınlanmanın Radikalizmi 

Mustafa Kemal Sağlam 

 

Aydınlanma (Enlightenment) ya da Aydınlanma çağı genel olarak 18. Yüzyıl 

Avrupası’nda ortaya çıkan bazı farklı düşünce akımları tarafından karakterize 

edilmiş entelektüel akım olarak tanımlana gelmiştir. Bununla birlikte Aydınlanma 

ya da Aydınlanma Çağı kendi döneminde değil, bahsi geçen tarih sonrasında 

tarihçiler tarafından geriye yönelik yapılan bir tarihsel adlandırmadır. Yakın 

dönemlerde ise ortaya konulan çalışmalar ile birlikte Aydınlanma ulusal, dini ve 

metodik ayrımlara, tasniflere ve alt başlıklara göre incelenmeye başlanmıştır. 

Bunlardan birisi de Jonathan Israel tarafından ortaya konulan ve kendini 

Spinoza’ya dayandıran Radikal Aydınlanma kavramıdır ki Israel bununla birlikte 

hem Aydınlanma içerisinde bir ayrım yapmıştır, hem devrimleri bu Radikal 

Aydınlanmaya dayandırmıştır ve hem de modern demokrasinin kökeni olarak 

Radikal Aydınlanmayı işaret etmiştir.  

Ancak Aydınlanmanın radikal olarak sıfatlandırılması ile Aydınlanmanın 

içerisinde radikalizm barındırması arasında fark olduğuna yönelik farklı görüşler 

mevcuttur. Şöyle ki Aydınlanmanın radikal düşünceleri ihtiva ettiğini kabul 

etmekle birlikte, devrimler ve modern demokrasinin temelleri ile Aydınlanma 

fenomeni arasında doğrudan bir bağlantı olmadığı bu görüşteki ana akım/ılımlı 

(moderate) Aydınlanma tarihçileri tarafından savunulmaktadır. Zira Radikal 

Aydınlanma okulunun devrimler ile Aydınlanma arasında kurmuş olduğu ilişkinin 

doğrusal olduğu ve direkt olarak düşünceye dayandırıldığı, devrimlerin sosyo-

ekonomik ve politik nedenlerinin göz ardı edildiği de ayrıca ortaya iddia 

edilmektedir.  

Bu bildiri Aydınlanma tanımlarından, geleneklerinden ve alt başlıklarından 

hareketle Aydınlanmanın radikal olarak adlandırılmasın tarihsel gerçeklik ile ne 

                                                           
Arş. Gör., Ankara Yıldırımı Beyazıt Üniversitesi  

derece uyuştuğunu analiz ederek, onun, başta devrim ve modern demokrasi ile 

doğrudan bir ilişkiye sahip olup olmadığını irdeleyecektir.  

Anahtar Kelimeler: Aydınlanma, radikalizm, radikal aydınlanma, Fransız 

Devrimi.  
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Einstein ve Popper Ekseninde “Kuramın Öncel(l)iği” 

Rafiz Manafoz&Zehra Oruk 

 

Bilim tarihinde kuram ile pratik arasındaki öncelik sonralık ilişkisi ve önem sırası 

hep tartışılagelmiştir. Erken dönemlerden itibaren, Aristocu bilim anlayışında 

rasyonalist tavır kuramı öncelediği halde, Rönesans ile başlayan doğa 

bilimlerindeki ilerleme, gözlemi merkezi konuma oturtunca, pratik daha önem 

kazanmaya başlamıştır. Bilim dünyasının tartışmasız öneme sahip simalarından 

ikisi Einstein ve Popper’ın bu tartışmanın hangi tarafında ve hangi gerekçelerle 

konumlandıklarının belirlenmesi ilginç olacağı kadar önemlidir. Tartışmanın 

özneleri olarak bu iki filozofun seçilmesi rastgele değildir. Şöyle ki, ikincisi kendi 

bilimsel yöntemini birincisine dayandırdığını iddia eder ve onun doğruluğunda 

ısrar eder.  Einstein’e göre Fizik, tümevarımsal bir yöntem ile deney süzgecinden 

geçirilemese de özgür icat ve buluş gerektirerek mantıksal bir düşünme sistemi 

oluşturur. Bu nedenle onun açısından Fizik, nesneleri realitelerinden bağımsız bir 

şekilde zihnimizde kavramsallaştırarak oluşturduğumuz anlama çabası olarak 

formüle edilebilir. Yalnızca mantıksal bir analiz, yani kavramsallaştırma çabası 

salt bir şekilde bize gerçekliğin doğru bilgisini veremez. Realiteye dair bilgi 

edinme deney ile başlar, deney ve gözlem ile son bulur. Kısacası bilimlerdeki 

temel unsur, kuram iken salt düşünce ya da kuram nesnelerin realitesine vakıf 

olmamız için yeterli olmadığından deney şarttır ve bu bağlamda ikisi 

birbirlerinden ayrılmamalıdır.  

Karl Popper, bu yaklaşımdan hareketle, kuramın deneye önceliğini savunur. Ona 

göre, bilimin konusu olguların (rastgele) toplamı olamaz. Bilakis, bu toplamı 

oluşturan parçaların ‘önemi ve ilgisi’ koleksiyoncu tarafından, yani kuram 

tarafından belirleniyor ve bundan kaçınmak imkânsızdır. Bu nedenle, öncelik 

olgularda ve onları konu edinen deneyde değil, tikel olgulara bütüncül 

yaklaşımımızı sağlayacak olan kuramdadır. Bir farkla ki, bilim adamı, kuramını 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi  
Arş. Gör., Muş Alparslan Üniversitesi  

Manafov
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bilimsel yöntemini birincisine dayandırdığını iddia eder ve onun doğruluğunda 

ısrar eder.  Einstein’e göre Fizik, tümevarımsal bir yöntem ile deney süzgecinden 

geçirilemese de özgür icat ve buluş gerektirerek mantıksal bir düşünme sistemi 

oluşturur. Bu nedenle onun açısından Fizik, nesneleri realitelerinden bağımsız bir 

şekilde zihnimizde kavramsallaştırarak oluşturduğumuz anlama çabası olarak 

formüle edilebilir. Yalnızca mantıksal bir analiz, yani kavramsallaştırma çabası 

salt bir şekilde bize gerçekliğin doğru bilgisini veremez. Realiteye dair bilgi 

edinme deney ile başlar, deney ve gözlem ile son bulur. Kısacası bilimlerdeki 

temel unsur, kuram iken salt düşünce ya da kuram nesnelerin realitesine vakıf 

olmamız için yeterli olmadığından deney şarttır ve bu bağlamda ikisi 

birbirlerinden ayrılmamalıdır.  

Karl Popper, bu yaklaşımdan hareketle, kuramın deneye önceliğini savunur. Ona 

göre, bilimin konusu olguların (rastgele) toplamı olamaz. Bilakis, bu toplamı 

oluşturan parçaların ‘önemi ve ilgisi’ koleksiyoncu tarafından, yani kuram 

tarafından belirleniyor ve bundan kaçınmak imkânsızdır. Bu nedenle, öncelik 

olgularda ve onları konu edinen deneyde değil, tikel olgulara bütüncül 

yaklaşımımızı sağlayacak olan kuramdadır. Bir farkla ki, bilim adamı, kuramını 
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doğrulayacak olgular ve deneyler bulmak yerine, onu çürütecek ve yanlışlayacak 

kanıtlar aramak zorundadır. Bulgular ve deneylerle test edilmesine rağmen henüz 

çürütülemeyen kuramları da “şimdilik doğru kuramlar” olarak görmek gerekir. Biz 

de bu bildirimizde kuram-deney ilişkisi bağlamında Einstein`ın bilim 

yaklaşımının temel özelliklerini belirleyerek, onun Popper üzerindeki 

yankılarından hareketle oluşturulan kuramın öncel(l)iği fikrini savunacağız. 

Einstein ve Popper empirik yaklaşımları önemli bulsalar dahi,   onlar açısından, 

deneye yöntem oluşturan kuramsal temellendirmenin göz ardı edilemeyeceğini 

gerekçeleri ile tartışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Tartışma, doğrulama-yanlışlama, kuram, deney, bilim, 

felsefe. 
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Radyolojinin Tıp Bilim Düşüncesinin Değişimine Etkisi 

Safiye Kafadar&Hüseyin Kafadar 

 

İyleştirme ve acıyı giderme tıp biliminin oluşumunun ve ardından günümüze kadar 

gelen gelişim sürecinin temel düşüncesini oluşturmuştur. Bir sağlık sorununun 

tedavisi için öncelikle o hastalığın varlığının farkında olunması ve nedeninin 

bulunması gerekmektedir. Tıp düşüncesi insanın gözlem ve deneyimlerinin 

artması ile evrilmiştir. Tarih öncesi devirlerde insanın iyleşme düşüncesinin 

içgüdüsel olduğu yani deneyimlerle kazandığı bilgi birikimini kullanarak 

hastalarını tedavi ettiği tahmin edilmektedir. Tarih öncesi dönemde hastalıklar, 

gözle görülüp nedeni anlaşılan ya da nedeni bilinmeyen türde olabilmekteydi. 

Yazılı tarihin başlaması ile tıp bilimi Ampirik Tıp, Büyüsel Tıp ve Felsefi Tıp 

olarak gelişimini sürdürmüştür. Hipokratın (M.Ö. 460-370) geliştirdiği 

düşünceyle felsefeyle tıbbın birbirinden ayrılarak tedavi edici hekimliğin 

temellerinin atıldığı bilinmektedir. Hipokratın geliştirdiği düşünce halen 

kullanılan tıp ilkelerinin temelini oluşturmaktadır. 

Orta Çağ’da teorik bir yapıya bürünen tıp daha sonra İbn-i Sina‘nın etkisi ile hasta 

başı eğitimine geri dönmüştür. 19. yüzyılda hastaneler kurularak   “Hastane Tıbbı” 

devri başlamıştır. Bu dönemde hastalık sebeplerinin daha iyi anlaşılması için artık 

sadece muayene yönteminin tek başına yeterli olmadığı düşüncesi oluşmuştur. 

Mikrobiyoloji, anatomi ve fizyolojideki gelişmeler ile tıpta deneysel yapılanma 

düşüncesi oluşmuştur. 

Tıp biliminde oluşan yeni düşünceler; teknolojiyi de yanına alarak yeni 

yöntemlerin gelişimini sağlamıştır. Hastanın iç-yapısını ameliyat yapmadan 

görüntülenmesi hastalık tanısını hızlandıracak, doğruluk oranını arttıracak ve 

hasta konforunu üst düzeylere taşıyacaktı. Wilhelm Conrad Röntgen’in, 1895 

yılında X-ışınlarını keşfetmesi ile birlikte hastalıkların tanı ve tedavisindeki 
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gelen gelişim sürecinin temel düşüncesini oluşturmuştur. Bir sağlık sorununun 

tedavisi için öncelikle o hastalığın varlığının farkında olunması ve nedeninin 

bulunması gerekmektedir. Tıp düşüncesi insanın gözlem ve deneyimlerinin 

artması ile evrilmiştir. Tarih öncesi devirlerde insanın iyleşme düşüncesinin 

içgüdüsel olduğu yani deneyimlerle kazandığı bilgi birikimini kullanarak 

hastalarını tedavi ettiği tahmin edilmektedir. Tarih öncesi dönemde hastalıklar, 

gözle görülüp nedeni anlaşılan ya da nedeni bilinmeyen türde olabilmekteydi. 

Yazılı tarihin başlaması ile tıp bilimi Ampirik Tıp, Büyüsel Tıp ve Felsefi Tıp 

olarak gelişimini sürdürmüştür. Hipokratın (M.Ö. 460-370) geliştirdiği 

düşünceyle felsefeyle tıbbın birbirinden ayrılarak tedavi edici hekimliğin 

temellerinin atıldığı bilinmektedir. Hipokratın geliştirdiği düşünce halen 

kullanılan tıp ilkelerinin temelini oluşturmaktadır. 

Orta Çağ’da teorik bir yapıya bürünen tıp daha sonra İbn-i Sina‘nın etkisi ile hasta 

başı eğitimine geri dönmüştür. 19. yüzyılda hastaneler kurularak   “Hastane Tıbbı” 

devri başlamıştır. Bu dönemde hastalık sebeplerinin daha iyi anlaşılması için artık 

sadece muayene yönteminin tek başına yeterli olmadığı düşüncesi oluşmuştur. 

Mikrobiyoloji, anatomi ve fizyolojideki gelişmeler ile tıpta deneysel yapılanma 

düşüncesi oluşmuştur. 

Tıp biliminde oluşan yeni düşünceler; teknolojiyi de yanına alarak yeni 

yöntemlerin gelişimini sağlamıştır. Hastanın iç-yapısını ameliyat yapmadan 

görüntülenmesi hastalık tanısını hızlandıracak, doğruluk oranını arttıracak ve 

hasta konforunu üst düzeylere taşıyacaktı. Wilhelm Conrad Röntgen’in, 1895 

yılında X-ışınlarını keşfetmesi ile birlikte hastalıkların tanı ve tedavisindeki 
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algoritmalarda büyük değişiklikler oluşmuş, aynı zamanda tıp düşünce akışı da 

değişmiştir.  Bu gelişme sayesinde hastalara uygulanan invazif olarak adlandırılan 

ve ameliyat gerektiren pek çok işlem artık terk edilmiştir.  

Bu yazıda görüntülemenin geliştirilmesindeki temel düşüncenin, günümüz tıp 

bilimine olan yansımalarını ve yapay zeka çalışmalarının temel düşünce 

felsefesini vurgulamayı amaçladık. 

Anahtar Kelimeler: Röntgen, görüntüleme, algoritmalar 
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Entelektüel Kimdir?: Dreyfus Davası ve Entelektüel Tartışmaları 

Sümeyra Güloğlu Hasar 

 

Aydınlanma hareketi ile entelektüel kavramı aynı dönemde ortaya çıkmıştır. 

Entelektüel, aydın, entelenjisiya, münevver gibi kavramlar modernitenin, kamusal 

alan-özel alan kavramlarla aynı dönemde çıkması önemlidir çünkü tarihsel olarak 

tüm toplumlarda bizim bugün kullandığımız kavramları karşılayan kişiler var 

olagelmiştir. Ama entelektüel bugün kimdir? ve toplumsal olarak herhangi bir 

işleve tekabül ediyorlar mı? Farklı referanslardan kültürlerden beslenen insanlar 

hangi durumlarda entelektüel sayılır ve toplumsal olanın inşasında bu kişiler 

nereye konumlandırılır?  Entellektüel özerklik veya bağımsızlık mümkün müdür? 

Entelektüeller ile ilgili her kültürde ve coğrafyada çok sayıda çalışma yapılmasına 

rağmen bu çalışmalar daha çok entelektüelin kavramsal karşılığına yöneliktir 

ancak entelektüelin fiili çabaları ve performansı üzerine çok az sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Bu çalışmamızda sosyal bilimler literatüründe çok uzun zamandır 

cevabı aranan sorulardan olduğunu belirttiğimiz  “ entelektüel nedir, kime 

entelektüel denir “ sorusunun cevabını Edward Said’in entelektüel 

kavramsallaştırmaları ve 19. yy sonlarında Fransa’da yaşanan Dreyfus davası ile 

yeniden şekillenen entelektüel kavramını tartışılmayı amaçlamaktadır. Özelde 

Fransa ve Almanya arasında bir istihbarat casusluğu olan dava toplumsal kesimleri 

nasıl karşı karşıya getirdiği ve toplumun entelektüel olarak kabul edilen 

isimlerinin bu davaya karşı tutumları çerçevesinde entelektüel kavramı 

serimlenecektir. Dreyfus davası karşıtları olan bir grup entelektüelin milli 

çıkarların ve siyasetin ötesinde uluslararası adalet ve eşitlik adına mücadele 

etmeleri ile bu tartışmaların alevlendiğini görüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Entelektüel, aydınlanma, aydın, kamusal alan,  dreyfus 

davası. 
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Sümeyra Güloğlu Hasar 
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cevabı aranan sorulardan olduğunu belirttiğimiz  “ entelektüel nedir, kime 

entelektüel denir “ sorusunun cevabını Edward Said’in entelektüel 

kavramsallaştırmaları ve 19. yy sonlarında Fransa’da yaşanan Dreyfus davası ile 

yeniden şekillenen entelektüel kavramını tartışılmayı amaçlamaktadır. Özelde 

Fransa ve Almanya arasında bir istihbarat casusluğu olan dava toplumsal kesimleri 

nasıl karşı karşıya getirdiği ve toplumun entelektüel olarak kabul edilen 

isimlerinin bu davaya karşı tutumları çerçevesinde entelektüel kavramı 

serimlenecektir. Dreyfus davası karşıtları olan bir grup entelektüelin milli 

çıkarların ve siyasetin ötesinde uluslararası adalet ve eşitlik adına mücadele 
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Separating, Integrating, and Combining Conceptualizations of Freedom 

Aslı Akbaş 

 

The purpose of this paper is to examine three significant and controversial 

conceptualizations of freedom in the contemporary Western thought by analyzing 

their theoretical differences and transformations for a critical understanding on the 

concept of freedom. To achieve this challenging aim in an explicit, yet non-

reductionist way; I suggest to present those conceptualizations of freedom within 

the three methodological categories: separating, integrating, and combining; in 

terms of their conceptual functions in the wider theoretical map of the concept of 

freedom.  

The work is designed in three parts. First part reviews Isaiah Berlin’s influential 

and bifurcating conceptualization of  “Two Concepts of Liberty” as positive and 

negative freedom. This examination is not only necessary due to the fact that 

Berlin’s theory still remains as a reference point for almost any contemporary 

study on the concept of freedom; but his negative freedom conception as “non-

interference”  is also an epitome of separating conceptualization of freedom. In 

the second part; “exercise concept” of freedom by Charles Taylor is analyzed as 

the exemplary of integrating conceptualization of freedom. While being 

responsive to the Berlin’s theory, rather than discriminating between freedom 

conceptions, Taylor unfolds essential conceptual linkages between positive and 

negative conceptions to present an integrating model of positive freedom without 

excluding “tenable” forms of negative freedom. The third part includes analysis 

of the concept of “freedom as non-domination” presented within the neo-

republican theory of Philip Pettit. Being one of the recent sound conceptualizations 

of freedom, the theory of republican freedom stands out as a hybrid model through 

its composition of necessary elements from both negative and freedom 

conceptions. On the other hand; Pettit’s reluctance to recognize individualistic 
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themes of negative freedom and moralistic argumentations of positive freedom 

render “non-domination” as a unique, yet combining conceptualization of 

freedom.  

Keywords: Conceptualization of freedom, non-interference, exercise concept, 

non-domination, republicanism. 
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Günlük Dilde Kulladığımız Bazı Kavramların Yabancılaşma Kuramına 
Göre İncelenmesi 

Ferit Kutlu 

 

Tarih boyunca toplumsal yapıların oluşumda ve toplumlara ait kültürlerin 

aktarılmasında dil, çok önemli bir yer edinmektedir. Anlaşma ve haberleşme aracı 

olarak hayatımıza nufüz eden dil pek çok psikolojik ve sosyolojik süreçleri de 

içinde barındırmaktadır. Bu süreçte dil; gelişerek,  zenginleşerek kendi ekseninde 

ve bir oluşum içerisinde insan yaşamında yer edinmektedir. 

Kendimizle ve dış dünya ile ilişki kurmamızı, bununla birlikte algımızın 

şekillenmesinde temel bir araç dil; beraberinde pek çok olumlu ve olumsuz 

durumu da ortaya çıkarmaktadır. Örneğin; günlük dilde kullandığımız pek çok 

kavram bize dil sayesinde aktarılmıştır, bu aktarımla birlikte dil, yaşamı insanlar 

için kolaylaştırarak ve varolan kavramları kullanarak tekrar etmesine olanak 

sağlamaktadır. Kavramlar bazen süreç içerisinde, bağlamından kopartılarak 

karşımıza çıkmaktadır ve nihayetinde kavramdan uzaklaşma, sadece taklit 

edinmekle yetinilmektedir. 

Dilin bağlamından kopması, bireylerin ve nihayetinde toplumların bilinçli bir 

şekilde var olmasına engel teşkil etmektedir. Bu beraberinde, kullandığımız 

kavramlardan uzaklaşarak yabancılaşma kavramını ortaya çıkarnaktadır. Kendi 

ürettiği ürüne (dil-kavramı) temel yaparak aktarmaktadır. Dilin yozlaşmasına ve 

anlamını kaybetmesine sebebiyet veren bu durum insanları bir bilinmeze ve daha 

sonra bilinçli bir şekilde anlamın veya kavramın aktarılmasında engel teşkil 

etmesine sebep olmaktadır.   

Bu çalışmada; Marksist eleştiri yöntemiyle, günlük dilde kullandığımız bazı 

kavramları, yabancılaşma kuramı içerisinde analiz edilmeye çalışılmıştır. 

Kavramların günlük dilde kullanımı ve bağlamından kopuk bir şekilde hayatımıza 
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nufüz etmesi, bu kavramlara atıf ettiğimiz anlamlar tartışılmış ve 

değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Dil, kavram, yabacılaşma, algı, anlam. 
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Antropolojik Bir Bulguyla Akıl Yetisini Sosyolojik Olarak Yorumlama 
İmkânı: Aklın Somut Bir Göstergesi Olarak “Akûle” ve Aklın Rolü 

Halit Yeşilmen 

 

Çalışmanın konusu olan akıl, bilimsel temel kavramlardan biri olduğu gibi, insanın 

düşünce yetisi ile birlikte ontolojik bir farkla anılmasına da sebep olmaktadır. Bu 

çalışmadaki amacımız,  aklın sosyal alanda yorumlanmasıyla ilgili olarak somut 

bir veriden hareketle temel bir başlangıç noktası önermektir. Bu öneri, aklın sosyal 

yaşamdaki karşılığını/görünürlüğünü ortaya koymak ya da aklın sosyal inşasına 

yönelik yapılacak olan sorgulamalar açısından da önem arz etmektedir. Ayrıca 

önerilen yaklaşım, “ağ toplumu” olarak tanımlanan günümüz toplumsal yapının 

değerlendirilmesinde de önemli görülmektedir. Bu öneri, semantik ve somut 

değeri ile gündelik yaşamdaki kullanımı birbirine uyan bir araçtan (eşya/alet) 

hareketle yapılmaktadır. Bu araç, akıl kelimesi ile aynı köke, hatta farksız 

denilebilecek bir isme sahiptir: Akûle. Rolü itibariyle “akûle”nin, akıl kelimesinin 

temel anlamı olan “bağlamak” ve “tutmak” mânâlarını doğrudan karşılayan somut 

bir kullanım biçimi söz konusudur. Akûle; at, katır gibi hayvanlarla taşınan yükün, 

onları kavrayan halat vasıtasıyla bağlanmalarına aracılık eden bir araçtır. Ham 

maddesi meşe ağacıdır, yani odundur. Şekli ise “V ile “U” harflerinin şekilleri 

arasında değişkenlik gösterebilen iki dişli bir çatal görünümündedir. “Akûle”, 

anlam değerini, rolü itibariyle almaktadır. Onun temel rolü, kavrayan halat yoluyla 

yükü bağlamak ve tutmaktır. Bu arada kendisi de bağlanmış olur. Çalışmada da 

“akûle”nin hem “bağlayan” ve “tutan” hem de soyut bir biçimde “bağlantı kuran” 

özelliklerinden hareket edilmektedir. Hareket noktası, Arapların ve Süryanilerin 

kullandıkları deyimlerle de desteklenmektedir. Buna göre aklın temel rolü, insanın 

bağlantı kurma yetisiyle ilişkilendirilmektedir. Akıl, bağlantı kurulan ilişkilerle 

bütünleşen ayrılmaz bağı üzerinden değerlendirilmektedir. İnsanın kurduğu 

bağlantı, aynı zamanda sorumluluk yükünü ve kapasitesini de beraberinde 

getirmektedir ki insan, bu sorumluluğuna ve ilişkilere bağlanarak sosyal alanda 
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var olur. Başka bir ifadeyle, aklın sosyal yeri ya da sosyal akıl, sosyal ilişkilere 

göre belirlilik kazanmaktadır. Dolayısıyla her sosyal ilişkinin içerisinde saklı olan, 

yani doğrudan fark edilmeyen bir akıl/akûle alanının ya da aklın olduğunu 

söylemek mümkündür. Bu akıl, ilişki ağının varlığını da belirlemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Antropoloji, sosyoloji, akıl, akûle, sosyal akıl.  
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Dilsel, Bilimsel ve Dinî Açıdan “Gelenek” Kavramı Üzerine Bir 
Değerlendirme 

Safa Demir Sarı 

 

Osmanlı Türkçe’sinde “an’ane” olarak karşılık bulan “gelenek” sözcüğü; Türk Dil 

Kurumu tarafından “bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları 

dolaysıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel 

kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, an’ane” olarak açıklanmaktadır. 

İngilizce ve Fransızca’da “tradition”, Almanca’da “ueberliefern” sözcükleri ile 

ifade edilen gelenek çoğu zaman “geçmişten devralınan değer, alışkanlık, 

davranış, örf ve inanışlara” işaret eder. 

Gelenek kavramı; modernleşmenin karşıtı olarak yaygın kullanım alanına sahiptir. 

Modern düşünce, özsel olarak geçmişten gelenin olumsuzlanması üzerine 

kurulmuş, toplum hayatında geleneksel öğelerin yerini modern öğelerin alması ya 

da geleneğin yeniden yorumlanarak uygulanması amaçlanmıştır. Modernleşme 

sonrası ortaya çıkan postmodern söylem ile gelenek arasında olumlu bir ilişki 

kurulmuşsa da bilinçli ya da bilinçsiz olarak, geleneksel öğelerin özünde 

değişmeler olmuştur. Geleneksel değerler postmodern değerlere aktarılırken 

dönüşüme uğramıştır. 

Toplumların var oluşları ile birlikte oluşan ve her toplumun yapısına özgü oluşan 

gelenek, toplumların ayırt edici özelliği olarak bilinir. Toplumların varlığını 

sürdürmelerinin vazgeçilmez bir öğesi haline gelmiştir. Din-gelenek ilişkisini ele 

aldığımızda da kültürel öğelerden biri olarak anılan din, bu sebeple geleneğin 

kapsamında değerlendirilmektedir. Din, geleneği oluşturan öğelerden biri olmakla 

birlikte, dinin içeriğinde geleneksel öğeler ve aynı zamanda her dinin doğuşundan 

günümüze kadar olan zaman dilimindeki oluşturduğu birikim ve fikir 

ayrılıklarının ifadesi olan gelenek olmak üzere iki anlamda kullanılmaktadır. Bu 
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anlamda gelenek, dinin içeriğinde farklı yaklaşımlar ile her zaman tartışılan bir 

gerçeklik olmuştur. 

Gelenek, bilim alanında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Hemen her bilim 

dalının var oluşundan itibaren günümüze kadar oluşturduğu birikim o bilimin 

geleneği olarak kabul edilmekte, ayrıca oluşan ekoller ve kuramlar da o bilimdeki 

farklı gelenekler olarak ifade bulabilmektedir. Araştırmada, öncelikle gelenek 

kelimesinin dilsel kökenleri üzerinde durulacak, ikinci aşamada bilim alanında 

geleneğin kullanımı, anlam örüntüleri üzerinde durulacak, son olarak da modern 

ve post modern bağlamları da dikkate alınarak dinî literatürde geçmişten 

günümüze gelenek algısı, günümüzde din-gelenek ilişkisinin geldiği aşama 

tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Gelenek, modernleşme, din, bilim. 
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İmlenemeyen İmge 

İdris Kılıç 

 

Bu bildirinin amacı imge kavramını Baudrillard açısından çözümlemektir. 

Çalışmamızda ele alacağımız imgenin gerçekle ilişkisini ve boyutlarını anlaşılır 

kılmayı deneyeceğiz. Bunun yanında saf imge ile tüketim toplumunda üretilen 

yapay imgenin farkını ortaya koyacağız. Klasik dönemi düşündüğümüzde imge, 

kendi başına bir görünüm ve ipucu olarak bir anlamlandırma sürecinin içerisinde 

bulunmaktaydı. Gerçeklik veya hakikate işaret eden ve böylece gösteren rolünü 

alan imge günümüzde değişerek bir gösterilene dönüşmüştür. Dolayısıyla klasik 

dönemde imge, gerçekliğin bir görünümüyken ve gerçeği imlerken günümüzde 

imleyen değil imlenen bir vaziyete gelmiş olmaktadır. Gösteren yerine gösterilene 

dönüşen imgenin, tüketim toplumunda işaret edilenin kendisi olması ile gösteren-

gösterilen ilişkisi ortadan kalkmıştır. 

Gerçekle sihirli bir ilişkisi olan 2 boyutlu imgeye Baudrillard’a göre yeni boyutlar 

eklenerek onun sihirli yapısı ortadan kaldırıldı. Eklenen üçüncü boyut, imgeye 

düşünce, anlam ve zaman yükleyerek gerçeği yadsıyan bir şekilde var olması 

sağladı. Dördüncü boyut ise daha önceki boyutları ortada kaldıran bir bütünsel 

gerçekliktir. Bu boyutta her şey aralıksız ve sürekli bir biçimde var edilerek aslında 

boyutun olmadığı bir formu meydana getirdi. Böylece her alanda karşımıza 

çıkartılan imgeler aslında gerçekten daha gerçek yani hiper-gerçek hâle getirilerek 

özneyi etkileyebilen bir şekilde var edilmiş olundu. Tıpkı körfez savaşında 

bilgisayar başında üretilen savaş imgelerinin izleyiciyi ekrana kilitleyip savaşın 

nerede veya kimle olduğunu hatta yaşanıp yaşanmadığını önemsiz kılması gibi 

imge, gerçekten daha etkili olarak hiper-gerçekleşmiştir. Füzelerin naklen 

yayınlarla fırlatılması savaşın kendisine ait olan gerçekliğini geride bırakmıştır. 

Baudrillard’ın savaş yaşanmadı savının arka planında bu durum söz konusudur. 

Yahut imgelerle çekici kılınan mankenin vücudu açlıktan ölmek üzere olan 
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Afrikalının iskeleti kadar etkili olabilmektedir. Bir yanda açlık ve sefalet 

yüzünden iskeleti ortaya çıkan Afrikalı, diğer yanda ise mankenin zayıf 

vücudunun imgelerle çekici kılınarak imrenilen bir moda simgesi olarak 

Afrikalıdan daha etkili olma durumu vardır. Dolayısıyla imgenin hiper-gerçek 

olmasını ve etkinliğini Baudrillard açısından ortaya koymayı hedeflemekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: İmge, hiper gerçeklik, simülasyon, baştan çıkarma. 
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Analitik Felsefe Bağlamında İslam Felsefesi 

Emel Sünter&Mirpenç Akşit 

 

Çalışmanın başlığına kaynaklık eden eser Anthony R. Booth tarafından yazılan 

Analytic Islamic Philosophy adlı eserdir. Bu eser klasik İslam felsefesi 

çalışmalarından farklı olarak Meşşai geleneğini Analitik felsefe olarak 

nitelendirmektedir.  

Analitik felsefe Hegel kökenli olup “Mutlak Gerçeklik” kavramı ve idealist 

sentezine karşı bir reaksiyonu temsil etmektedir.  İdealist felsefede gerçeğin 

görünüşlerden büsbütün bağımsız olduğu ve felsefenin de bu bağımsız alanla 

ilgilendiği kabul edilmekteydi. Analitik felsefede ise felsefenin işlevinin 

duyularımızdan bağımsız olduğu varsayılan veya inanılan alanla ilgili 

spekülasyon yapmaktan ziyade, bilgi olarak ifade edilenin hangi anlamda bir bilgi 

olduğunu lingüistik araştırmalarla analiz etmek esasına dayanır. Analitik 

felsefedeki amaç felsefenin kargaşa veya yanlış anlamaya zemin oluşturabilecek 

durumlarda, hatta yanlış yöneltilebilecek soruların önüne geçilerek entelektüel 

felsefe ortaya koymaktır.  

Bu nedenle Analitik felsefe bağlamında Booth’a göre İslam felsefesinin felsefe 

tarihi içinde gözardı edilemeyeceğini ve İslam felsefesinin “analitik” olarak 

değerlendirebileceğini ifade etmektedir. Booth’un İslam felsefesine dair bu 

ispatlama girişimi yani “Analitik İslam Felsefesi” kuramını ortaya koyma nedeni 

olarak çağdaş Analitik felsefeciler tarafından tanınmasını sağlamak amacındadır.  

Booth Analitik İslam Felsefesi kuramında Aristoteles’in yöntemlerinden genel 

olarak kıyas ve abese irca yöntemlerini kullanmaktadır. Eser bu yönüyle Çağdaş 

Analitik Felsefeyle örtüşmektedir. Eserde Fârâbî’nin mantık ve dil çalışmaları ile 

felsefi analizlerde matematik biliminin önemi üzerinde durmasından dolayı, 

Fârâbî “ilk analitik filozof” olarak görülmektedir. Fârâbî dışında meşşai 
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geleneğine mensup diğer filozofların yöntemlerinin de analitik felsefi yöntem 

olduğuna dair bir değerlendirme yapılmıştır.  

Bu kurama göre kanıtçılık önemlidir. Kanıtcılık “İnanılması gerekenler nelerdir?” 

sorusuna cevap arar. Kanıtcı cevap, inanılması gereken şeyin delillerle 

belirlenmesidir. Şayet birinin inançları kanıtlarına uygunsa, o zaman inançları 

haklı çıkar ki ancak o zaman inanılabilir. Booth’a göre İslam filozofları kanıtcılık 

bakımından iki grupta tasnif edilmiştir. Ilımlı kanıtçılık olarak isimlendirilen ve 

Mutezile, Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd gibi filozoflar görülürken ılımlı karşıtlar 

olarakta Gazâlî ve Eş’arî’nin yer aldığı görülür.  

Anahtar Kelimeler: Analitik felsefe, İslam felsefesi, Meşşai, kanıtçılık.  
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Düşünceyi Aydınlatmak: Gazali’nin Bir Aydın Olarak Portresi 

Seher Oral 

 

Gazali, İslam düşünce tarihini ve sonraki dönemleri etkileyen en önemli 

düşünürlerden biridir. Gazali, İslam dünyasının siyasal, sosyal ve kültürel alanda 

bozulmaların en yoğun şekilde yaşandığı bir döneme tanıklık etmiştir. Yaşadığı 

dönemin siyasi ve sosyal olayları Gazali’nin düşüncelerini ve siyasi duruşunu 

derinden etkilemiştir. Gazali’nin, döneminde var olan toplumsal sorunlara karşı 

kendini sorumlu hissetmesi aynı zamanda bu sorunlarla mücadele etmeye 

çalışması onun bir aydın profiline sahip olduğunu göstermektedir. Günümüzde 

yaşadığı çağın sorunlarına karşı kendini sorumlu hisseden ve temel amacı iyiliği 

yüceltmek olan “aydın” tipolojisi, Gazali döneminde “âlim” tipolojisi olarak 

betimlenmektedir. Bu anlamda Gazali’nin de kendi statüsünün bilincide olan ve 

bu biliçle yaşadığı dönemdeki toplumsal sorunlara karşı kendini sorumlu hisseden 

aydın tipolojisinin en özgün örneklerinden biri olduğu söylenebilir. Gazali için, 

döneminde var olan toplumsal kırılmalarla mücadele etmenin en iyi yolu, ilim 

sahibi olmaktır. Bu bağlamda Gazali, öncelikle kendi düşünce dünyasını 

aydınlatmak sonrasında yaşanan toplumsal kırılmaların önüne geçebilmek için 

farklı düşünce akımlarını incelemeye başlamıştır. Bu durum, Gazali’nin birçok 

alanda bilgi sahibi olmasına olanak sağlamıştır. Entelektüel bir çaba ile farklı 

düşünce akımlarını inceleyen Gazali, düşüncesini aydınlatan en iyi ilmin tasavvuf 

olduğunu öne sürmüştür. Mutasavvıfların, pratik amaçlardan, dünyevi arzulardan 

uzak duran ve tüm amellerini Allah için yapan kişiler olması ve bu niteliklerin 

Gazali’nin âlim portresi ile paralellik göstermesi, Gazali’nin tasavvuf anlayışını 

benimsemesine vesile olmuştur. Bu çalışmada, Gazali’nin yaşadığı dönemin etkisi 

ile içine düştüğü şüphe krizi ve bu nedenle nasıl bir hakikat arayışına yöneldiği 

değerlendirilecektir. Aynı zamanda Gazali için ilimin, hakikat arayışında ne kadar 

önemli olduğu ve ilmi ile hareket etmesi gereken bir âlimin veya aydının sahip 

olması gereken nitelikler ele alınacaktır. Bu bağlamda yöntemi literatür taramasına 
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dayanan ve betimsel olan bu çalışmamızda Gazali bağlamında aydın sorunsalına 

odaklanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gazali, şüphe, ilim, âlim/aydın, tasavvuf. 
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Antikçağ Felsefesinde Anemnesis Kuramı 

Yağmur Öner 

 

Yunan mitolojisinde hafıza bilmenin zorunlu koşuludur. Öyle ki epistemolojik 

olarak bu durum olağandır. İçinde birçok disiplin biriktiren hafıza, felsefe için çatı 

kavram görevini üstlenmektedir. Bu çalışmada, hafıza kavramını, Platon’un 

Menon ve Phaidon diyaloğunda geliştirdiği anamnesis kuramı ile ele alarak, 

diyalogda ifade edilen anamnesis kuramı kanıtlaması analiz edecektir. Sokratik 

felsefeyle Platon’un kendi metafiziği arasındaki bu eşiği oluşturan bu kuram 

bilgiye a priori bir biçimde ulaşma düşüncesinden kaynaklandığıdır. İnsanların 

doğuştan gelen bilgilere sahip olması ve öğrenmenin zihnin kendi öz 

kaynaklarında türetilmesinin nasıl mümkün olduğunu sergilemeye çalışacağız. 

Phaidon diyalogunda söz konusu olan anamnesis türünün, noetik anamnesis 

olduğunu; bu anamnesis türünün eidosların episteme düzeyindeki bilgisini açıklığı 

üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Platon, hafıza, anemnesis, dianoetik. 
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Felsefe ve Tasavvufta Aklî ve Manevî Yolculuk Metaforu: Sefer Kavramı 

Mahmut Meçin 

 

Bu tebliğin konusu felsefe ve tasavvufta müşterek bir kavram olan “sefer” 

kavramıdır. Sefer kavramı her iki disiplinde birbirine yakın anlamda hakikate 

yönelen kişinin derundan bîrûna ve afaktan enfüse yaptığı aklî ve manevî 

yolculukları ifade eder. Hikmet/bilgelik sevgisi anlamına gelen felsefede yol ve 

yolculuk kavramları her daim bilgeliğin peşinde koşan filozoflar için temel 

metaforlardandır. Sefer, bu anlamda felsefede insanın tabiî olarak özlem duyduğu 

bilgi ve hakikati ararken ortaya koyduğu entelektüel çabalar, yaptığı aklî 

soruşturmalar, düşünsel yolculuklar ve bitimsiz olan bilgelik yolunda 

benimsemesi gereken “yolda olma” halidir. Tasavvufta ise sefer daha temel ve 

kurucu bir kavram olarak hem Hakk’a ve hakikate teveccüh eden kalbin geçirdiği 

içsel dönüşümleri hem de asıl vatanından gurbet diyarı olan dünyaya gelen insanın 

ait olduğu yere veya özüne, kaynağına ve meadına dönüşünü ima eden bir 

metafordur. Bu anlamda sefer, hakikatin izini süren kişinin yaşadığı epistemolojik 

ve ontolojik dönüşümleri ifade eden aklî ve manevî bir yolculuk olarak telakki 

edilmektedir. Bu bağlamda yaşamın kendisi hakikat peşinde olan insan için 

doğumdan ölüme dek bir yolculuk ve seyr u sülûk halidir. Bu seyr u sülûk hali 

aynı zamanda insanın varoluşunu amaçlı kılan ve yaşamını anlamlı hale getiren 

bir tavırdır. Çalışmanın amacı felsefe ve tasavvufta sıklıkla başvurulan sefer 

metaforunun kavramsal analizini yapmak ve farklı kullanımları arasındaki benzer 

ve farklı yönleri tespit etmeye çalışmaktır. Çalışmanın kapsamı tasavvuf 

felsefesinin öncülerinden İbnü’l-Arabî ve İslam felsefesinin klasik dönem sonrası 

önemli isimlerinden Molla Sadrâ’nın söz konusu kavrama dair düşünceleriyle 

sınırlı tutulacaktır. Bahse konu ettiğimiz iki düşünür sefer kavramını aklî ve 

manevî bir yolculuk anlamında eserlerinde yoğun bir biçimde işlemekle kalmayıp 

ömürlerinin büyük bir kısmını fiilî sefer halinde geçirmişlerdir. Çalışmada her iki 

düşünürün sefer kavramına atfettiği anlam ortaya konulmaya çalışılırken iki 

                                                           
Dr., Milli Eğitim Bakanlığı  



9999

II. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi

 

Felsefe ve Tasavvufta Aklî ve Manevî Yolculuk Metaforu: Sefer Kavramı 

Mahmut Meçin 

 

Bu tebliğin konusu felsefe ve tasavvufta müşterek bir kavram olan “sefer” 

kavramıdır. Sefer kavramı her iki disiplinde birbirine yakın anlamda hakikate 

yönelen kişinin derundan bîrûna ve afaktan enfüse yaptığı aklî ve manevî 

yolculukları ifade eder. Hikmet/bilgelik sevgisi anlamına gelen felsefede yol ve 

yolculuk kavramları her daim bilgeliğin peşinde koşan filozoflar için temel 

metaforlardandır. Sefer, bu anlamda felsefede insanın tabiî olarak özlem duyduğu 

bilgi ve hakikati ararken ortaya koyduğu entelektüel çabalar, yaptığı aklî 

soruşturmalar, düşünsel yolculuklar ve bitimsiz olan bilgelik yolunda 

benimsemesi gereken “yolda olma” halidir. Tasavvufta ise sefer daha temel ve 

kurucu bir kavram olarak hem Hakk’a ve hakikate teveccüh eden kalbin geçirdiği 

içsel dönüşümleri hem de asıl vatanından gurbet diyarı olan dünyaya gelen insanın 

ait olduğu yere veya özüne, kaynağına ve meadına dönüşünü ima eden bir 

metafordur. Bu anlamda sefer, hakikatin izini süren kişinin yaşadığı epistemolojik 

ve ontolojik dönüşümleri ifade eden aklî ve manevî bir yolculuk olarak telakki 

edilmektedir. Bu bağlamda yaşamın kendisi hakikat peşinde olan insan için 

doğumdan ölüme dek bir yolculuk ve seyr u sülûk halidir. Bu seyr u sülûk hali 

aynı zamanda insanın varoluşunu amaçlı kılan ve yaşamını anlamlı hale getiren 

bir tavırdır. Çalışmanın amacı felsefe ve tasavvufta sıklıkla başvurulan sefer 

metaforunun kavramsal analizini yapmak ve farklı kullanımları arasındaki benzer 

ve farklı yönleri tespit etmeye çalışmaktır. Çalışmanın kapsamı tasavvuf 

felsefesinin öncülerinden İbnü’l-Arabî ve İslam felsefesinin klasik dönem sonrası 

önemli isimlerinden Molla Sadrâ’nın söz konusu kavrama dair düşünceleriyle 

sınırlı tutulacaktır. Bahse konu ettiğimiz iki düşünür sefer kavramını aklî ve 

manevî bir yolculuk anlamında eserlerinde yoğun bir biçimde işlemekle kalmayıp 

ömürlerinin büyük bir kısmını fiilî sefer halinde geçirmişlerdir. Çalışmada her iki 

düşünürün sefer kavramına atfettiği anlam ortaya konulmaya çalışılırken iki 

                                                           
Dr., Milli Eğitim Bakanlığı  

düşünürün perspektifinden hareketle kavramın metafizik boyutları üzerinde 

durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Felsefe, tasavvuf, sefer, yol, yolculuk. 
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Ankā u Muğrib’de “Halîfe” ve “İmam” Kavramları 

Zeliha Öteleş 

 

İbn Arabî (ö.1240)’nin eserleri arasında Ankā u Muğrib özel bir yere sâhiptir. 

Çünkü İbn Arabî’nin Kuzey Afrika üzerinden Hicâz bölgesine olan yolculuğu 

esnâsında Şeyh Ebû Muhammed el-Mürûrî (el-Mevrûrî) ile görüşmesi ve Şeyhin 

kendisinden talep etmesi üzerine, Tedbîrât-ı İlâhiyye isimli eserini te’lif etmiştir. 

İbn Arabî, Tedbîrât-ı İlâhiyye’de eksik bıraktığı hususları tamamlamak için Ankā 

u Muğrib isimli eserini kaleme aldığını, Ankā u Muğrib’in ilk sayfasında ifâde 

etmektedir. Bu noktada Şeyh Mürûrî, Sırru’l-Esrâr (Secreta Secretorum) adıyla 

meşhur Tedbîrü’s-siyâse fî ilmi’r-riyâse isimli eserde eksik kalan kısımları 

yazmasını İbn Arabî’den talep etmiş ve İbn Arabî, Tedbîrât-ı İlâhiyye isimli 

eserini kaleme almıştır. Bu eserden bir süre sonra İbn Arabî Tedbîrât’da eksik 

bıraktığı hususları Ankā’da ele aldığını söylemektedir. Dolayısıyla Sırru’l-Esrâr, 

Tedbîrât-ı İlâhiyye ve Ankā u Muğrib birbiriyle ilişkili metinler olarak karşımızda 

durmaktadır.  

Eklektik bir şekilde oluşmuş, siyâset meselelerini konu alan bir metin olarak kabul 

edilen Sırru’l-Esrâr, Aristo’nun Büyük İskender ile sefere gitmeye gücü 

yetmediği vakitlerde yazıldığı iddiasına sâhiptir. 15. yüzyıl sonrasında ise eser, 

sözde-Aristo (Pseudo-Aristo) olarak kabul edilmiştir. Eserde “dünyevî” siyâset 

meseleleri ele alınırken Tedbîrât, “ilâhî” siyâsete dâir bilgiler aktarır ki, bu 

noktada “Halîfe” ve “İmam” kavramları bu eserde anahtar terimler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. İbn Arabî, Tedbîrât’da ele aldığı bu kavramları, Ankā u 

Muğrib isimli eserinde kâmilen ele aldığını iddia etmektedir. Dolayısıyla, Ankā u 

Muğrib çerçevesinde bu iki kavramı ele almanın gerekliliği ortaya çıkmış 

görünmektedir. 

Bu çalışmada İslam Düşünce Geleneği içerisinde farklı disiplinlerde de tartışma 

konusu olan “Halîfe” ve “İmam” kavramları, Pseudo-Aristo bir eser sonrasında 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Adıyaman Üniversitesi  
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Bu çalışmada İslam Düşünce Geleneği içerisinde farklı disiplinlerde de tartışma 

konusu olan “Halîfe” ve “İmam” kavramları, Pseudo-Aristo bir eser sonrasında 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Adıyaman Üniversitesi  

te’lif edilen ve birbirini tamamlayan iki eserin ikincisi olan Ankā u Muğrib 

bağlamında ele alınacaktır. İki eserde yer alan bu iki kavramın birbirini 

tamamlayan yönleri göz önünde tutularak Ankā u Muğrib isimli eserin önemi 

vurgulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Halîfe, imâm, Ankā u Muğrib, Tedbîrât-ı İlâhiyye, Sırru’l-

Esrâr. 
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Metafizik Âlemle Kurulan Diyaloğun Kadim Bir Örneği: Minuy-i Khired 

Mehmet Mekin Meçin 

 

Bu çalışmada insan-Tanrı ya da insan-melek diyaloğunun kadim bir örneği kabul 

edilen Minu-yi Khired (Aklın Ruhu)  isimli kitabın analizi üzerinden din dili 

konusuna ışık tutmak olacaktır. İslam öncesi Sasaniler döneminde Pehlevîce 

yazılan ve Zerdüştî enderznameler (öğütler) arasında oldukça önemli bir yere 

sahip olan bu kitapta, sadece dinî öğütler yer almaz aynı zamanda yaradılış, ölüm 

sonrası hayat ve mitolojik vakalar gibi birçok konuya temas edilir. Kitap bir 

mukaddime ile altmış iki soru ve cevaptan oluşmaktadır. Sorular hayali bir 

karakter olan “Dana” (Bilge) tarafından sorulmakta ve “Minu-yi Khired” (Aklın 

Ruhu) bu sorulara cevap vermektedir. Kitabın mukaddimesinde, sorular soran 

Dana’ın hakikati arama yolculuğuna çıkarak çok sayıda ülkeye gittiği, birçok 

bilgin ile görüştüğü ve böylece farklı farklı inançla tanışmış olduğu aktarılmakta 

ama en sonunda “aklı” seçtiği rivayet edilmektedir. Dana’nın hakikati arama 

yolculuğunun sonunda ona tecelli eden Minu-yi Khired’e merak ettiği soruları 

yönelttiği ve ondan aldığı cevaplarla bu kitabın ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Bu 

kitap ve içindeki soru ve cevaplardan oluşan diyalog, insanın hakikat arayışı 

çerçevesinde metafizik âlemle kurmak istediği irtibat teşebbüslerinin önemli ve 

kadim bir örneği olarak incelenmeye, kadim zamanlarda insanın merakını 

kamçılayan ana konuların ne olduğunu tespit etmeye ve kadim dönemlerden bize 

miras kalan bir din dili örneğini tartışmaya değer görülmektedir. Bu çalışmayla 

söz konusu kitabın dil, edebiyat ve içerik açısından incelenmesinin yanı sıra, 

insanın metafizik âlemle kurduğu temasın keyfiyeti, insan-Tanrı, insan-melek 

veya insanın göksel ikizi veya cebraili ile irtibatın imkânı, bu irtibatın dili, bu 

irtibatın gerçekleştiği mekân, din dili ve vahiy gibi konulara yeniden ışık tutmak 

suretiyle insanın hakikat arayışı yolculuğuna bir katkı sağlamak hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Zerdüştîlik, din dili, Minu-yi Khired, akıl, vahiy.  

                                                           
Milli Eğitim Bakanlığı Dr.,  
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Anahtar Kelimeler: Zerdüştîlik, din dili, Minu-yi Khired, akıl, vahiy.  

                                                           
Milli Eğitim Bakanlığı Dr.,  

 

 مفهوم اللغة االجتماعي عند علي عبد الواحد وافي
Ali Abdul Wahid Wafi'nin Sosyal Dil Kavramı 

Mohamed Alfares 

 

نها ليست من أعام مشترك، وثانيها تشترك اللغة والظاهرة االجتماعية بخواص معينة: أولها لكل منهما نظام 

في هذا الباب  صنع األفراد، أما ثالثها ال يمكن الخروج عن قواعدها. فاللغة اذا ظاهرة اجتماعية وسندرسها

  :من وجهة نظر علم االجتماع، وهذا يقتضي منا بحث أمرين هما

  .القوانين التي تخضع لها هذه الظاهرة في حياتها وتطورها -

 .بلغ تأثرها بما عداها من الظواهر االجتماعيةواألخرى م -

حيـاة االجتماعية، وأثـر علي عبد الواحد وافي الذي تنبه إلـى بيـان العالقـة بـين اللغـة وال انطالقاً من جهود د.

نه ربط الحقاً إالمجتمـع وحضـارته ونظمه وتاريخه وتركيبه وبئته الجغرافية في مختلف الظواهر اللغوية، ثم 

 . ن انتشـار اللغة ومدى قدرتها على الحياة داخل المجتمعبـي

هـا،  "لـذا فـإن اللغـة تمثـل أبـرز المعـارف عبـر العصـور واألزمـان، ومـدى حاجـة األفـراد والجماعـات ل

ستقالل، ونوع دراسـة اللغـة بوصـفها ظـاهرة اجتماعية ومكونـاً مـن مكونـات الثقافـة، حظيت بنـوع من اال

وهـو  Sociolinguistics من االهتمام الخاص، أصبح لهــا علـم معتـرف بـه هـو )علـم اللغـة االجتمـاعي(

عمالها التي ترتبط العلـم الـذي يـدُرس اللغـة فـي عالقاتهـا بـالمجتمع، يشتمل كـل جوانـب اللغة وطرائق است

ن اللغة ء والمتخصصين ألهمية  الربط بيبوظائفها االجتماعية والثقافية، وقد ذهب  الكثير من العلما

اطق بها فـي والمجتمـع، "منهم من قال: ال يمكـن فهـم اللغة وقوانين تطورها بمعزل عن حركة المجتمع الن

 .الزمـان والمكـان المعينـين، ألن فيهـا مــن اإلنســان فكـ ـره  وطرائقــه الذهنيـة

ود الدكتور علي عالقة اللغة بالمجتمع، جه هوم اللغة االجتماعي،هذه الدراسة تنقسم إلى مباحث: التعريف بمف

 .عبد الواحد وافي هذا هذا الميدان الذي ربط فيه بين اللغة والتحوالت داخل المجتمع

تحليل والمنهج المستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول وصف الظاهرة اللغوية 

ر علي عبد بقاءها وتغيرها وتنوعها في المجتمع، اعتمادا على ما بذله الدكتوعالقتها بالمجتمع وعوامل 

 . الواحد وافي

 

 . اللغة، االجتماعي، المفهوم، اللهجة، الظاهرةالتغير :الكلمات المفتاحية

                                                           
Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi  
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Etimolojik Açıdan Ölümsüzlük Problemi 

Abdullah Pakoğlu 

 

Ölüm hâdisesinin varlığı/gerçekliği, insanların ittifak ettiği tek konudur 

denilebilir. Dolayısıyla ölümden sonraki hayat ta insanların merakını celbeden en 

önemli konulardan birisi ola gelmiştir. Öyle ki; ister filozof olsun isterse okur-

yazar bile olmayan bir kişi olsun, hemen herkesin üzerinde fikir yürüttüğü, 

anlamak istediği bir konudur bu. Çünkü ölüm ve sonrası, kişinin varoluşu ile 

yakından alakalı bir konudur. Konu böylesine aslî, muhatap kitle de bu kadar geniş 

olunca; her ne kadar ölümün hakikati ile ilgili neredeyse bir ittifak olduğundan söz 

ettiysek te, akılların ve anlayışların çeşitliliği neticesinde, ölümden sonrası ile ilgili 

farklı görüşlerin ileri sürüldüğünü görmekteyiz. Bu noktadaki temel tartışmalar 

malumdur: Öldükten sonraki hayat, ruh ile olacaktır ya da bu hayat, ruh-beden 

birlikteliği ile olacaktır. Örneğin; İbn Sina’ya göre, ruhun ölümsüzlüğü ile ilgili 

felsefî delillerimiz vardır. O, yazdığı el-Adhaviyye fi'l-Me'âd adlı risalesinde 

konuyu derinlemesine ele alır. Onun bu görüşleri; bizim ölüm sonrası ile ilgili 

vahyin ötesinde bir şey söyleyemeyeceğimizi savunan Gazzâlî tarafında şiddetle 

tenkit edilir. Bu konuda, sadece aklın yeterli olmayıp dinin söyledikleriyle 

yetinmemiz gerektiği gerek David Hume ve gerekse Jack Maritain tarafından da 

ifade edilir. Bu klasik tartışmada aklın ve vahyin ifade ettiklerini değerlendirirken, 

konuyla ilgili kavramların etimolojisi üzerinden bir anlama çabasına 

girişilebileceğini düşünüyoruz. Bu tebliğimizde, özellikle dinin kullandığı; haşr, 

ba‘s vb. kavramların etimolojik tahliliyle birlikte konuyla ilgili bir değerlendirme 

yapmak istiyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Haşr, ba‘s, me‘âd, dirilme, ölüm. 

 

 

 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  
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denilebilir. Dolayısıyla ölümden sonraki hayat ta insanların merakını celbeden en 

önemli konulardan birisi ola gelmiştir. Öyle ki; ister filozof olsun isterse okur-

yazar bile olmayan bir kişi olsun, hemen herkesin üzerinde fikir yürüttüğü, 

anlamak istediği bir konudur bu. Çünkü ölüm ve sonrası, kişinin varoluşu ile 

yakından alakalı bir konudur. Konu böylesine aslî, muhatap kitle de bu kadar geniş 

olunca; her ne kadar ölümün hakikati ile ilgili neredeyse bir ittifak olduğundan söz 

ettiysek te, akılların ve anlayışların çeşitliliği neticesinde, ölümden sonrası ile ilgili 

farklı görüşlerin ileri sürüldüğünü görmekteyiz. Bu noktadaki temel tartışmalar 

malumdur: Öldükten sonraki hayat, ruh ile olacaktır ya da bu hayat, ruh-beden 

birlikteliği ile olacaktır. Örneğin; İbn Sina’ya göre, ruhun ölümsüzlüğü ile ilgili 

felsefî delillerimiz vardır. O, yazdığı el-Adhaviyye fi'l-Me'âd adlı risalesinde 

konuyu derinlemesine ele alır. Onun bu görüşleri; bizim ölüm sonrası ile ilgili 

vahyin ötesinde bir şey söyleyemeyeceğimizi savunan Gazzâlî tarafında şiddetle 

tenkit edilir. Bu konuda, sadece aklın yeterli olmayıp dinin söyledikleriyle 

yetinmemiz gerektiği gerek David Hume ve gerekse Jack Maritain tarafından da 

ifade edilir. Bu klasik tartışmada aklın ve vahyin ifade ettiklerini değerlendirirken, 

konuyla ilgili kavramların etimolojisi üzerinden bir anlama çabasına 

girişilebileceğini düşünüyoruz. Bu tebliğimizde, özellikle dinin kullandığı; haşr, 

ba‘s vb. kavramların etimolojik tahliliyle birlikte konuyla ilgili bir değerlendirme 

yapmak istiyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Haşr, ba‘s, me‘âd, dirilme, ölüm. 

 

 

 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  

 

Modern Dönemde Türkiye ve İran’da Dil ve Milliyetçilik Düşüncesinin 
Gelişimi: Ziya Gökalp ve Ahmed Kesrevî Üzerinden Mukayeseli Bir Perspektif 

Mehmet Akif Koç 

 

Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını takip eden süreçte, imparatorluklarını kaybeden 

iki ülke olarak Türkiye ve İran yeni bir sürece girdi. Ulus-devletleşme olarak da 

nitelendirilebilecek bu süreçte her iki ülkede de dil ve milliyetçilik üzerinden yeni 

bir merkezileşme hamlesi ortaya çıktı. Çok sayıda etnik ve dilsel unsurların 

bileşimi olmaları, son yüzyıl içinde Batılı emperyalist güçlerle savaşa 

girmeleri/işgal-istila yaşamaları, bölgenin askeri açıdan güçlü ve çevresinde etkili 

devletleri olmaları, tarihsel açıdan kudretli imparatorluklara evsahipliği yapmış 

olmaları, demokrasi-otoriterlik tartışmalarını yoğun bir şekilde yaşamaları, 

Ortadoğu’nun en büyük nüfuslu ülkeleri arasında yer almaları, merkezileşme 

çabalarında iç ve dış ölçekte çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaları vb 

parametreler, Türkiye ve İran’ı karşılaştırmalı bir düzlemde mercek altına almayı 

cazip kılmaktadır.  

Bu çalışma, Türkiye ve İran’ın modern dönemde ulus-devletleşme süreçlerini 

mukayeseli olarak incelemeyi; bu bağlamda genel ulusal ve bölgesel siyasi 

çerçevenin yanısıra, toplumsal ve kültürel benzerlik ve farklılıklara ışık tutmayı 

hedeflemektedir. XX. yüzyılın ilk yarısında kendi ülkelerinin merkezileşme 

çabalarına fikri ve entelektüel düzeyde büyük katkı sağlayan ve etkileri halen 

sürmekte olan iki önemli düşünürün, Ziya Gökalp ve Ahmed Kesrevî’ninşahsında, 

aydınların bu toplumsal çabalara olan desteği, devlet-toplum ilişkilerinde aldıkları 

pozisyon, kendi eserlerinden yola çıkılarak incelenecek, bu iki aydının düşünsel 

önderliği ve kişisel mücadeleleri ele alınacaktır. 

Gerek Gökalp gerek Kesrevî’nin, kendi etnik ve dilsel aidiyetlerine rağmen, 

ülkelerindeki hâkim etnik/dilsel unsura güçlü bir ulus-devlet ve merkezileşme 

yolunda destek vermeleri; bu meyanda Diyarbakırlı bir Kürt olarak Ziya Gökalp’in 

                                                           
Doktora Öğrencisi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi  
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Türk milliyetçiliği ve Türkçe vurgusu, öte yandan Tebrizli bir Türk olarak Ahmed 

Kesrevî’nin İran milliyetçiliği ve Farsçaya olan güçlü atıfları bu mukayeseli 

çalışmayı daha ilgi çekici ve akademik açıdan önemli kılmaktadır. Bu çalışmada 

Gökalp’in Türkçe kaleme aldığı eserlerinin yanısıra, Kesrevî’nin henüz Türkçeye 

çevrilmemiş eserleri Farsça asılları üzerinden incelenerek sözkonusu 

karşılaştırmalı perspektif ortaya konulacaktır (Kesrevî’nin Türkçe yayınlanacak 

olan ilk eseri de makalenin yazarı tarafından hâlihazırda, notlandırılmış şekilde 

Türkçeye tercüme edilmektedir).  

Anahtar Kelimeler: Dil, milliyetçilik, toplum, İran, Türkiye. 
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Türk milliyetçiliği ve Türkçe vurgusu, öte yandan Tebrizli bir Türk olarak Ahmed 

Kesrevî’nin İran milliyetçiliği ve Farsçaya olan güçlü atıfları bu mukayeseli 

çalışmayı daha ilgi çekici ve akademik açıdan önemli kılmaktadır. Bu çalışmada 

Gökalp’in Türkçe kaleme aldığı eserlerinin yanısıra, Kesrevî’nin henüz Türkçeye 

çevrilmemiş eserleri Farsça asılları üzerinden incelenerek sözkonusu 

karşılaştırmalı perspektif ortaya konulacaktır (Kesrevî’nin Türkçe yayınlanacak 

olan ilk eseri de makalenin yazarı tarafından hâlihazırda, notlandırılmış şekilde 

Türkçeye tercüme edilmektedir).  

Anahtar Kelimeler: Dil, milliyetçilik, toplum, İran, Türkiye. 

  

 

Yasakoyucu’dan Yorumcu’ya: Modernite, Postmodernite ve Entelektüeller 

Mehmet Ali Uluç 

 

Zygmunt Bauman için modernite, kaos ve müphemliğe karşı kesinlik; yerelliğe 

karşı evrensellik, çoğulluğa karşı düzen çağıydı. Kesinlik, evrensellik ve düzen 

olarak modernite aydınlanmanın rasyonel aklından mülhem bir insani projeydi. 

Dünyayı, düşünceyi ve toplumu tutarlı ve öngörülebilir bir tümlük olarak inşa 

etme projesi olarak modernite, aynı zamanda bilginin ayrıcalıklı bir statüye 

kavuştuğu bir çağdı. Modern çağda entelektüeller, bilginin ayrıcalıklı sınıfı olarak 

doğaya ve dünyaya egemen olma, düşünceyi yapılandırma ve toplumun tasarımı 

ve planlamasında modern devletle iş birliği içerisinde özel bir rolü icra etmişlerdir. 

Bu özel rolü Bauman, yasakoyucu eğretilemesi ile ortaya koymaktadır. 

Yasakoyucu olarak entelektüel, modern devletle işbirliği içinde toplumsal olanın 

biçimlendirilmesinde, düzenlenmesinde ve bu düzenin yapılandırılmasında sahip 

olduğu bilgiyi modern yöneticilerin hizmetine sokarak özel bir performansı icra 

etmektedir. Zira modernite kesinlik, evrensellik ve düzen idealini gerçekleştirmek 

adına her şeyden önce bir yasama pratiğiydi ve entelektüel, bu yasama pratiğinde 

kilit bir konum işgal etmekteydi.  Entelektüelin postmodern çağdaki rolünü ise 

Bauman, yorumcu metaforuyla ortaya koymaktadır. Postmodernite 

müphemlik(belirsizlik), yerellik ve çoğulluğa ilişkin modern stratejinin 

terkedilmesidir. Postmodern toplumsal varoluş belirsizlik, yerellik ve çoğulluğun 

hüküm sürdüğü bir varoluştur Bauman için. Toplum, sayısız kimliklerin bir araya 

gelmesiyle oluşan sayısız düzenliliklerden meydana gelmektedir artık. Böylesi bir 

toplumsal varoluşta entelektüel, ancak ve ancak çoğul düzenler içerisindeki çoğul 

dünya görüşlerini yorumlayan bir fail olarak bir karşılık bulmaktadır. Zira 

karşısında evrensel bir hakikati yasa biçiminde ortaya koyabileceği tek ve sabit bir 

toplumsal düzen bulunmamaktadır. Bu bağlamda yasakoyucu ve yorumcu 

entelektüel pratik, modern ve postmodern toplumsal varoluşta anlam kazanan 

performanslar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Çalışmamızda entelektüeller, soyut bir kategori olarak değil, toplumsal koşulların 

ortaya çıkardığı, biçimlendirdiği ve dönüştürdüğü bir sınıf olarak ele alınacaktır. 

Entelektüel pratikise modernliğin ortaya çıkışı, kurumsallaşması ve postmodern 

meydan okumayla birlikte geçirdiği dönüşümler bağlamında ele alınacaktır. Bu 

çerçevede çalışmamızın kuramsal çerçevesini ve referans noktasını Zygmunt 

Bauman’ın modernite, postmodernite ve bilgi teorileri oluşturmaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: Modernite, postmodernite, entelektüeller, Zygmunt 

Bauman, yasakoyucu, yorumcu. 
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Çalışmamızda entelektüeller, soyut bir kategori olarak değil, toplumsal koşulların 

ortaya çıkardığı, biçimlendirdiği ve dönüştürdüğü bir sınıf olarak ele alınacaktır. 

Entelektüel pratikise modernliğin ortaya çıkışı, kurumsallaşması ve postmodern 

meydan okumayla birlikte geçirdiği dönüşümler bağlamında ele alınacaktır. Bu 

çerçevede çalışmamızın kuramsal çerçevesini ve referans noktasını Zygmunt 

Bauman’ın modernite, postmodernite ve bilgi teorileri oluşturmaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: Modernite, postmodernite, entelektüeller, Zygmunt 

Bauman, yasakoyucu, yorumcu. 

  

 

Türk Modernleşmesinin Farklı Kuram ve Kavramlar Işığında İncelenmesi 

Mehmet İhsan Özdemir 

 

Türk modernleşmesinin ilk emarelerini 18.yy’ın sonlarında bulmak mümkündür. 

Her ne kadar bazı sosyal bilimciler 1774’le başlayan dönemi Batılılaşma olarak 

adlandırıp modernleşmeyi Batılılaşma çabalarıyla bir tutsa da bu tarihlerde esas 

gayenin Osmanlının kendisini Batı’ya karşı savunma isteğinin ön planda olduğunu 

göstermektedir. Bu çaba Batı’ya rağmen var olmak adına Batı’nın elindeki askeri 

teknolojiye ve olanaklara sahip olmanın bir uğraşısı olarak tezahür etmiştir. 

Dolayısıyla Batı burada bir bütün medeniyet olarak temellük edilmek istenen bir 

model değil de askeri kapasiteyi arttırmanın bir yolu olarak Osmanlı’nın askerî ve 

eğitim kurumlarında etkisini hissettirmiştir. Burada asıl gaye devleti kurtarma 

girişimidir. Askeri reformların akamete uğraması ve istenileni sunmaması 

1826’dan sonra Osmanlı’da Batının sadece teknolojik öğelerine odaklanılmaması 

gerektiği fikrinin doğmasına sebebiyet vermiştir. Bundan hareketle Batının bir 

medeniyet olarak incelenmesi fikri hâsıl olmuştur. Bu fikrin en mücessem örneği 

ise Tanzimat Fermanıdır. 1923’te Cumhuriyetle beraber modernleşme, devleti 

kurtarma girişiminden devletin üzerine inşa edildiği esas gayeye dönüşmüştür. 

Böylelikle modernleşme mefhumu Batı medeniyetinin kendisiyle eş tutulan ve 

kendisine ulaşılması zorunlu bir hedef olarak belirlenen bir anlayışa bürünmüştür.  

Yüzyıllara yayılan Türkiye modernleşmesi esasen Türkiye’nin siyasî, iktisadî ve 

içtimaî hayatında önemli değişim ve dönüşümlerin adıdır. Bu soruşturma Türk 

modernleşmesini konu edinen Ömer L. Barkan, Halil İnalcık, Bernard Lewis, 

Niyazi Berkes, Tarık Zafer Tunaya, Çağdar Keyder, Fatma Müge Gökçek, Sabri 

Ülgener, Şerif Mardin, Yeşim Arat, Deniz Kandiyoti ve Serpil Üşür Sancar gibi 

sosyal bilimcileri belli kuram ve kavramlar altında tasnif etmeyi hedeflemektedir. 

Bu isimler çerçevesinde Türk modernleşmesi patrimonyal, Dünya Sistemi Teorisi, 

sekülerleşme-çağdaşlaşma, milliyetçilik ve feminizm gibi kuramlar ışığında 
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tartışılacaktır. Bu soruşturmayla Türk modernleşmesinin bir yönüyle tasnifi 

hedeflenirken diğer yönüyle onun farklı veçhelerinin ortaya konulması 

hedeflenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Türk modernleşmesi, batılılaşma, Batı uygarlığı. 
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tartışılacaktır. Bu soruşturmayla Türk modernleşmesinin bir yönüyle tasnifi 

hedeflenirken diğer yönüyle onun farklı veçhelerinin ortaya konulması 

hedeflenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Türk modernleşmesi, batılılaşma, Batı uygarlığı. 

 

 

 

 

  

 

İslamcı Bir Yazar Şule Yüksel Şenler ve Seher Vakti Dergisi 

Ahmet İşler 

 

Şule Yüksel Şenler İslamcı camiada gazeteci-yazar kimliğiyle öne çıkan bir 

isimdir. 1960 ve 1970’li yıllarda farklı bir mücadele örneği veren Şenler, genç 

yaşından itibaren gazete ve dergilerde yazılar yazmıştır. 1965'te örtünen ve bunu 

mücadelesinin önemli bir sembolü haline getiren yazar, fikirlerinden dolayı 

defalarca tutuklanmıştır. Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) bünyesinde “Türk-

İslâm kültürünü” genç nesillere tanıtmak ve sevdirmek amacıyla faaliyetler içinde 

olmuştur. İdeal gençliğin “imanlı gençlik” olduğunu ifade eden Şenler, ideal 

gençliğin dini eserler ve mukaddesatçı gazeteler okuyarak kendini geliştireceğini, 

milletin yegâne ümidi olacağını ve vatanın bu imanlı gençlik tarafından 

kurtarılacağını düşünmektedir. Şenler çıkardığı kitaplar, verdiği konferanslarla bu 

amacı gerçekleştirmek için ciddi bir mücadele verdiği söylenebilir. Hür Söz ve 

Yeni İstiklal gazetelerinde kadın üzerine yazılar kaleme alan ve 

Bugün gazetesinde köşe yazarlığı yapan Şenler, farklı alanlarda eserler vermiştir. 

Onunla özdeşleşen eseri Huzur Sokağı’dır. Bu eser Birleşen Yollar adlı film ile 

sinemaya, Huzur Sokağı adlı diziye de konu olmuştur.  

Bugün gazetesinde yazılar yazan Şenler, “İmanlı Türk Gençliğinin Sesi” 

sloganıyla, 15 Kasım 1969’da Seher Vakti dergisini çıkartarak, derginin 

başyazarlığını yapmıştır. Aylık olarak yayımlanan Seher Vakti, 1 Temmuz 1971’e 

kadar 22 sayılık bir yayın yapmıştır. Bu çalışmada Şenler’in Müslüman genç 

kızların örtünmesine verdiği önem, imam hatip okullarının misyonu ve 

üniversitedeki İslamcı gençlerin mücadelesi gibi konuların Seher Vakti 

Dergisindeki yansımaları ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Şule Yüksel Şenler, islamcılık, muhafazakârlık, Seher Vakti 

Dergisi. 
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Yeni Düzen’in (Ordine Nuovo) Yönetici Bölükleri: Organik Aydın(lar) 

Amine İmret 

 

Aydın denince birbirinden farklı tanımlamalar duymak mümkündür. Ancak genel 

bir deyiş ile aydın, toplumsal kriz anlarındaki bir yol göstericidir. Bu bağlamda 

politik bir duruş göstermekle birlikte, toplumsal düzeni tesis etme konusunda 

sorumluluk üstlenmek durumunda kalır. Aydın olmanın işlevi, sınırları, tanımı 

düşünürlere göre değişmektedir ve aydın olarak sözü edilen kişilerin belli başlı 

özellikleri mevcuttur. Toplumun diğer üyelerinden entelektüel birikim olarak 

ayrılan, eğitim düzeyi yüksek, sanatla ilgili, hakikati söyleme cesaretine sahip, 

siyasi ihtiraslar barındırmayan ve gerçekleri söylemenin bedelini ödeyebilen bir 

kesim insan aydın olarak görülmektedir. Toplumsal kriz anlarını iyi yönetebilmek 

için toplumu iyi bilmeyi ve politik bir öngörmeyi de beraberinde getirmektedir. 

Çünkü toplumsal yaşam ve tarihsel dönüşüm sabit ya da durağan olmadığından, 

değişen koşullar farklı bir aydın tanımlamasını zorunlu kılmaktadır. Marksist bir 

düşünür olan AntonioGramsci, bu bağlamda, yaşadığı dönemin zorluklarının tüm 

bir toplum olarak üstesinden gelebilmek amacıyla, yeni bir düzeni tesis edecek 

olan “organik aydın” tanımlamasını ortaya koymaktadır. Organik aydın, 

geleneksel aydının aksine düşünce gücünü toplumsal pratikle iç içe geçirerek 

ortaya koyan bir aydın bölüğünü ifade etmektedir.  

Gramsci’ye göre toplumsal alan aydın katları ya da aydın bölükleri ortaya 

çıkarmaktadır. Bu bağlamda organik aydın kendi içerisinde belli bir entelektüel ve 

kültürel birikime sabitlenmiş bir tanım ve azınlık olmaktan öteye geçerek, 

toplumsal hayatın her alanında kendini üretebilen bir tanıma dönüşmektedir. 

Organik aydın böylece, “yeni hegemonya”nın kurucu bir öğesini ifade etmektedir. 

Bu çalışma, nitel bir araştırma olmakla birlikte literatür taramasına dayanmaktadır. 

Çalışmanın örneklemi Gramsci’nin “ organik aydın” kavramına dair ortaya 

koyduğu görüşlerle birlikte sınırlandırılmıştır. 

                                                           
Doktora Öğrencisi, Mardin Artuklu Üniversitesi  
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Yeni Düzen’in (Ordine Nuovo) Yönetici Bölükleri: Organik Aydın(lar) 

Amine İmret 

 

Aydın denince birbirinden farklı tanımlamalar duymak mümkündür. Ancak genel 

bir deyiş ile aydın, toplumsal kriz anlarındaki bir yol göstericidir. Bu bağlamda 

politik bir duruş göstermekle birlikte, toplumsal düzeni tesis etme konusunda 

sorumluluk üstlenmek durumunda kalır. Aydın olmanın işlevi, sınırları, tanımı 

düşünürlere göre değişmektedir ve aydın olarak sözü edilen kişilerin belli başlı 

özellikleri mevcuttur. Toplumun diğer üyelerinden entelektüel birikim olarak 

ayrılan, eğitim düzeyi yüksek, sanatla ilgili, hakikati söyleme cesaretine sahip, 

siyasi ihtiraslar barındırmayan ve gerçekleri söylemenin bedelini ödeyebilen bir 

kesim insan aydın olarak görülmektedir. Toplumsal kriz anlarını iyi yönetebilmek 

için toplumu iyi bilmeyi ve politik bir öngörmeyi de beraberinde getirmektedir. 

Çünkü toplumsal yaşam ve tarihsel dönüşüm sabit ya da durağan olmadığından, 

değişen koşullar farklı bir aydın tanımlamasını zorunlu kılmaktadır. Marksist bir 

düşünür olan AntonioGramsci, bu bağlamda, yaşadığı dönemin zorluklarının tüm 

bir toplum olarak üstesinden gelebilmek amacıyla, yeni bir düzeni tesis edecek 

olan “organik aydın” tanımlamasını ortaya koymaktadır. Organik aydın, 

geleneksel aydının aksine düşünce gücünü toplumsal pratikle iç içe geçirerek 

ortaya koyan bir aydın bölüğünü ifade etmektedir.  

Gramsci’ye göre toplumsal alan aydın katları ya da aydın bölükleri ortaya 

çıkarmaktadır. Bu bağlamda organik aydın kendi içerisinde belli bir entelektüel ve 

kültürel birikime sabitlenmiş bir tanım ve azınlık olmaktan öteye geçerek, 

toplumsal hayatın her alanında kendini üretebilen bir tanıma dönüşmektedir. 

Organik aydın böylece, “yeni hegemonya”nın kurucu bir öğesini ifade etmektedir. 

Bu çalışma, nitel bir araştırma olmakla birlikte literatür taramasına dayanmaktadır. 

Çalışmanın örneklemi Gramsci’nin “ organik aydın” kavramına dair ortaya 

koyduğu görüşlerle birlikte sınırlandırılmıştır. 

                                                           
Doktora Öğrencisi, Mardin Artuklu Üniversitesi  

Anahtar Kelimeler: Gramsci, hegemonya, toplum, aydın. 
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ي االسالميالعالقات الدولية في الفكر السياس  

Mohamad Rashid 

 

مع غيرها من  العالقات الدولية في اإلسالم هي العالقات والصالت الخارجية التي تقيمها الدولة اإلسالمية

 .الدول والجماعات واألفراد لتحقيق أهداف معينة وفقًا للشريعة اإلسالمية

يتعامل معها  بالغة التعقيد، ونجح في أنفقد واجه اإلسالم منذ نشأته أوضاًعا سياسية وأحواالً اقتصادية 

الضعفاء،  بأسلوب متميز يختلف عن أساليب الدول السابقة؛ فعقد المعاهدات، واستقبل المستأمنين، وأعان

تصّور وراسل الملوك، وبعث الوفود، وتحالف مع القبائل، وفاوض وأقام العالقات الخارجية؛ كل ذلك ب

 .ة نبيه صلى هللا عليه وسلمإسالمّي مستمدٌّ من كتاب هللا وسن

صلى هللا  وحريٌّ بالمسلمين في كل عصر وزمان أن يلتزموا تلك الفاعلية المنتجة المنضبطة بهدي الرسول

 .عليه وسلم

يتطلب عدم  فمسألة العالقات الدولية في اإلسالم، وهو يجمع شأناً يخص الدول ودين اإلسالم، األمر الذي

فرضيات الظواهر واألفكار االجتماعية والسياسية ومختلف النظريات وال الخلط بين اإلسالم كدين وبين

 وسواها.

ن قيم مشتركة فالدين ينظر إلى الذات واآلخر، ضمن رؤية تتصف بالقداسة والتنزيه لمعتقدها، ولما تمثله م 

تركة قائمة ناجمة عن التفاعل والترابط بين وحدات المجتمعات اإلنسانية، وبما يسمح بوجود لغة قيمية مش

 .على البعد الروحي

عربية بالدعوة ارتبط ظهور الدولة في عالم اإلسالم بالفتح، حيث ما أن انتهى اإلسالم من توحيد الجزيرة ال

هذا المجال.  والحرب، حتى اصطدم المسلمون بإمبراطورية فارس والروم، ثم اكتمل بناء الدولة اإلسالمية في

سها الرسول التي أس« دولة المدينة»تعرف على المجتمع السياسي من خالل وبدأ عرب الجزيرة العربية في ال

 صلى هللا عليه وسلم،

ني وجود السابق على الرسالة النبوية، األمر الذي يع« حلف الفضول»ولم يتم التخلي عن االعتماد على 

 .«البساطة والفطرة»صيغ تعاقدية في داخل المجتمع وعالقات خارجية أساسها 

لخارجية لتحقيق افي سياستهم « الهجوم»هذه السياسة إلى زمن الخلفاء الراشدين، لكن األمويين آثروا ثم بقيت 

سياسة التعايش » التوازن مع البيزنطيين، فأسسوا جيشاً قوياً وأسطوالً بحرياً، في حين اعتمد العباسيون على

 .«مع القوى المحيطة

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi  
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التي قامت في العصر الراشدي وصوال" للعهد العثماني مع أن الفتوحات فقه الحرب /وظهر في إثر ذلك/ 

وتوسعت فيما بعد ال تتشابه مع الحروب الدينية، بمعنى ليست هي حرب المسلمين ضد المسلمين، إذ تنص /

، وعليه بقي عدد كبير من الناس في شبه الجزيرة وخارجها «ال إكراه في الدين»القاعدة القرآنية على أن 

 .اً وبالد األندلس غرباً على معتقداتهم الدينية السابقةحتى حدود الصين شرق

وبالتالي فإن «. يا أيها الناس ال تتمنوا لقاء العدو وسلوا هللا العافية»كما أن السنة النبوية تؤكد قاعدة السلم: 

من ، أكثر «سلم»أو « سالم»العالقات الدولية في اإلسالم نشأت على قاعدة السلم والسالم، إذ وردت كلمة 

خمسين مرة في القرآن الكريم. ولم يعتمد المسلمون على الجهاد المستمر ضد أعدائهم على مّر األزمنة 

ً إلى «دار السلم»و« دار الحرب»والعصور. ويذكر المؤلف األحكام الفقهية التي تناولت مفهومي  ، داعيا

 إعادة النظر فيها، وباالجتهادات الفقهية بهذا الصدد،

راطورية العثمانية في القرن السادس عشر، فإن أوروبا كانت في أولى مراحل قوتها، بينما ومع صعود اإلمب-

كانت السلطنة العثمانية تشكل المجتمع األكثر حداثة في العالم. وفي فترة ضعف السلطنة العثمانية، نشأت في 

 بعض البلدان، مثل تركيا ومصر، دعوات إلى نسخ النموذج األوروبي المحدّث،

انه من غير المقبول الحكم على اإلسالم بأفعال المتطرفين التي تشوه صورة اإلسالم تشويهاً مجحفاً. كما -

 .لكن ذلك ال يخفي وجود تناقض لدى بعض المسلمين بين المفهوم النظري والممارسة الحقيقية

 اهمية البحث:

رته على التعايش مع كل تكمن أهمية البحث في اظهار الطابع الحضاري لإلسالم وابراز عالميته وقد

الجماعات البشرية غير المحاربة من نصارى ويهود، ملوك وفقراء، سود وبيض، إلخ، وفق ضوابط معلومة 

وقواعد محددةفمفهوم العالقات الدولية في الفكر اإلسالمي يؤكد بأن موضوع العالقات الدولية قد ورد الحديث 

 .يم والسنة النبويةعنه في أهم مصادر الفكر اإلسالمي القرآن الكر

 هدف البحث:

يهدف البحث الى ابراز القواعد الناظمة في العالقات الدولية واالطالع على مجمل االحكام التي تضبط 

 .العالقة مع غير المسلمين

 

 .اإلسالم سياسية، العالقات الدولية،: الكلمات المفتاحية
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الفكريةالمرأة األندلسية ودورها في ازدهار الحركة   

Narges Asaad Kadrou 

 

لق اإلسالم عاشت المرأة المسلمة في ظل الحضارة اإلسالمية أرقى درجات االحترام والتقدير، وذلك من منط

لتاريخ االذي منحها الحرية والكرامة ولكن ضمن ضوابط وحدود كفلت لها الحماية والرعاية، وتزخر كتب 

، فعرفناها ة في جميع مجاالتهااإلسالمي بأسماء المعة لشخصيات نسائية كان لها دورها في ازدهار الحضار

تاريخ في سياسية بارعة، كما عرفناها أديبة وشاعرة وعالمة وكان لها دورها األساسي في تحريك عجلة ال

ً من عصر الرسول صلى هللا عليه  سلم وشتى فروع المعرفة، وفي مختلف مراحل التاريخ اإلسالمي بدءا

العلوم  قاً من ذلك فقد أسهمت مساهمة فعالة في كافةوحتى عصور متأخرة من التاريخ اإلسالمي، وانطال

ا عن سائر والمعارف، إضافة إلى أعمال البر والخير التي كانت في كثير من األحيان ميزة خاصة اتسمت به

لعلوم االرجال، ولم يقف األمر عند هذا  الحد بل أسهمت مساهمة كبيرة في مجال األدب والفن، وباقي 

ي فتراته األولى، فلنجاح الذي حققته المرأة  إلى الطريقة التي نظر فيها اإلسالم للمرأة األخرى، ويعود ذلك ا

إليها على  حيث لم يصورها كما تصور اليوم بأنها فقط للمتعة والجمال، وإراحة النفس لدى الرجل، بل نظر

ويعتد  لحيوية، بلأنها مشاركة له في جميع مراحل حياته، فكانت تستشار في كثير من األمور الهامة وا

ه وسلم، يأخذ برأيها، وتشهد مصادرنا اإلسالمية بمواقف مشرفة لمثل تلك األمور، فنجد النبي صلى هللا علي

 برأي خديجة التي شاركته في أحلك وأصعب الظروف ونصرته بمالها، وكانت السند الرئيسي للدعوة

الخالفات وحروا ويحلقوا بعد صلح الحديبية المحمدية، وأيضاً استشار أم سلمة، عندما رفض أصحابه أن ين

موا فنحروا التي وقعت بين المسلمين، فطلبت منه أن يحلق شعره وأن ينحر بدنته، فلما رأى أصحابه ذلك قا

إضافة إلى  وحلقوا، فتناسى المسلمون خالفاتهم واقتدوا بالرسول، وبذلك ساهمت بلم الشمل بين المسلمين،

رس هذه األمور حترام الكبير الذي منحه اإلسالم للمرأة، والذي مكنها من أن تماإشارات كبيرة تدلل على اال

ت تعامل من أن المرأة المسلمة كان غوستاف لوبونبكل حرية،  ويدلل على ذلك أيضاً ما ذكره المستشرق 

ها الخاصة والباحترام عظيم، ولها كثير من االمتيازات التي نص عليها القرآن، فالزوجة المسلمة تتمتع بأم

طالقاً  فضالً عن مهرها، وعلى أنه ال يطلب منها أن تشترك في اإلنفاق على أمور المنزل، وإذا أصبحت

لشرق اأخذت نفقة، وهي إذا تأيمت أخذت نفقة سنة واحدة، ونالت حصة من تركة زوجها، وإن المرأة في 

 تحترم بنبل وكرم على العموم.

ذا االهتمام والتقدير، بل وكان لها صفحات مضيئة تزخر بها مكتبات نصيبها من ه ونالت المرأة االندلسية

العالم وشاهدة على ما أحرزته من تقدم وتطور. كما نعمت المرأة األندلسية بقدر كبير من الحرية مما شجعها 

على اإلبداع في شتى مجاالت الفكر والمعرفة، وتدل الكثير من الشواهد على أن المرأة في األندلس كانت 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi  
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تنعم بقدر كبير من الحركة والمشاركة في الحياة العامة أكثر من قرينتها في المشرق، وربما لعبت البيئة في 

الغرب دوراً في نشاط المرأة، وذلك للفضاء الواسع الذي استطاع به المسلمون في األندلس من أن يحصدوا 

واالجتماعية والفكرية والفنية، وذلك لتوفر  فيه ثمار الحضارة اإلسالمية، بكل مكوناتها السياسية واالقتصادية

عنصر هام وهو إطالق العنان للحرية الفكرية، والبعد عن جو المشرق الذي كان مشحوناً في تلك الفترات 

ً من هذه  بالخالفات السياسية، مما أعطى الرجل والمرأة األندلسيين فسحة من التفوق والتطور. وانطالقا

في إلقاء الضوء على بعض الصفحات المشرقة من تاريخ الحضارة اإلسالمية  بحثتكمن أهمية هذا الالمقدمة 

فتتلخص في أهداف هذا البحث في األندلس، والتي كان فيها للمرأة األندلسية مساهمات واضحة وجلية، أما 

ذي اعتبرها إلقاء الضوء على الدور الهام الذي لعبته المرأة في تلك الفترة، وعلى نظرة الرجل المسلم لها وال

شريكة له، وليست نداً، فأسهموا جميعاً في نهضة الحضارة اإلسالمية في جميع مجاالتها، عكس الغرب الذي 

 نظر لها في تلك الفترة على أنها متاع فقط، وأنها أقل قيمة منه.

 االجتماعية ،والفكرية ،ازدهار ،األندلسية ،المرأة: الكلمات المفتاحية
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Adalet Kavramının Eşanlamlısı Olarak Meşveret 

Alpaslan Akkurt 

 

Meşveret kavramı konu üzerine yapılan pek çok çalışmada Osmanlı döneminde 

siyasal hayata katılımın bir parçası olarak daha çok parlamenter yönetim şekline 

geçiş aşaması olarak değerlendirilmektedir. Böyle olmakla birlikte 1. Meşrutiyet 

öncesi dönem aydınlarının yazılarında kavramın salt siyasal bağlamının dışında 

toplumsal eşitsizlikler, hürriyetin kısıtlanması, gelir dağılımı adaletsizliği, eğitim 

sistemindeki çarpıklıklar, yargı sistemindeki usülsüzlükler gibi toplumsal 

rahatsızlıkların giderilerek adaletin tecelligahı olarak kavramsallaştırıldığı 

görülmektedir.  

Osmanlı aydınlarınca başta adaletsizlikler olmak üzere karşılaşılan her sorunun 

çözümü meşverettedir, her sorunun kaynağı da meşveretin olmamasındadır. 

Bunun için meşveret her derde deva olarak görülmektedir. Söz gelimi devleti 

bulunduğu kötü halden, borçtan ve nizamsızlıktan kurtaracak şey meşverettir. 

Ayrıca meşveret olmadığı için borçlanmaya gidilmiştir. Meşveretin vücudunda 

borçlanma belki de söz konusu olmayacaktır. 

Yine örnek olarak ümmet içindeki ittihat çabaları çeşitli yazılara konu edilmiştir. 

Osmanlı devletini bir arada tutacak ve farklı unsurları tekrar biraraya getirecek 

çözüm yolu olarak meşveret önerilmiştir. Meşveret hem Müslüman tebaa için 

ittihat sebebi hem de gayr-ı müslim tebaa için Osmanlı devletine bağlılık ve 

sadakat kaynağıdır.  

Memlekette isyanların ve özellikle gayr-ı müslim tebaanın ayrılıkçı fikirlere 

düşmesinde kötü idarenin etkisi büyüktür. Onun için devletin bütünlüğü ve 

selameti için meşveret gereklidir. Çünkü Gayr-ı müslimler için ise dindaşlık ve 

ittihat iddia edilemeyeceğine göre onlar vatan sevgisi ön plana çıkarılmalıdır ki bu 

da ancak meşveretin tesis edeceği adalet ile söz konusu olabilir. 

                                                           
Doktora Öğrencisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  
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çözümü meşverettedir, her sorunun kaynağı da meşveretin olmamasındadır. 

Bunun için meşveret her derde deva olarak görülmektedir. Söz gelimi devleti 

bulunduğu kötü halden, borçtan ve nizamsızlıktan kurtaracak şey meşverettir. 

Ayrıca meşveret olmadığı için borçlanmaya gidilmiştir. Meşveretin vücudunda 
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Doktora Öğrencisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  

Bu bağlamda siyasal bağlamının dışında adalet kavramının eşdeğeri olarak 

meşveret kavramına yapılan vurgular ve yüklenen manalar dönem yazarlarının 

referanslarıyla ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Meşveret, adalet, toplumsal dönüşüm, siyasal katılım. 
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İnanç Sembolizminde Kutsal Bir Varlık Olarak Su: Adıyaman Örneği 
Üzerinden Bir İnceleme 

Tekin Çiftçi 

 

Dağ, taş, kaya, mağara, vadi, akarsu, göl, çeşme, ağaç, hayvan vb. varlıkların 

kutsal olarak kabul edilmesi, insanlığın en eski dönemlerine kadar uzanır. Su, bu 

varlıkların en önemlisidir. Antik Yunan felsefesinde su, “Her şeyin arkhesi, ilkesi, 

doğası, nedeni veya tözüdür.” önermesi ile karşımıza çıkmaktadır. Buna göre, her 

şey sudan ortaya çıkar ve yine her şey suya geri döner. Su ile ilgili inanış ve 

rivayetler İslamiyet’in kabulünden sonra da İslami değerlerle bütünleşerek 

günümüze kadar gelmiştir. Doğada hazır olarak bulunan suyun bir ruhu olduğuna 

dair inanç birçok kültürde olduğu gibi, Adıyaman’da halk kültüründe de yaygın 

bir şekilde görülmektedir. Bu nedenle nerede soğuk bir su kaynağına rastlanırsa 

kutsal kabul edilir. Bu suyun yakınlarında mutlaka bir yatır, türbe bulunur veya 

çok önemli bir Zat’ın burada geçirdiği bir yaşanmışlık ile ilgili rivayetler anlatılır. 

Kaynak suyun yakınlarında genellikle büyük bir çınar veya meşe ağacı bulunur. 

Suya veya yatıra, türbeye bağlı olarak bu ağaçlara da bir kutsiyet atfedilir. Bu 

ağaçlar kesilmez; evlerde odun veya farklı amaçlarla kullanılamaz. Bu kurala 

uymayanların başlarına gelen musibetlerle ilgili rivayetler halk arasında halen 

anlatılmaktadır. Yılın belirli zamanlarında ya da acil ihtiyaç durumunda, kutsal 

kabul edilen bu su kaynakları ziyaret edilir. Burada adak kesmek, suda yıkanmak, 

kutsal sudan içmek vb. çeşitli ritüeller icra edilir. Adıyaman’da hastalıklara karşı 

korunmak, hastalıklardan kurtulmak veya herhangi bir dileğin gerçekleşmesi için 

kutsal kabul edilen sudan içilir. Su, hem yaşam verir hem de yaşamı korur. İnanca 

göre su içen insana yılan bile dokunmaz. Akan su kutsal olarak kabul edilir. Akan 

suyun uğursuzlukları engelleyeceğine, muradı gerçekleştireceğine inanılır. Su 

aynı zamanda temizlik ve şifa kaynağı olarak kabul edilir. Sıtma, üşütme, inme 

gibi bazı hastalıklarda, hastalar kutsal sularda yıkanır. Hastanın iyileşmesi 

durumunda bu kutsal suyun kenarında kurban kesilir, adak adanır veya lokma 

                                                           
Milli Eğitim Bakanlığı Dr.,  

Tekin Çifçi*
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Tekin Çiftçi 
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kutsal kabul edilen sudan içilir. Su, hem yaşam verir hem de yaşamı korur. İnanca 
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aynı zamanda temizlik ve şifa kaynağı olarak kabul edilir. Sıtma, üşütme, inme 

gibi bazı hastalıklarda, hastalar kutsal sularda yıkanır. Hastanın iyileşmesi 

durumunda bu kutsal suyun kenarında kurban kesilir, adak adanır veya lokma 

                                                           
Milli Eğitim Bakanlığı Dr.,  

dağıtılır. Adıyaman halk kültüründe tespit ettiğimiz su ve su kaynaklarına dayalı 

ritüeller, İslami bir kisveye bürünmüş ve eren kültüyle birleşerek işlevselliğini 

sürdürmeye devam etmektedir. Bu çalışmada inanç sembolizmi açısından önemli 

bir kutsal öğe olarak su, Adıyaman halk kültürü ve inançları bağlamında ele alacak 

ve örneklerle incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Su, adıyaman, inanç, kutsal 

  

Tekin Çifçi*
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Gelişen Kentler, Değişen Din: Geleneksel Dindarlıktan Kent Dindarlığına 

Mehmet Tan&Mehmet Tayanç 

 

Kentleşme, sosyal, kültürel, iktisadi anlamda olduğu gibi dini anlamda da toplumu 

değişime ve dönüşüme uğratmaktadır. Bu değişim toplumların dine bakışını 

etkilediği gibi bireyin de dini yaşantısında ve dini pratiklerini yerine getirme 

noktasında etkilemektedir. Kent hayatının dinsel yönü bireye etkisi “bireysel 

dindarlık” ya da “ kent dindarlığı” şeklinde yorumlanmaktadır. 

Birey, kent içinde toplumsal bir varlık olarak öznelliğini korurken, bu durum doğal 

olarak dini yaşantısa da tevarüs etmektedir. Bireyin kentsel yalnızlığı, kent içinde 

bulunduğu manevi boşluk, dinsel bir yalnızlığı da beraberinde getirmekte ve 

bireyin dini yaşamını kamusallıktan uzakta, bireysel yaşamasına neden 

olmaktadır.   Birey, bireyselliğin getirdiği olumlu yanlarının yanı sıra yaşadığı 

manevi boşluğu bireysel dindarlık ile aşmaya çalışmaktadır. Bu bireysel dindarlık 

ise bireyin hayatında dini ve manevi boşluğu doldururken, vicdan noktasında da 

tatmin olmasını sağlamaktadır. Ortaya çıkan bireysel dindarlık anlayışı, kent 

hayatının getirdiği zorunlu bireysellikten esinlendiği düşünüldüğünde kent 

dindarlığı gibi kavramların üretilmesine de imkân vermektedir.  Kentleşmeye 

bağlı olarak bireyin yaşamında geleneksel yapıların ve dini kurumların etkisi 

zayıflamaktadır. Bireyin referans noktası gelenek, aile, din gibi yapılardan ziyade 

“kendisi” olmaktadır. Bireyin fail olması her konuda etkin bir düşünceye sahip 

olmasını sağlamaktadır. Bireyin bu konumu ve durumu onun din konusunuda da 

bir fail olarak kendine has bir değerlendirme ve bu değerlendirmeye göre yaşama 

pratiği kazanmaya neden olmaktadır.  

Çalışma, kent ve din ilişkisini kentin özelliklerinden hareketle bireyin din 

yaşamına ve dini anlayışına etkisi tartışmaya açmaktadır. Bu bağlamda çalışma, 

kent-din ilişikisi, bireysel dindarlık ve kent dindarlığı kavramsal açıklamalarının 

yanısıra yer yer kuramlar ile desteklenerek irdelenmektedir. Bunun yanında 

                                                           
Arş. Gör. Dr., Siirt Üniversitesi  
Arş. Gör., Siirt Üniversitesi  
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bir fail olarak kendine has bir değerlendirme ve bu değerlendirmeye göre yaşama 

pratiği kazanmaya neden olmaktadır.  

Çalışma, kent ve din ilişkisini kentin özelliklerinden hareketle bireyin din 

yaşamına ve dini anlayışına etkisi tartışmaya açmaktadır. Bu bağlamda çalışma, 

kent-din ilişikisi, bireysel dindarlık ve kent dindarlığı kavramsal açıklamalarının 

yanısıra yer yer kuramlar ile desteklenerek irdelenmektedir. Bunun yanında 

                                                           
Arş. Gör. Dr., Siirt Üniversitesi  
Arş. Gör., Siirt Üniversitesi  

kentleşme, modernleşme ve küreselleşme gibi gelişmelerin bireyin dini kimliği 

üzerindeki etkisi açıklanmakta, kent yaşamının bireyin din olgusunu bakışına ve 

dini yaşamına olan etkisi analiz edilmeye çalışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kent, kentleşme, din, dindarlık. 
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Dini Reform Teorisi ve İslam Ulusunun Medeni Gelişimindeki Rolü 

Mehmet Şerifoğlu 

 

Yüzyılı aşkın bir süredir Müslümanlar dini reform ihtiyacından bahsetti. Bu terim 

birçok Müslüman düşünür tarafından tekrarlandığı için. Çünkü birçoğu, İslam 

dünyasının dört tarafı boyunca dayandığı korkunç azgelişmişliğin büyüklüğünü 

fark etti. Dini reform başlığı tekrarlanır "çünkü tarihsel anın endişelerini büyük 

ölçüde yansıtır. Müslümanların kamuoyunun farkında olduğu dini entelektüel 

algılar şeklinde göreceli bir anlaşma olduğunu düşündürmektedir. Bu farkındalık, 

bu az gelişmişlikten ve aynı zamanda çağdaş medeniyetin ilerlemesinin 

zorluğundan sorumludur. Çünkü medeniyetin yükselişi genel olarak özel tarih ve 

özel gerçekliği oluşturan büyük seçimlerin yolunun doğası tarafından belirlenir. 

Dini reform, geçerli dini görüşün genel yapısının eleştirisi ile başlamalıdır. 

Ardından, tüm kamusal davranış sistemlerinde büyük ve kapsamlı değişiklikler 

yapılır. Bu, dini reform konusunda çalışan birkaç araştırmacı ve düşünürün 

çabalarını hafife aldığımız anlamına gelmez. Ancak bu, dini reform alanında 

çoksayıda düşünürün bulunmamasına katkıda bulunmuştur. Bunun nedeni, ulusun 

medeniyeti hareketinde dini reformun oynayabileceği temel rolün bilgi ve dini 

alanlarında yer alan birçok kişi arasındaki farkındalık eksikliğinden 

kaynaklanmaktadır. Bugün, İslam dünyası, Avrupa'nın dört asır veya daha fazla 

aştığı “geri, ortaçağ Avrupa çağlarından çıkmaya çalışıyor. Ancak, dini ve kültürel 

kurumlar bu çıkmazdan kurtulmak için bu ön koşulu yerine getirememektedir. 

Çözüm, dini mirasın eleştirilmesi ve parçalanması gereğidir. Ardından zamanın 

verileriyle orantılı olarak yeniden yapılandırılmalıdır. 

Bu konuda, dini reform konusunu ve İslam ulusunun medenî ilerlemesindeki 

rolünü ele alacağız. Bu konu üç bölümden ele alınacaktır: 

İlk bölüm: Dilbilimsel ve deyimsel açıdan dini reform kavramı 

İkinci bölüm: Çağdaş gerçeklikte dini reform ne kadar önemlidir? 
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Dini Reform Teorisi ve İslam Ulusunun Medeni Gelişimindeki Rolü 

Mehmet Şerifoğlu 
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Üçüncü bölüm: Mirasın okunacağı yöntem ve mekanizmalar 

Dördüncü bölüm: Dini reform sürecinde tarihsel deneyimlerin rolü 

Anahtar Kelimeler: Dini reform, kavram, çağdaş, İslam. 
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Şeyhlikten Seydalığa Kurumsal Dönüşüm: Doğu ve Günaydoğu Anadolu 
Bölgelerinin Geleneksel Dini Aktörlerinde Coğrafik ve Kültürel Boyutlar 

Deniz Aşkın 

 

Toplumsal bağlamda meşruiyetlerini dinsel alan üzerinden elde eden dini 

aktörlerin etki alanı kendilerine çizilen sınırların çok daha ötesine geçer.  Bunun 

temel nedenleri arasında merkezi hükümetle yetersiz entegrasyon sorunları, 

okuma yazma oranları ve kapalı kültür gibi öğelerin etkili olduğunu görmek 

mümkündür. Türkiye’nin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde din 

ve kültür ile özdeş bir görüntü kazanmış aktörler incelendiğinde, sosyal hayattaki 

değişim ve dönüşüm ile ilgili önemli sosyolojik verileri içerdiği görülecektir. Bu 

bağlamda söz konusu bölgelerde öncelikle II. Mahmut’un merkezileşme 

politikalarına kadar süren emirlikler döneminin son bulması, şeyhlik kurumunun 

öne çıkmasına imkân vermiştir. Bölgesel ve coğrafik şartların etkisi ile kısa sürede 

kayda değer bir yönetim gücü ve ağı elde eden şeyhler, cumhuriyet dönemine geçiş 

ile beraber önemli bir kırılma yaşamıştır. Yasal engellerden dolayı süreç içerisinde 

çoğunlukla kırsal alana çekilen şeyhler, bu kurumun zayıflamasına ve giderek yok 

olmasına yol açtı.  Bu durum daha önceleri toplumsal rolleri şeyhlerin gölgesinde 

kalan seydaların, daha görünür ve aktif konuma geçmelerine imkân tanıdı. 

Seydalar, söz konusu bölgelere has kültürel bir aktör olmalarından dolayı yasal bir 

engel olmadan kendi varlıklarını devam ettirmişlerdir. Bununla beraber 

Nakşibendi-Halidi tekkelerinin medrese ile birleştirdikleri şeyhlik uygulamasının 

kendi çıktılarını çoğunlukla seyda olarak tabir edilen dini aktör ile ortaya 

çıkarması onların daha hızlı yayılmasına ve bir devamlılık arz etmesine zemin 

hazırlamıştır. Bu bağlamda seydalar, günümüzde kırsal kesimde etkin ve kent 

merkezlerinde de bir takım modern temayüller de sergileyerek varlık imkânı 

bulmaya çalışmaktadırlar.  Bu yönüyle seydalar söz konusu bölgelerin özellikle 

kırsal kesimlerinde sosyal hayatında önemli bir başvuru ve dini konularda teyit 

mercii oldukları görülmektedir. Bu çalışma söz konusu bölgeler üzerinden dinsel 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Bitlis Eren Üniversitesi  



127127

II. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi

 

Şeyhlikten Seydalığa Kurumsal Dönüşüm: Doğu ve Günaydoğu Anadolu 
Bölgelerinin Geleneksel Dini Aktörlerinde Coğrafik ve Kültürel Boyutlar 

Deniz Aşkın 

 

Toplumsal bağlamda meşruiyetlerini dinsel alan üzerinden elde eden dini 

aktörlerin etki alanı kendilerine çizilen sınırların çok daha ötesine geçer.  Bunun 

temel nedenleri arasında merkezi hükümetle yetersiz entegrasyon sorunları, 

okuma yazma oranları ve kapalı kültür gibi öğelerin etkili olduğunu görmek 

mümkündür. Türkiye’nin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde din 

ve kültür ile özdeş bir görüntü kazanmış aktörler incelendiğinde, sosyal hayattaki 

değişim ve dönüşüm ile ilgili önemli sosyolojik verileri içerdiği görülecektir. Bu 

bağlamda söz konusu bölgelerde öncelikle II. Mahmut’un merkezileşme 

politikalarına kadar süren emirlikler döneminin son bulması, şeyhlik kurumunun 

öne çıkmasına imkân vermiştir. Bölgesel ve coğrafik şartların etkisi ile kısa sürede 

kayda değer bir yönetim gücü ve ağı elde eden şeyhler, cumhuriyet dönemine geçiş 

ile beraber önemli bir kırılma yaşamıştır. Yasal engellerden dolayı süreç içerisinde 

çoğunlukla kırsal alana çekilen şeyhler, bu kurumun zayıflamasına ve giderek yok 

olmasına yol açtı.  Bu durum daha önceleri toplumsal rolleri şeyhlerin gölgesinde 

kalan seydaların, daha görünür ve aktif konuma geçmelerine imkân tanıdı. 

Seydalar, söz konusu bölgelere has kültürel bir aktör olmalarından dolayı yasal bir 

engel olmadan kendi varlıklarını devam ettirmişlerdir. Bununla beraber 

Nakşibendi-Halidi tekkelerinin medrese ile birleştirdikleri şeyhlik uygulamasının 

kendi çıktılarını çoğunlukla seyda olarak tabir edilen dini aktör ile ortaya 

çıkarması onların daha hızlı yayılmasına ve bir devamlılık arz etmesine zemin 

hazırlamıştır. Bu bağlamda seydalar, günümüzde kırsal kesimde etkin ve kent 

merkezlerinde de bir takım modern temayüller de sergileyerek varlık imkânı 

bulmaya çalışmaktadırlar.  Bu yönüyle seydalar söz konusu bölgelerin özellikle 

kırsal kesimlerinde sosyal hayatında önemli bir başvuru ve dini konularda teyit 

mercii oldukları görülmektedir. Bu çalışma söz konusu bölgeler üzerinden dinsel 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Bitlis Eren Üniversitesi  

alanda meydana gelen bu dönüşümü tarihsel ve güncel sosyolojik veriler ışığında 

ve bölgenin bu tür dini aktörleri besleyen kültürel yapısına referanslarla analiz 

etmeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dini aktörler, şeyhlik, seydalık, geleneksel dindarlık, şark 

medreseleri. 
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The Role of Southeast Anatolia in the Origin of Organized Religion 

Abu Bakar Siddiq&Vecihi Özkaya 

 

While a ‘faith system’ is mainly based on simple beliefs on certain supernatural 

forces, the ‘organized religion’ is characterized by a faith-based doctrine with 

standardize worships, a hierarchical structure, and organization of dogmatic rules 

and practices. Archaeologically the earliest belief system on supernatural forces 

dates back to 80,000 to 100,000 years BP. However, the senses of organized and 

inter-communal religious practices apparently evolved in Early Neolithic period, 

following the beginning of sedentary life throughout eleventh millennium BC. 

Since then, the ‘organized religion’ has been helping human individuals and 

different social groups to be valued parts of a greater “community”. 

Particularly different Early Neolithic sites in Southeast Anatolia including Körtik 

Tepe, Göbeklitepe, Hasankeyif Höyük, Nevali Çori and Çayönü Tepesi, along 

with some other contemporary sites in northern Syria, present the sign of inter-

communal and regional-scale rituals practices, continued for millennia. People in 

these early sedentary villages often constructed large, round and subterranean cult 

buildings. Sometimes they were built with carved upright stone slabs, decorated 

with friezes of triangles, undulating lines, human figures, raptors, different types 

of dangerous animals as well as hybrid creatures of half human and half animal. 

Being the communal rather than individual or household interest—these spiritual 

centers became the focal points of group identities for over thousand years. Over 

time, these very early religious centers and sanctuaries became the promoter of 

inter-communal complex ritual systems, and the earliest form of ‘organized 

religion’.  

With the help of the examples of communal and inter-regional cult activities and 

symbolism at some of these remarkable archaeological sites, this study examines 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi  

siProf. Dr., Dicle Üniversite  



129129

II. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi

 

The Role of Southeast Anatolia in the Origin of Organized Religion 

Abu Bakar Siddiq&Vecihi Özkaya 

 

While a ‘faith system’ is mainly based on simple beliefs on certain supernatural 

forces, the ‘organized religion’ is characterized by a faith-based doctrine with 

standardize worships, a hierarchical structure, and organization of dogmatic rules 

and practices. Archaeologically the earliest belief system on supernatural forces 

dates back to 80,000 to 100,000 years BP. However, the senses of organized and 

inter-communal religious practices apparently evolved in Early Neolithic period, 

following the beginning of sedentary life throughout eleventh millennium BC. 

Since then, the ‘organized religion’ has been helping human individuals and 

different social groups to be valued parts of a greater “community”. 

Particularly different Early Neolithic sites in Southeast Anatolia including Körtik 

Tepe, Göbeklitepe, Hasankeyif Höyük, Nevali Çori and Çayönü Tepesi, along 

with some other contemporary sites in northern Syria, present the sign of inter-

communal and regional-scale rituals practices, continued for millennia. People in 

these early sedentary villages often constructed large, round and subterranean cult 

buildings. Sometimes they were built with carved upright stone slabs, decorated 

with friezes of triangles, undulating lines, human figures, raptors, different types 

of dangerous animals as well as hybrid creatures of half human and half animal. 

Being the communal rather than individual or household interest—these spiritual 
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the position of Southeast Anatolia in the origin of ‘organized religion’ throughout 

the development of Neolithic culture in West Asia.  

Keywords: Complex ritual; complex society; neolithic; organized religion; 

Southeast Anatolia. 
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Evanjelistlerin Teo-Politik Faaliyetlerinde Kullandıkları Dini Unsurlar 

Tuğba Atabay 

 

Günümüz dünyasında uluslararası rekabetin parçası yapılan dini geleneklerin, teo-

politik boyuta taşınarak siyasi ve stratejik faaliyetleri meşrulaştırma biçimi olarak 

kullanıldığı görülmektedir. Dinsel eğilimlerin belirleyici faktör olarak değil de, 

etkileyici ve yönlendirici olması öncülüğünden hareketle, Protestan mezhebine 

bağlı bir inanç sistemi olan Evanjelizmin etkisini bilgiye dayalı olarak 

anlayıcı/yorumlayıcı bir kuram çerçevesinde tahlil etmek için; kullandıkları dini 

metinlerin stratejik okumasını yapmak oldukça önemlidir. Zira ABD’nin 

toplumsal ethosunda önemli yeri olan; bürokraside ve medyada etkinlik gösteren 

Evanjelistlerin politik kararlar üzerinde giderek artan faaliyetleri, bu dini 

geleneğin dayanaklarını derinlemesine bilmeyi zaruri kılmaktadır.  

Evanjelizm, temelinde öze dönüş hareketidir. Evanjelik öğretilerin merkezinde yer 

alan İsa Mesih’in misyonunu gerçekleştireceğine duyulan inanç, bireyin yeniden 

doğuş tecrübesini yaşaması ve neticesinde kurtulmuş olması demektir. İsa 

Mesih’in yeryüzüne dönmesi için dünya genelinde meydana gelen gelişmeleri 

kontrol altına alarak, kendi lehlerine çevirme amacı gütmektedirler. Tanrı’nın 

yönlendirmesiyle faaliyette bulunduklarını belirten Evanjelistler, İsa Mesih’in 

mesajının özünü oluşturan Tanrı Krallığı müjdesini, Evanjelizasyon 

faaliyetlerinde sık sık ihtiva ederler. Amaçları, tüm dünyayı Hıristiyan kültür 

yapısı içine almaktır. Zira bu sayede Evanjelistlerin ahir zaman kehanetlerinden 

olan Armageddon savaşı ve takiben İncilin müjdesinin özünü oluşturan Tanrı 

Krallığı tahakkuk edebilecektir. Bu öğretileri doğrultusunda dünyevi sorunlara 

çözüm getirirken; Kutsal Kitap metinlerini politik dillerine uydurarak, kendilerine 

hareket alanı yaratmaktadırlar.  

Evanjelizm inanç sistemi ve dayandığı dini argümanlar farklı epistemik ve politik 

evrenlerde ayrıntılı biçimde tartışılmakta ve bilimsel çıkarımlar yapılmakta ise de; 

                                                           
Doktora Öğrencisi, Ege Üniversitesi  



131131

II. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi

 

Evanjelistlerin Teo-Politik Faaliyetlerinde Kullandıkları Dini Unsurlar 

Tuğba Atabay 

 

Günümüz dünyasında uluslararası rekabetin parçası yapılan dini geleneklerin, teo-

politik boyuta taşınarak siyasi ve stratejik faaliyetleri meşrulaştırma biçimi olarak 

kullanıldığı görülmektedir. Dinsel eğilimlerin belirleyici faktör olarak değil de, 

etkileyici ve yönlendirici olması öncülüğünden hareketle, Protestan mezhebine 

bağlı bir inanç sistemi olan Evanjelizmin etkisini bilgiye dayalı olarak 

anlayıcı/yorumlayıcı bir kuram çerçevesinde tahlil etmek için; kullandıkları dini 

metinlerin stratejik okumasını yapmak oldukça önemlidir. Zira ABD’nin 

toplumsal ethosunda önemli yeri olan; bürokraside ve medyada etkinlik gösteren 

Evanjelistlerin politik kararlar üzerinde giderek artan faaliyetleri, bu dini 

geleneğin dayanaklarını derinlemesine bilmeyi zaruri kılmaktadır.  

Evanjelizm, temelinde öze dönüş hareketidir. Evanjelik öğretilerin merkezinde yer 

alan İsa Mesih’in misyonunu gerçekleştireceğine duyulan inanç, bireyin yeniden 

doğuş tecrübesini yaşaması ve neticesinde kurtulmuş olması demektir. İsa 

Mesih’in yeryüzüne dönmesi için dünya genelinde meydana gelen gelişmeleri 

kontrol altına alarak, kendi lehlerine çevirme amacı gütmektedirler. Tanrı’nın 

yönlendirmesiyle faaliyette bulunduklarını belirten Evanjelistler, İsa Mesih’in 

mesajının özünü oluşturan Tanrı Krallığı müjdesini, Evanjelizasyon 

faaliyetlerinde sık sık ihtiva ederler. Amaçları, tüm dünyayı Hıristiyan kültür 

yapısı içine almaktır. Zira bu sayede Evanjelistlerin ahir zaman kehanetlerinden 

olan Armageddon savaşı ve takiben İncilin müjdesinin özünü oluşturan Tanrı 

Krallığı tahakkuk edebilecektir. Bu öğretileri doğrultusunda dünyevi sorunlara 

çözüm getirirken; Kutsal Kitap metinlerini politik dillerine uydurarak, kendilerine 

hareket alanı yaratmaktadırlar.  

Evanjelizm inanç sistemi ve dayandığı dini argümanlar farklı epistemik ve politik 

evrenlerde ayrıntılı biçimde tartışılmakta ve bilimsel çıkarımlar yapılmakta ise de; 

                                                           
Doktora Öğrencisi, Ege Üniversitesi  

Türkiye’de akademik bağlamda yeterli düzeyde çalışılmadığından, bizleri 

bilgilendirmede yeterli olmadığı gibi, yapılan literatür taramasıyla akademik 

camiada da büyük bir boşluğun var olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu 

sebeple dünya tasavvurlarını Kutsal kitabın kılavuzluğunda şekillendirerek, yeni 

bir dil sistemi yaratan Evanjelistlerin faaliyet alanlarını ve kullandıkları dini 

unsurları tespit ederek önermelere dönüştürmek, bilimsel yaklaşımın temelini 

oluşturmaktadır. Böylelikle tahlil edilmek istenen meseleyi bilimsel verilere 

dayalı olarak ortaya koymak, anlamlı ve sürdürülebilir bir anlayışın gelişmesine 

katkı sağlarken, tarihsel varoluşumuzu geliştirecek bir anlayışın üretilmesini de 

beraberinde getirecektir. 

Anahtar Kelimeler: Evanjelizm, Tanrı Krallığı, İsa Mesih, Armageddon, Kutsal 

Kitap, yeniden doğuş. 
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Tabiin Fukahasının “Re’y” Kavramına Yaklaşımı 

Abdullah Önder 

 

Müslüman âlimler arasında bir türlü bir yere oturtulamayan rey kavramı elastik bir 

şekilde kullanılmıştır. Bir taraftan re’ye şiddetle karşı çıktığı halde re’yi 

kullanmaktan kaçınamayan Şafiî gibi âlimler varken, beri taraftan re’yi aşırı 

kullanmakla suçlandığı halde Ebû Hanife ve hocalarının zaman zaman re’y karşıtı 

olanlarca bile reddedilen ya da kendisine hüküm mebni edilmeyen bazı hadisleri 

fıkhi meselelerin çözümünde rahatlıkla kullanmaları, bu kavramının kendilerinden 

devralındığı tabiîn âlimleri tarafından ne şekilde tanımlandırıldığı ve nasıl 

kullanıldığı hususunun bilinmesini gerekli kılmaktadır. Bu bilindiği takdirde bu 

kavramı onlardan devralan ve bazen birbirlerine karşı silah olarak kullanan farklı 

görüşteki âlimlerin bu kavrama yükledikleri anlamlarının -en azından tabiîn 

âlimlerine göre- sağlıklı olup olmadığı anlaşılacaktır. Ancak re’y kavramının 

tabiîn döneminde nasıl anlaşıldığının bilinebilmesi için; 

1-Tabiîn âlimlerinden olan İbrâhîm en-Nehaî’nin Kûfe re’y ekolunun kurucusu 

olarak kabul edildiği halde kendisinden sadır olduğu rivayet olunan bazı re’y 

karşıtı sözlerin bir yere oturtulması, 

2- Her ne kadar “Ehli hadis” içerisinde konumlandırılsa da henüz Tefsir, Fıkıh, 

Hadis gibi dini ilimlerin ayrışmadığı dönemde yaşayan tabiîn âlimlerinden: 

“Re’yimi ne yapacaksın re’yime bevlet.” diyecek kadar aşırı bir re’y karşıtı olan 

Şa‘bi gibi bir âlimin kendisine sorulan bir soruya cevap veremediği halde re’yiyle 

meşhur olan Nehaî’ye gözlerini çevirmesi ve ondan sorulan soruya cevap 

vermesini beklemesi,  

3-Ehli hadis ekolünün kurucusu olarak kabul edilen Sa‘îd b. Müseyyib’e talebelik, 

Sa‘îd’in çizgisini takip ettiği söylenen Malik b. Enes’e hocalık yapan ve aynı 

zamanda  Malik’in de en büyük alimlerden saydığı, re’yleriyle ön plana çıktığı 

için “Rebiatü’r-re’y” diye şöhret sahibi olmuş birinin bulunduğu Medine’nin Irak 
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Tabiin Fukahasının “Re’y” Kavramına Yaklaşımı 

Abdullah Önder 

 

Müslüman âlimler arasında bir türlü bir yere oturtulamayan rey kavramı elastik bir 

şekilde kullanılmıştır. Bir taraftan re’ye şiddetle karşı çıktığı halde re’yi 

kullanmaktan kaçınamayan Şafiî gibi âlimler varken, beri taraftan re’yi aşırı 

kullanmakla suçlandığı halde Ebû Hanife ve hocalarının zaman zaman re’y karşıtı 

olanlarca bile reddedilen ya da kendisine hüküm mebni edilmeyen bazı hadisleri 

fıkhi meselelerin çözümünde rahatlıkla kullanmaları, bu kavramının kendilerinden 

devralındığı tabiîn âlimleri tarafından ne şekilde tanımlandırıldığı ve nasıl 

kullanıldığı hususunun bilinmesini gerekli kılmaktadır. Bu bilindiği takdirde bu 

kavramı onlardan devralan ve bazen birbirlerine karşı silah olarak kullanan farklı 

görüşteki âlimlerin bu kavrama yükledikleri anlamlarının -en azından tabiîn 

âlimlerine göre- sağlıklı olup olmadığı anlaşılacaktır. Ancak re’y kavramının 

tabiîn döneminde nasıl anlaşıldığının bilinebilmesi için; 

1-Tabiîn âlimlerinden olan İbrâhîm en-Nehaî’nin Kûfe re’y ekolunun kurucusu 

olarak kabul edildiği halde kendisinden sadır olduğu rivayet olunan bazı re’y 

karşıtı sözlerin bir yere oturtulması, 

2- Her ne kadar “Ehli hadis” içerisinde konumlandırılsa da henüz Tefsir, Fıkıh, 

Hadis gibi dini ilimlerin ayrışmadığı dönemde yaşayan tabiîn âlimlerinden: 

“Re’yimi ne yapacaksın re’yime bevlet.” diyecek kadar aşırı bir re’y karşıtı olan 

Şa‘bi gibi bir âlimin kendisine sorulan bir soruya cevap veremediği halde re’yiyle 

meşhur olan Nehaî’ye gözlerini çevirmesi ve ondan sorulan soruya cevap 

vermesini beklemesi,  

3-Ehli hadis ekolünün kurucusu olarak kabul edilen Sa‘îd b. Müseyyib’e talebelik, 

Sa‘îd’in çizgisini takip ettiği söylenen Malik b. Enes’e hocalık yapan ve aynı 

zamanda  Malik’in de en büyük alimlerden saydığı, re’yleriyle ön plana çıktığı 

için “Rebiatü’r-re’y” diye şöhret sahibi olmuş birinin bulunduğu Medine’nin Irak 

                                                           
Arş. Gör., Adıyaman Üniversitesi  

re’y ekolüne karşı konumlandırılması vs., gibi çelişkilerin giderilmesi 

gerekmektedir. Yapmayı planladığımız bu çalışmada söz konusu problemler 

giderilmeye çalışılacak ve böylece tabiîn fukahasının re’y kavramına yaklaşımı 

açıklığa kavuşturulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Fıkıh, re’y, tabiîn. 
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Fıkıh Usûlü Literatüründe Umûmu’l-Müşterek 

Fatih Karataş 

 

Şer’î hükümlerin çıkarıldıkları kaynaklar olmaları bakımından şer’î delilleri ve bu 

delillerden hüküm elde etme yöntemlerini inceleyen bir ilim olan fıkıh usûlü, diğer 

birçok ilim yanında dil ilimlerinden de fazlaca yararlanmıştır. Bu anlamda 

turuku’l-istinbât (istinbât metodları) denen lafzî usûl kaideleri, fıkıh usûlünün en 

önemli konularından olup bu noktadaki kuralların her biri, Kitap ve Sünnet 

nasslarını sahih bir şekilde anlamanın yoludur. Dolayısıyla klasik usûl eserleri, 

vaz’ yönüyle ifade ettikleri anlamlar, kullanıldığı manalar, bu manaların açıklık 

veya kapalılık dereceleri ve manaya delalet şekilleri açılarından lafızları ayrıntılı 

ve sistematik bir şekilde incelemiş ve ilgili kuralları ortaya koymuştur. Bu itibarla 

söz konusu kaideler geçmişte usûl ilminin en çok iştigal ettiği alan olduğu gibi 

nassları yanlış anlama ve anlamlandırmanın çoğaldığı günümüzde önemini daha 

fazla hissettirmektedir. 

Nasslarda karşılaştığımız lafız çeşitlerinden biri de müşterektir. Birden fazla 

manaya sahip olup bu manalarından her biri için ayrı ayrı vaz’ edilmiş bir lafız 

olan müşterek, Kitap ve Sünnet nasslarında kullanılmıştır. Vaz’ edildiği 

manalardan hangisinin Şari’in maksadı olduğu konusu, usûlcülerin ihtilaf 

etmelerine sebep olduğu gibi; müşterek ile ilgili öne çıkan tartışmalardan biri de 

umumu’l-müşterek meselesidir. Kısaca müşterek ile vaz’ edildiği manalardan 

hepsini birden kast etmenin mümkün olup olmaması şeklinde ifade edebileceğimiz 

söz konusu mesele de usûlcüler arasındaki önemli tartışma konularından biridir. 

Kavramın usûl eserlerindeki izahı, hakkındaki ihtilaflı görüşler, deliller, konuyla 

ilgili meşhur örnekler ve kavramın âmm lafızlarla olan anlam ilişkisi bu çalışmada 

ele alınacak hususlardır. Ayrıca klasik usûl eserlerinde zikredilen; ama konuya 

münasip olmadığı düşünülen bazı örneklerin kritiği de yapılacaktır. Bu çalışmayla, 

anılan kavramın mahiyetini netleştirmek, klasik eserlerdeki bazı örneklerin 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Şırnak Üniversitesi  
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Fıkıh Usûlü Literatüründe Umûmu’l-Müşterek 

Fatih Karataş 

 

Şer’î hükümlerin çıkarıldıkları kaynaklar olmaları bakımından şer’î delilleri ve bu 

delillerden hüküm elde etme yöntemlerini inceleyen bir ilim olan fıkıh usûlü, diğer 

birçok ilim yanında dil ilimlerinden de fazlaca yararlanmıştır. Bu anlamda 

turuku’l-istinbât (istinbât metodları) denen lafzî usûl kaideleri, fıkıh usûlünün en 

önemli konularından olup bu noktadaki kuralların her biri, Kitap ve Sünnet 

nasslarını sahih bir şekilde anlamanın yoludur. Dolayısıyla klasik usûl eserleri, 

vaz’ yönüyle ifade ettikleri anlamlar, kullanıldığı manalar, bu manaların açıklık 

veya kapalılık dereceleri ve manaya delalet şekilleri açılarından lafızları ayrıntılı 

ve sistematik bir şekilde incelemiş ve ilgili kuralları ortaya koymuştur. Bu itibarla 

söz konusu kaideler geçmişte usûl ilminin en çok iştigal ettiği alan olduğu gibi 

nassları yanlış anlama ve anlamlandırmanın çoğaldığı günümüzde önemini daha 

fazla hissettirmektedir. 

Nasslarda karşılaştığımız lafız çeşitlerinden biri de müşterektir. Birden fazla 

manaya sahip olup bu manalarından her biri için ayrı ayrı vaz’ edilmiş bir lafız 

olan müşterek, Kitap ve Sünnet nasslarında kullanılmıştır. Vaz’ edildiği 

manalardan hangisinin Şari’in maksadı olduğu konusu, usûlcülerin ihtilaf 

etmelerine sebep olduğu gibi; müşterek ile ilgili öne çıkan tartışmalardan biri de 

umumu’l-müşterek meselesidir. Kısaca müşterek ile vaz’ edildiği manalardan 

hepsini birden kast etmenin mümkün olup olmaması şeklinde ifade edebileceğimiz 

söz konusu mesele de usûlcüler arasındaki önemli tartışma konularından biridir. 

Kavramın usûl eserlerindeki izahı, hakkındaki ihtilaflı görüşler, deliller, konuyla 

ilgili meşhur örnekler ve kavramın âmm lafızlarla olan anlam ilişkisi bu çalışmada 

ele alınacak hususlardır. Ayrıca klasik usûl eserlerinde zikredilen; ama konuya 

münasip olmadığı düşünülen bazı örneklerin kritiği de yapılacaktır. Bu çalışmayla, 

anılan kavramın mahiyetini netleştirmek, klasik eserlerdeki bazı örneklerin 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Şırnak Üniversitesi  

konuya uygun olmadığını ortaya koymak ve nihayet konuyla ilgili ihtilaflı 

görüşlerden birini tercih etmek hedeflenmektedir. Böylece fer’î fıkıh 

meselelerindeki önemli ihtilaf sebeplerinden ve fıkıh usûlünün de temel 

kavramlarından biri olan umûmu’l-müşterek konusu, sistematik bir şekilde 

sunularak vüzûha kavuşturulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Müşterek, umumu’l-müşterek, vaz’, fıkıh usulü. 
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Hanefî Fıkıh Usûlü ve Edimbilim (Pragmatics):  Mecâz Teorisinde İst‘imâl 
Kavramı ve İşlevi 

Hakime Reyyan Yaşar 

 

Arap dilinde mecâz olgusunun kendine özgü tarihi vardır. Mecâzı Müslüman 

düşünce mirasının bir parçası kılan ana motivasyon, vahyin anlaşılması ve 

yorumlanması olmuştur. Bu sebeple, mecâz önce itikadî mezheplerin tartışma 

konularından biri olmuştur. Daha sonra mecâzın tartışma alanı genişlemiş ve 

mecâz belagat, dil bilimi, felsefe, tefsir ve fıkhın da önemli başlıklarından biri 

haline gelmiştir.  

Bahsi geçen her bir ilim dalı mecâzı kendi penceresinden değerlendirmiştir. 

Kelâm-tefsir mecâzı vahiy odaklı ve teolojik bağlamda, dil bilimi belağat ve 

edebiyat bağlamında ele alırken, fıkıh bu iki bakış açısından ayrı bir alanda ama 

bu iki kanaldan da beslenerek mecâzı kendine konu edinebildiği ayrı bir mecrâ 

oluşturmuştur. Bu mecrâ da usûlün kendisidir. Mecâzın usûle konu olduğunu 10. 

asırdan itibaren, başta Hanefî fıkıh usûlü olmak üzere, usûl eserlerinde mecâz için 

ayrı bir başlık ayrılmasından anlıyoruz. Kelâm-tefsirin amacı mecâz içeren vahyi 

anlamak, dil biliminin amacı lafız ve mana arasındaki ilişkiyi açıklamak iken, fıkıh 

hem mecâz içeren nassı hem de gündelik kullanımdaki mecâzî ifadeleri 

yorumlayarak bir hükme ulaşmayı amaç edinmiştir. Özellikle, Hanefî usûlcülerin 

gündelik dilde kullanılan mecâzî ifadeleri incelerken izledikleri yöntem bu 

çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Hanefî usûlcüler mecâz konusunu işlerken 

mecâzda “ist‘imâl” kavramına vurgu yapmışlardır; yani, lafızların kullanımına. 

Hanefî âlimler, mecâzın kullanıldığı bağlamı dikkate almış ve hükmü lafız ve 

bağlam ilişkisi, sözü söyleyenin muradı, konuşan ile muhatap ve dahi söz-mekân 

arasındaki ilişki üzerine inşa etmiştir. Hanefî usûlün bir parçası olan bu yöntem, 

20. yüzyılın ortalarında lengüistik teorilerinde pragmatics/pragmatik/edimbilim 

ismiyle kendine yer bulan yeni yaklaşımla benzerlik göstermektedir.  

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi  
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Hanefî Fıkıh Usûlü ve Edimbilim (Pragmatics):  Mecâz Teorisinde İst‘imâl 
Kavramı ve İşlevi 

Hakime Reyyan Yaşar 

 

Arap dilinde mecâz olgusunun kendine özgü tarihi vardır. Mecâzı Müslüman 

düşünce mirasının bir parçası kılan ana motivasyon, vahyin anlaşılması ve 

yorumlanması olmuştur. Bu sebeple, mecâz önce itikadî mezheplerin tartışma 

konularından biri olmuştur. Daha sonra mecâzın tartışma alanı genişlemiş ve 

mecâz belagat, dil bilimi, felsefe, tefsir ve fıkhın da önemli başlıklarından biri 

haline gelmiştir.  

Bahsi geçen her bir ilim dalı mecâzı kendi penceresinden değerlendirmiştir. 

Kelâm-tefsir mecâzı vahiy odaklı ve teolojik bağlamda, dil bilimi belağat ve 

edebiyat bağlamında ele alırken, fıkıh bu iki bakış açısından ayrı bir alanda ama 

bu iki kanaldan da beslenerek mecâzı kendine konu edinebildiği ayrı bir mecrâ 

oluşturmuştur. Bu mecrâ da usûlün kendisidir. Mecâzın usûle konu olduğunu 10. 

asırdan itibaren, başta Hanefî fıkıh usûlü olmak üzere, usûl eserlerinde mecâz için 

ayrı bir başlık ayrılmasından anlıyoruz. Kelâm-tefsirin amacı mecâz içeren vahyi 

anlamak, dil biliminin amacı lafız ve mana arasındaki ilişkiyi açıklamak iken, fıkıh 

hem mecâz içeren nassı hem de gündelik kullanımdaki mecâzî ifadeleri 

yorumlayarak bir hükme ulaşmayı amaç edinmiştir. Özellikle, Hanefî usûlcülerin 

gündelik dilde kullanılan mecâzî ifadeleri incelerken izledikleri yöntem bu 

çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Hanefî usûlcüler mecâz konusunu işlerken 

mecâzda “ist‘imâl” kavramına vurgu yapmışlardır; yani, lafızların kullanımına. 

Hanefî âlimler, mecâzın kullanıldığı bağlamı dikkate almış ve hükmü lafız ve 

bağlam ilişkisi, sözü söyleyenin muradı, konuşan ile muhatap ve dahi söz-mekân 

arasındaki ilişki üzerine inşa etmiştir. Hanefî usûlün bir parçası olan bu yöntem, 

20. yüzyılın ortalarında lengüistik teorilerinde pragmatics/pragmatik/edimbilim 

ismiyle kendine yer bulan yeni yaklaşımla benzerlik göstermektedir.  

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi  

Genel hatlarıyla pragmatik cümleleri kullanıldıkları bağlam, durum ve işlevine 

göre inceleyen dilbilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma, Hanefî 

usûlcülerin “ist‘imâl” kavramını nasıl açıkladıkları, bu kavramın usuldeki işlevi, 

özellikle gündelik dilde kullanılan mecâzî ifadeleri yorumlarken izlenen yöntemi, 

günümüzde pragmatiğin kullandığı yöntemlerle mukayese ederek ele alacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Fıkıh Usûlü, mecaz, isti‘mâl, pragmatik. 
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Fıkıh Usulü Açısından Geleneksel Sünnet Anlayışına Farklı Bir Bakış 

Hasan Maçin 

 

Sözlükte izlenen yol, yöntem, örnek uygulama, gelenek, örf gibi anlamlara gelen 

Sünnet, İslâm'ın ikinci temel kaynağı olması hasebiyle Temel İslâm Bilimlerinin 

en önemli konuları arasında yer alır. Fıkıh Usûlü’nde Sünnet, şer‘î bir delil 

olmanın yanı sıra mendubun bir çeşidi olarak şer‘î bir hüküm anlamında da 

kullanılır. Bu çalışmada Sünnet ‘şer‘î delil’ olma yönüyle ele alınacaktır. 

Hz. Peygmaber’in vefatıyla birlikte Sünnet’in mahiyeti ile alakalı farklı 

yaklaşımlar ileri sürülmüştür. Özellikle Şâfiî’nin Sünnet’i vahiy ile 

irtibatlandırmasıyla birlikte, gelenekte vahyin; “metlüv” ve “gayr-i metlüv” 

şeklinde ikili bir tasnife tabi tutulması genel kabul görmüş ve Sünnet “vahy-i gayr-

i metlüv” olarak görülmüştür. Kaynağı itibariyle vahiy kabul edilmiş olmasına 

bağlı olarak Sünnet, genelde bir istisna yapılmadan, Hz. Peygamber’in söz, fiil ve 

takrirleri olarak tanımlanır olmuştur. Sünnet’in vahiy olması ve Hz. Peygamber’in 

bütün söz, fiil ve takrirlerinin Sünnet kabul edilmesi birçok problemi de 

beraberinde getirmiştir. Ashabıyla istişare etmekle emrolunmuş olması, zaman 

zaman yanılması, aldığı kararlara kimi durumlarda sahabenin itiraz etmiş olması 

gibi sebeplerden dolayı Peygamber’in bütün söz, fiil ve takrirlerinin vahiy 

kaynaklı olduğunu ve tümüyle ümmet için bağlayıcı olduğunu söylemek 

beraberinde kimi sakıncaları da getirebilir. Hz. Peygamber’in Allah ile olan 

iletişiminin Kur'an’dan ibaret olmadığı bir realite olarak kabul edilmekle birlikte, 

Kur'ân dışındaki bu iletişimin illa da vahiyle ile irtibatlandırılması gerekirse bunun 

“takriri vahiy” olarak ifade edilmesi daha doğru bir tanımlama olacağı 

söylenebilir. Zira Hz. Peygamber’in Allah tarafından zaman zaman uyarılmış 

olması, onun uyarı almadığı söz, fiil ve takrirlerinin Allah'ın muradına uygun 

olduğu, O’nun onayından geçtiği anlamına gelir. Bu durumda Sünnet’in 

‘onaylanmış vahiy’ anlamında “takriri vahiy” olarak tanımlaması daha uygun bir 

ifade olur kanısındayız. Bu çalışmada Kitap ve Sünnet’ten getirilecek deliller 

doğrultusunda Sünnet’i “vahy-i gayr-i metlüv” olarak tanımlamanın doğuracağı 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Adıyaman Üniversitesi  
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Fıkıh Usulü Açısından Geleneksel Sünnet Anlayışına Farklı Bir Bakış 

Hasan Maçin 

 

Sözlükte izlenen yol, yöntem, örnek uygulama, gelenek, örf gibi anlamlara gelen 

Sünnet, İslâm'ın ikinci temel kaynağı olması hasebiyle Temel İslâm Bilimlerinin 

en önemli konuları arasında yer alır. Fıkıh Usûlü’nde Sünnet, şer‘î bir delil 

olmanın yanı sıra mendubun bir çeşidi olarak şer‘î bir hüküm anlamında da 

kullanılır. Bu çalışmada Sünnet ‘şer‘î delil’ olma yönüyle ele alınacaktır. 

Hz. Peygmaber’in vefatıyla birlikte Sünnet’in mahiyeti ile alakalı farklı 

yaklaşımlar ileri sürülmüştür. Özellikle Şâfiî’nin Sünnet’i vahiy ile 

irtibatlandırmasıyla birlikte, gelenekte vahyin; “metlüv” ve “gayr-i metlüv” 

şeklinde ikili bir tasnife tabi tutulması genel kabul görmüş ve Sünnet “vahy-i gayr-

i metlüv” olarak görülmüştür. Kaynağı itibariyle vahiy kabul edilmiş olmasına 

bağlı olarak Sünnet, genelde bir istisna yapılmadan, Hz. Peygamber’in söz, fiil ve 

takrirleri olarak tanımlanır olmuştur. Sünnet’in vahiy olması ve Hz. Peygamber’in 

bütün söz, fiil ve takrirlerinin Sünnet kabul edilmesi birçok problemi de 

beraberinde getirmiştir. Ashabıyla istişare etmekle emrolunmuş olması, zaman 

zaman yanılması, aldığı kararlara kimi durumlarda sahabenin itiraz etmiş olması 

gibi sebeplerden dolayı Peygamber’in bütün söz, fiil ve takrirlerinin vahiy 

kaynaklı olduğunu ve tümüyle ümmet için bağlayıcı olduğunu söylemek 

beraberinde kimi sakıncaları da getirebilir. Hz. Peygamber’in Allah ile olan 

iletişiminin Kur'an’dan ibaret olmadığı bir realite olarak kabul edilmekle birlikte, 

Kur'ân dışındaki bu iletişimin illa da vahiyle ile irtibatlandırılması gerekirse bunun 

“takriri vahiy” olarak ifade edilmesi daha doğru bir tanımlama olacağı 

söylenebilir. Zira Hz. Peygamber’in Allah tarafından zaman zaman uyarılmış 

olması, onun uyarı almadığı söz, fiil ve takrirlerinin Allah'ın muradına uygun 

olduğu, O’nun onayından geçtiği anlamına gelir. Bu durumda Sünnet’in 

‘onaylanmış vahiy’ anlamında “takriri vahiy” olarak tanımlaması daha uygun bir 

ifade olur kanısındayız. Bu çalışmada Kitap ve Sünnet’ten getirilecek deliller 

doğrultusunda Sünnet’i “vahy-i gayr-i metlüv” olarak tanımlamanın doğuracağı 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Adıyaman Üniversitesi  

problemler dile getirilerek Sünnet için “takriri vahiy” tanımlamasının daha doğru 

bir ifade olacağı ve sünnetin tümüyle bağlayıcı olamayacağı ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sünnet, vahiy, metlüv, gayr-i metlüv, takriri vahiy. 
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Nevevî’nin Şafii Mezhebi İçindeki Konumuna ve Yazdığı Eserlerin 
Etkinliğine Dair Bir İnceleme 

Taha Nas 

 

İslam fıkıh tarihinin önemli mezheplerinden biri olan Şafiî mezhebi, özünde 

Şafiî’nin fıkıh birikimini barındırmakla birlikte, çeşitli evrelerden geçmiştir. Bu 

evrelerde çeşitli ihtilaf noktaları ve farklı tarikler oluşmuştur. Ardından bu 

ihtilafları ve tarîkleri te’lif etme çabaları görülmeye başlanmış, bu süreç Rafiî ve 

Nevevî’ye kadar devam etmiştir. Sözkonusu te’lif çabasında Nevevî, son ve en 

önemli halkayı teşkil etmiştir. 

Nevevî’nin çalışmaları, mezhepte çeşitli ihtilaflara dayalı var olan kargaşayı 

ortadan kaldıran ve sonraki dönemin işini kolaylaştıran, onların yükünü hafifleten, 

mutemet olan görüşü netleştiren çalışmalar olması açısından son derece önemlidir. 

Bu sebeple Nevevî’nin, önceki ile sonrakinin buluştuğu bir dönüm noktası 

olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre Nevevî, bir taraftan mezhebin mutemet 

görüşünü belirleyip standart hale getirmeye çalışırken, diğer taraftan mezhebin 

gelişimine katkı sağlayacak ve sonraki fakihlerin istifade edebilmesini sağlamayı 

da hedeflemiştir. Nevevî, kendisinden önceki mezhep birikimini cem edip telif 

ettiği gibi, ondan sonrakiler de onun kanalıyla ve onun bakış açısıyla önceki 

mezhep birikimine bakmışlardır. Dolayısıyla onun ortaya koyduğu faaliyetler ve 

özellikle tercih metodu, mezhep birikimi için bir tartı, sonraki fukahâ için bir 

gözlük mahiyetinde olmuştur. 

Bu çalışmada, Nevevî’nin Şafiî mezhebi içindeki konumunu ortaya koyan 

hususlar ve bu bağlamda mezhep birikimine ve sünnete vukufiyeti ile yazdığı 

eserlerin mezhep içindeki etkinliği incelenecektir. Ardından sonraki Şafiî 

fukahanın onun mezhepteki konumuna ve yaptığı tercihlerin değerine dair 

beyanları ile farklı eserlerindeki tercihleri arasında ihtilaf bulunması durumunda, 

bu eserleri arasındaki öncelik sıralamasının nasıl olacağı ve buna dair kriterlerin 

                                                           
Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi  
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Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi  

neler olduğu üzerinde durulacaktır. Böylece Şafiî mezhebinde bir meselenin 

hükmü tespit edilirken hangi eserlere ve hangi âlimlerin görüşlerine müracaat 

edileceği, bunlar arasında ihtilaf bulunması durumunda nasıl bir yol takip 

edileceği hususu ortaya konulmuş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Nevevî, Şafiî, mezhep, tercih, te’lif. 
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 تاريخ اللهجة الماردينية وأصولها الفصحى

Hüseyin Ali 

 

لهجة هذا البحث يستعرض الكلمات واأللفاظ العامية المحكية في لهجة ماردين ويستعرض تاريخ تلك ال

ة التي يلفظ الكلمات مع شرحها وتوضيحها وتعد لهجة ماردين الحالية هي اللهجة العامية الوحيدوأصول تلك 

لغويون فيها حرف القاف بدون تحريف كما في كلمة قال، ويستعمل فيها كلمات عربية فصيحة يستعملها ال

 يتكلم بها ا والتي الفي كتابتهم ككلمة )جوف، فؤاد، ساق، سهبة مفرد سهوب، رابية، بيدر، سنور...( وغيره

و جعل حرف هغير ابن ماردين وإن ما يميز المصطلحات الماردينية هو كثرة ما فيها من اإلبدال، واإلبدال 

ناحية اللفظية، مكان غيره فهم يبدلون بعض الحروف الثقيلة لفظاً بأخرى أسهل انسيابيه وتلقائية وخفة من ال

حرف األلف()أريت   يتغير مثل )ثار أي بمعنى أثر أو مكان تم إبدالإذ يتم اإلبدال فيها ويبقى المعنى نفسه ال

يستعملونها والتي  بمعنى رأيت إبدال األلف(. وظاهرة اإلمالة كقولهم )عباية للعباءة( وغيرها من القواعد التي

 .سنستعرضها في هذا البحث

ها وقد ا هو رصد لبعض ألفاظوهذا البحث ليس المقصود منه دراسة موسعة في اللهجة الماردينية بقدر م

ابتعدوا عن  انصب الجهد فيه على إثبات ألفاظ شائعه دارجة في اللهجة الماردينية في حياة الناس اليومية

د الكلمة عن اللغة استعمالها في الكتابة والتأليف وهذا االبتعاد في الحقيقة ال ينفي أصولها الفصحى فقد تبتع

ن بالدراسات ال و تستقر في اللغات الدارجة حتى ليخيل لكثير من المعنييالفصيحة ويعزف عنها أهل االستعم

 .اللغوية أن الكلمة عامية وال صلة لها باللغة العربية الفصحى

هجة المحلية إن هذه االلفاظ التي رصدها الباحث هي بعض مما اصطلح على تسميتها بالعامية الدارجة أو الل

ولة عند سنرى. وقد جاء هذا الرصد لعدد يسير من األلفاظ المتدا المحكية لكنها ذوات أصول فصيحة كما

 البحث. عموم الناس في ماردين وليس لجميع األلفاظ. ألن اإلحاطة بها تحتاج إلى مؤلفات أكبر من هذا

 

 .ماردين، تاريخ، اللهجة العامية، الفصحى: الكلمات المفتاحية
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المضامين مصطلح التصّوف بين تعّدد المفاهيم وداللة  

Nabil Haouili 

 

ك يعود إلى الخطاب الّصوفي يحتّل موقعه داخل المنظومة المعرفية بشكل قوّي وفاعل. وال شّك أّن ذلأخذ 

اءات الثقافية ثراء هذا الخطاب، وقدرته على تخطي الحدود المكانية والفواصل الّزمنية، والتمّوقع في الفض

يكاد أن يتحدّى  ية والوجدانيّة والجمالية والفلسفية. بل إّن التصّوفالمناسبة، والتعبير عن الحاالت الفكر

، ويحاول أن يقوم النّّصوص الكبرى في الثّقافات البشرية، ونعني بذلك النّّصوص األدبية والفلسفية والدّينية

يفية تفضي بك بديال عنها. ويمتلك مبدعوه الخطوة في موهبة النّظم والقول، ويتقنون صياغة األفكار والرؤى

ّز وجّل، عيرّكز المتصّوفة جميعهم في سلوك الطريق إلى هللا الجمال على النّص األدبي شكال ومحتوى. و

هله وجيرانه، على الحّب بكّل أنواعه وأشكاله، حب بني اإلنسان الذي خلقه ووهبه الحياة ليعيش سعيدا مع أ

ما خلق من ك صاحبها. والّصوفي محّب لخالقه وفمن أحّب الخالق، أحّب مخلوقاته حبّا بصدق وحرارة تستهل

وفي أن يحّب النّاس والحيوان والنبات، ويرى أّن ما في الكون كلّه إال مظاهر لتجليات المولى، وعلى الصّ 

 .لتي ال تهدأ حتّى تستهلك صاحبهاحتّى العشق والفناء، ويكون عامر القلب بالعواطف الجياشة ا

اسعا، وسميت تصّوف أو الصوفية تعدّدت مفاهيمه وتنّوعت واتّسعت اتساعا شومّما ال ريب فيه أّن مصطلح ال

وية قالّصوفية صوفية لصفاء أسرارها ونقاء أثارها. والتصّوف هو كّل عاطفة صادقة متينة األواصر 

نّه لو كان ألوهو ما ليس رسما وال علما، ولكنّه خلق، ''األصول ال يساورها ضعف، وال يطمع فيها ارتياب. 

فإّن تجربة  رسما لحصل بالمجاهدة، ولو كان علما ال حصل بالتعليم، ولكنّه تخلّق بأخالق هللا'' ومن هنا

سفية وليست الصوفي هي: تجربة ذوقية، تجربة عاطفية وانفعالية، وليست تجربة عقلية وال تجربة نظريات فل

ح التصّوف تنا هذه الوقوف عند مصلوسنسعى في مداخل مذهبا دينيا فحسب، وإنّما أيضا تجربة في الكتابة.

ظاهر عناصره والكشف عن التواصل الثقافي القائم بين بنيات وموحقله الداّللي وتعدّد مستوياته المعجمية 

لوجود واإلنسان ومن ثّم تفسير دالالته وتحليل أنساقه ذلك ألّن الّصوفيون يستخدمون في كالمهم على هللا وا

ويستشّف  موز والمجاز والصورة والوزن والقافية والقارئ يتذّوق تجاربهموالفّن والشكل األسلوب والرّ 

ة بعبارة ثاني أبعادها عبر فنيتها وهي مستعصية على القارئ الذي يدخل إليها، معتمدا على ظاهرها اللّفظي،

 يس.الرئ يتعذّر الدخول إلى عالم التجربة الصفيّة عن طريق عبارتها، فاإلشارة ال العبارة هي المدخل

 

  .الصوفية، الّصوفي، التصّوف: الكلمات المفتاحية
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 آليات البحث اللساني في قضية المعنى عند العرب والغرب

Nadıra Benzaid 

 

ء أكانوا من تعد قضية المعنى من أهم القضايا االبستمولوجية، التي نالت اهتمام العديد من الدارسين سوا

ند اللسانيين عالفالسفة ام من علماء الدين ام من اللغويين، إذ  لكل من هؤالء نظرة قائمة بذاتها وبخاصة 

ماتهم لم المعنى، مع العلم ان مساه م ، دون أن ننسى ماللعرب من اسهامات في قضية 19بداية من القرن 

اعد يسير تكن محددة وفق منهج معين او نظرية قائمة, فجاء الغرب وبلوروا هذه البحوث في نظرية لها قو

 ة  وفقها الباحث كل وفق الميدان الذي يبحث فيه سواء أكان في ميدان الفلسفة ام الدين ام اللغ

لغرب اوأهم النظريات التي صنفها  العرب في قضية المعنى،ومن خالل بحثنا هذا سنتطرق الى اسهامات 

 االشكالية: ضمن مايسمى علم المعنى

 ماالمقصود بالمعنى؟ وماهو علم المعنى؟

 فيما تتمثل اسهامات العرب في درس المعنى؟-

 ات التي عالجت قضية المعنى عند اللسانيين المحدثين؟ فيم تتمثل النظري -

 

 .المعنى، اللسانيات ، النظريات: الكلمات المفتاحية
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Göstergebilimsel Açıdan Kuran'da Sabır Kavramı 

Hacı İbrahim Delice 

 

Herhangi doğal bir dilde, kelimeler, ilk kez verilen temel anlamları yanında, yan, 

mecaz, terim ve argo anlamları kazanarak değişik anlam kategorilerini oluşturur. 

Bu şekilde, değişik anlamlar ile kullanımı sonucunda anlam çeşitliliği ve 

zenginliği kazanabilir. Anadilimizin kelimeleri dilin canlılığı içinde bu anlamsal 

değişiklikler toplumsal uzlaşının sonucu olarak gerçekleştiği için bir 

anlamlandırma ve edimsel sonuçlar açısından bir sorun teşikil etmez; ancak, alıntı 

sözcüklerin kullanımında kayanak dilde anlam çeşitliliği kazanmış kelimelerin ve 

bilhassa terim anlamlı kelimelerin kullanımlarında, kelimenin kaynak dildeki 

çeşitlenmiş anlam zenginliği hedef kitleye ulaştırılamaz hâle gelir. Kaynak dilde 

bir kelimenin gösterilen evreninde oluşmuş anlam zenginliği ve çeşitliliğini hedef 

kitleye aktarabilmek için metindeki kullanım bağlamına uygun anlamın kaynak 

dildeki çeşitliliğinden de yararlanarak daha iyi verebilecek Türkçe kelime veya 

ibarelere dönüştürülmesi ve kaynak dildeki metne yansımış anlam çeşitliliğinin 

kelimeyi ödünçlemiş dile de kazanılmış anlam çeşitliliği ile taşımak anlamın doğru 

iletimi için gereklidir. 

Bu bildiri bağlamında göstergebilimsel açıdan ele alınan "sabr" kelimesinin anlam 

çeşitliliğinin ayetlerin anlam denkliğinin verilmesinde yine 'sabr' alıntılamasıyla 

karşılanmış olması, 'sabr' kelimesinin "bir Müslümanın İslam'ın tüm amir 

hükümlerini yerine getirme ve yasaklarından sakınma konusunda dayanma gücü 

göstermesi', anlamı ile zihinlerde yer etmesine engel teşkil etmiştir. Dolayısıyla, 

meal ve tefsirlerde 'sabr'ın bir Müslüman'ın inancını her durumda korumaya gayret 

etmesi ve ölene kadar onu muhafaza etmesi gerektiği anlamı ifade edilmemiştir. 

Kısacası, "sabr" kavramı, İslam için her türlü sıkıntı ve zulümlere tahammül etme 

olduğu kadar manevi açıdan da inancı ölene kadar korumanın da adıdır. Bu anlamı, 

Türkçe meal ve tefsirlerde yine ‘sabr’ kelimesi ile karşılamak yerine kullanıma 
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göre değişken olan anlamları aktaracak değişik kelime veya ibareler kullanılması 

gerektiğine dikkat çekmeye gayret edecektir. 

Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, sabır, dayanma, koruma. 
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göre değişken olan anlamları aktaracak değişik kelime veya ibareler kullanılması 

gerektiğine dikkat çekmeye gayret edecektir. 

Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, sabır, dayanma, koruma. 

 

  

 

Kur’anı Kerim’in Anlaşılmasında Hasır Üslubunun Rolü Keşşaf Örneği 

Hüseyin Zamur 

 

Hz. Peygamber döneminde Araplar Kur’ân-ı Kerîm’i gayet iyi 

anlayabilmekteydiler. Zira onlar, Kur’ân-ı Kerîm’in indiği dilin inceliklerine vakıf 

idiler. Bu nedenle Kur’ân-ı Kerîm’de bazı kelimelerin yeni anlamlar kazanması 

veya garip bir kelimenin kullanılması dışında inen vahyi anlamak için Hz. 

peygambere pek müracaat etmemekteydiler. İslâm medeniyetinin genişlemesiyle 

birlikte birçok millet İslâm’a girmekteydi. Bu milletler, Arapçayı iyi 

bilmediklerinden bariz dil hataları yapmaktaydı.  

Arapçanın yanlış okunmasından rahatsız olan İslâm âlimleri, bu dili bilmeyenlerin 

Kur’ân-ı Kerîm’i doğru okuyabilmesi ve anlayabilmesi için gramer alanında 

birçok çalışma ortaya koydu. Bu alanda sarf edilen gayretin neticesinde Me‘âni’l-

Kur’an, Mecâzü’l-Kur’an, İ‘râbi’l-Kur’an, Garîbi’l-Kur’an Vücuh ve Nezâir türü 

eserler yazıldı. Bu tür eserler Kur’ân-ı Kerîm’in anlaşılmasında önemli bir yere 

sahiptir. Zira Arap dilinin incelikleri, ayetlerin anlaşılmasına ve mananın sağlam 

bir zemine oturmasına imkân sağlamakta ve şüphesiz tefsir araştırmacılarına 

ayetlerin anlaşılmasında sağlıklı fikirler vermektedir. 

Kur’an ilimlerini ihtiva eden kitaplarda işlenen konulardan biri de Hasr/İhtisas 

üslubudur. Hasr üslubu hem metnin tekdüzelikten kurtarılmasını hem de 

muhattabın bildirilmek istenilen anlam üzerine yoğunlaşmasını sağlamaktadır. 

Kur’ân-ı Kerîm’de bu üsluba çokça başvurulmuştur. Fatiha süresinde iki yerde 

hasır üslubunun kullanımı bu konunun önemini ortaya koymaktadır. Hasr birçok 

yöntem ile yapılabilmektedir. Nefiy ve istisna edatları   اِنّما ve    أنّما edatları,  atıf 

harfleri ve sonda gelmesi gereken bir öğenin takdim edilmesi, bunlardan sadece 

bazılarıdır. Kur’an’da hasır üslubunun bilinmesi ayetlerin anlaşılmasını 

kolaylaştırmaktadır. Ayrıca Kur’an çevirilerinde bu üsluba uygun hareket edilmesi 

gerekmektedir. Zira bu üslup göz önünde bulundurulmadan yapılacak olan 
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tercüme ve mealler anlamın buharlaşmasına neden olmaktadır. Bu tebliğde 

dilbilimcilerin Kur’an’ı yorumlarken bir başvurdukları hasır üslubunu ve bu tür 

ayetlerde meydana çıkan ihtilaflara değinerek incelemeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Kur’ân-ı Kerîm, Kur’an ilimleri, Arapça, hasr. 
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tercüme ve mealler anlamın buharlaşmasına neden olmaktadır. Bu tebliğde 

dilbilimcilerin Kur’an’ı yorumlarken bir başvurdukları hasır üslubunu ve bu tür 

ayetlerde meydana çıkan ihtilaflara değinerek incelemeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Kur’ân-ı Kerîm, Kur’an ilimleri, Arapça, hasr. 

 

  

 

Kur’an İlimlerine Ait Bir Kavram Olarak Neshin İşari Yorumu 

Mehmet Selim Ayday 

 

Lafızların sözlük anlamını bilmek onun kastettiği anlamı ortaya çıkarmaya 

yetmeyebilir. Bununla birlikte lafızların içinde doğduğu ortamı ve ait olduğu 

kültür dünyasını da bilmek ve anlamak gerekir. Dini, sosyal, siyâsî ve kültürel 

şartlar bazen kelimelere çok farklı anlamların yüklenmesini sağlayabilir. Bu 

nedenle tarih boyunca bazı kelime ve kavramların çok farklı anlamlara büründüğü 

tespit edilmiştir.  

İnsanın maddi ve manevi hayatı olduğu gibi canlı bir organizma gibi görülen 

kelimelerin de zâhir ve bâtın anlamları olabilmektedir. Sosyo-kültürel şartlar 

bazen bir kelimenin zâhir manasının ön plana çıkmasını sağlarken bazen de aynı 

kelimeye bâtınî bir mana yüklenebilir. Kuşkusuz bu yüklemeler dini, sosyal 

kültürel vb. sebeplerle insan tarafından yapılmaktadır. Bir dönem bir kelime siyâsî 

bir mana yüklü iken başka bir zaman ise aynı kelime kültürel veya dini kodlar 

içeren başka bir manaya bürünmüş olabilir. Veya aynı kelime, belli bir mezhebin 

veya inanışın yaygın olduğu bir bölgede ahlâkî; farklı bir inanışın yaygın olduğu 

başka bir bölgede ise siyâsî içerikli olabilir. Kur’an İlimleri’nin en temel 

kavramlarından biri olan Nesh’in çeşitli dönemlerde mutasavvıflarca farklı 

anlamlandırıldığı görülmektedir. Bu kavram ilk dönemlerde müfessirlerce şer‘i bir 

nassın başka şer‘i bir nassın hükmünü ortadan kaldırmak şeklinde 

anlamlandırılırken; bazı mutasavvıflarca bu kavram ahlakî içerikli olarak 

yorumlanmıştır. Bazı Şiî müfessirler ise bu kavrama siyâsî içerikli anlamlar 

yüklemişlerdir. 

 Bu tebliğde Nesh kavramının Kur’an ilimleri alanında ilk dönemlerde 

müfessirlerce nasıl anlaşıldığı konusuna kısaca değinilecek, ardından bu kavrama 

yüklenen tasavvufî-bâtınî manalar işlenecektir. Bu konu işlenirken Kur’an İlimleri 

ile ilgili kaynakların yanı sıra işârî tefsirlere başvurulacaktır.   

                                                           
 Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  
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Anahtar Kelimeler: Kur’an ilimleri, işârî tefsir, nesh, zâhir, bâtın. 
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Anahtar Kelimeler: Kur’an ilimleri, işârî tefsir, nesh, zâhir, bâtın. 

 

 

 

  

 

Kur'an-ı Kerim'de Hz.Yusuf (a.s.) Kıssasını İnşa Etmede Diyalogun 
İşlevleri: Psikolojik Baskı ve Hile Diyalogları Örneğinde 

Mohamad Turkey 

 

Kur'an-ı Kerim, İslami davetin yayılmasında, temellerinin sağlamlaştırılmasında 

ve müslümanlara doğru yolu yönlendirmede bir takım unsurlara dayanmıştır. 

Müslümanların ibret alması ve öğüdünü tutması için yollar açmıştır. Bu 

unsurlardan biri, geçmiş asırlarda yaşamış insanların hikâyeleridir. Hikâye üslubu, 

insan nefsine en yakın ve en sevimli üsluplardan biridir. Bu üslup, geçmiş insan 

deneyimlerinin bir özetidir. Bu üslup, tasvir gücü yeteneği taşımasından dolayı 

hayal gücünü genişletmesi ve zenginleştirmenin yanısıra dinleyenin 

deneyimlerine şu veya bu şekilde benzer olabilir. Bu üslup Kur’ani hitapta, istenen 

değişimi sağlamak için başkasına mesaj taşıyan bir hitap olma özelliğinden dolayı 

daha yaygın olarak kullanılmıştır. Kur’an bu değişimi gerçekleştirmek ve gerçek 

bir vizyon oluşturmak amacıyla tutumlarla olaylarla ve sahnelerle uyumlu kıssalar 

seçmiştir. 

Diyalog, anlatım ve tanımlama tekniğine ek olarak, Kur’an-ı Kerim kıssaları 

tarafından onun inşasında benimsenen en önemli araçlardan biri olarak kabul 

edilir. Diyalog, Kur'ân Kerim kıssalarının genel inşası üzerinde çeşitli seviyelerde 

önemli bir etkiye sahiptir. Zira diyalog, şahısları ve onların fikirlerini, kültürünü, 

sosyal düzeylerini ve başkalarıyla çatışmalarını ifade etmenin bir yoludur. Ayrıca 

diyalog, kıssadaki sosyal, politik ve entelektüel durumları, dilin karekteristik 

özelliği ve düzeyleri hakkında bilgi verebilir. Diyologun okuyucu her düzeyde 

sunduğu fikirlere çekmede, heyecalandırmada ve ikna etmede etkin bir rolü vardır. 

Kur'âni diyalog sistemi, başkasına onun önüne geniş ufuklar açan sorularla hitap 

etmeye dayanır. Ayrıca delil olması için konulan itikadi, fikri ve medeniyetle ilgili 

kararlar almaya sevkeder. Kur'an-ı Kerim, değişim ve gelişmeyi etkileyen tüm 

meselelerin sunumunda doğrudan teslim yönteminden uzak durur. Hatta 
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müslümanların bazı ibadet ve uygulamalarda kabul ettiği birçok konu 

delillendirilmiştir. 

Kur’an-ı Kerimde geçen Yusuf Peygamberin (a.s.) kıssası Allah’ın çağrısına davet 

eden kıssalardan biridir. Bu kıssanın büyük bir bölümü sıradan insanların ve 

peygamberlerin katıldığı diyaloga dayanır. Diyalogda Kur’ani söylem, bu kıssanın 

ihtiva ettiği birçok şahsiyetin vizyonunun ifade edildiği bir dizi dilsel yöntem 

kullanmıştır. 

Bu araştırma, Kur’an-ı Kerimde Yusuf kıssasında (aldatma, suçlama, kendini 

savunma ve kınama kıssası hakkında)) bulunan diyaloglor yoluyla karakterler, 

zaman ve mekân inşa etme, olayların gelişimi ve kıssanın zevkini çıkarmayla yeni 

bir anlayış sunmayı hedeflemektedir. Araştırma ayrıca, kıssanın bu bölümlerinde 

geçtiği gibi diyalogun dilini ele alır ve kendisinden çıkarılan bulguları sunar. 

Anahtar Kelimeler: Kıssa, diyalogun işlevleri, Hz.Yusuf (a.s), Kur'an-ı Kerim. 
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Kur’an-ı Kerimde geçen Yusuf Peygamberin (a.s.) kıssası Allah’ın çağrısına davet 

eden kıssalardan biridir. Bu kıssanın büyük bir bölümü sıradan insanların ve 

peygamberlerin katıldığı diyaloga dayanır. Diyalogda Kur’ani söylem, bu kıssanın 

ihtiva ettiği birçok şahsiyetin vizyonunun ifade edildiği bir dizi dilsel yöntem 

kullanmıştır. 

Bu araştırma, Kur’an-ı Kerimde Yusuf kıssasında (aldatma, suçlama, kendini 

savunma ve kınama kıssası hakkında)) bulunan diyaloglor yoluyla karakterler, 

zaman ve mekân inşa etme, olayların gelişimi ve kıssanın zevkini çıkarmayla yeni 

bir anlayış sunmayı hedeflemektedir. Araştırma ayrıca, kıssanın bu bölümlerinde 

geçtiği gibi diyalogun dilini ele alır ve kendisinden çıkarılan bulguları sunar. 
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Dini Değeri Açısından Dindarlık Kriterinin Kavramsal Bir İfadesi Olarak 
Bid’at ve “Sünnet-i Hasene” Terkibi Üzerine Bir Sorgulama 

Hasan Peker 

 

Sözlük anlamıyla “daha önce bulunmayıp sonradan ortaya çıkan şey” diye ifade 

edilen“bid‘at (البدعة)” kavramı, İslamî terminolojide farklı çerçevelerde 

tanımlanmıştır. Şöyle ki: Bir yandan, günlük hayatla ilgili, sonradan ortaya çıkan 

ve dinî mahiyette görülenlerle sınırlı tutulmayan yeni fikirler, uygulama ve 

âdetleri içerecek şekilde “Hz. Peygamber’den sonra ortaya çıkan her şey" diye 

oldukça geniş kapsamlı bir tanımlama, öbür yandan “Hz. Peygamber’den sonra 

ortaya çıkan ve dinle ilgili olup ilâve veya eksiltme özelliği taşıyan her şey” diye 

daha dar kapsamlı bir tanımlama gözlemliyoruz. Birincigörüşe sahip olanlar, Hz. 

Peygamber’in bid‘atı reddeden hadisleri ile her devirde günlük hayata girmesi 

zorunlu bulunan yenilikleri bağdaştırmak gibi karşı karşıya kaldıkları bir müşkili 

aşma gereğine binaen bid‘atı, yapılması mahzurlu görülmeyen “iyi bid‘at (bid‘at-

ı hasene/ بدعة حسنة)” ve yapılması yasaklanan “kötü bid‘at (bid‘at-ı seyyie/  بدعة

 diye ikiye ayırma yoluna gitmişler. Bunlar, sonradan ortaya çıkmakla ”(سيئة

birlikte dinî mahiyette görülmeyen ve dinî esaslara da ters düşmeyen şeyleri 

“bid‘at-ı hasene” olarak ifade etmişler. Hâlbuki ikinci görüşü benimseyenler bu 

türden şeyleri zaten bid‘at kapsamında değerlendirmemişler. Bu sebeple 

bildirimizde, her iki içeriğiyle de bahse konu ettiğimiz bid‘at kavramından başka 

esasında aynı minvalde kullanılmış olduğunu gözlemlediğimiz “sünnet-i hasene 

 tabirini spesifik olarak kritiğe tabi tutma yoluna gittik. Böylece  ”(سنة حسنة)

çalışmamızda “bid’at-ı hasene” tabirinin yerine tercihen seçilmiş olabileceği 

intibaı veren “sünnet-i hasene” ifadesinin anlam içeriği ve kullanım alanı 

bağlamında tezahür eden problematiğini öne çıkararak dikkate sunmayı 

amaçladık. İlgili kaynaklardan edinilen yeterli veriler üzerinden kavramsal bazda 

analiz ve sorgulamalar yapmak suretiyle giriştiğimiz bu çaba sonrası özce 
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söyleyebileceğimiz şey söz konusu ifadenin sorunsuz olup olmadığı yönüyle 

dikkate ve araştırmaya değer olduğudur. 

Anahtar Kelimeler: Din, dindarlık, din dili, bid‘at, “sünnet-i hasene”. 
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Sünnet ve Hadis Kavramlarına Oryantalistlerin Yaklaşımları 

Hüsamettin Kaya 

 

XIX. ve XX. yüzyıllar genelde İslam özellikle de Hadisle ilgili oryantalist 

çalışmalarının yoğun olduğu bir dönemdir. Bu dönemde yaklaşık altı yüz 

civarında oryantalist, te’lif, tercüme, neşir, ansiklopedi maddesi olmak üzere iki 

bine yakın çalışma yapmıştır. Bu dönemde oryantalist hadis anlayışının temelini 

Ignaz Goldziher atmış, Joseph Schacht ve onu takip eden Albert Juynboll 

geliştirmiştir. Oryantalistlerin üstadı olarak kabul edilen Goldziher’in eserleri 

özellikle müsteşrikler arasında en önemli kaynak olarak kabul edilmiş, onlardan 

yapılan nakillerın, ileri sürülen bir takın görüş ve iddiaların delilleri olarak 

gösterilmiştir. Modern dönem araştırmalarında, genel olarak Goldziher’in ulaştığı 

neticeler ölçü olarak kabul edilmiş ve temel problemlerde olduğu gibi teferruatta 

da ona atıfta bulunmakla yetinmiştirler. J. Schacht ve A. Juynboll’da Goldziher’in 

özellikle hadis alanındaki görüşlerinin aşılamaz olduğunu ileri sürerek kendi 

misyonlarının, onun başlattığı noktayı daha ileri götürmek olduğunu ifade 

etmişlerdir. Böylece sözü edilen üç oryantalist batıdaki hadis araştırmalarının 

kurucusu ve belirleyicisi konumunu elde etmişlerdir. 

 Hadis ve Sünnetin Hz. Peygamberle hiçbir ilişkisinin bulunmadığı temel 

anlayışına dayanan oryantalistlerin kanaatleri, Müslümanların görüşlerinden 

tamamen farklıdır. Müslümanların araştırmaları, Hz. Peygamber’e ait olduğu iddia 

edilen bilgilerin ona ait olup olmadığını yani sıhhatını tespit etmeyi amaçlamaya 

yönelikken; oryantalistlerin çalışmaları ise bu bilgilerin Müslümanlar tarafında 

ona ne zaman nispet edildiğini tespite yöneliktir. Dolayısıyla oryantalistlerin 

hadislerle ilgili uyguladıkları yöntemlerle de kullandıkları kavramlar da 

Müslümanlarınkinden farklıdır. Başka bir ifadeyle Müslümanların gayretleri 

sıhhat tespitine, oryantalistlerin faaliyetleri ise Hz. Peygamberden sonrası 

dönemde hadislerin ortaya çıkış tarihlerini belirlemeye yönelik olması bizi bu 
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konuda bir inceleme yapmamıza sevk etmiştir. Dolayısıyla çalışmamız bu 

minvalde olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sünnet, hadis, oryantalizm. 
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Din Bilimlerinde Ortak Bir Kavram Olan “Mu’cem”in Hadis Tasnif 
Tarihindeki Yaygın Karşılığı: Ebu Ya’la’nın Mu’cem’i Örneğinde 

Nurullah Agitoğlu 

 

Hadis tarihinde hicri III. Asır çok önemlidir. Bu yüzyıl hadisin altın çağı olarak 

nitelendirilir. Zira bu dönemde temel hadis kaynakları oluşturulmuştur. Bu 

kaynaklarda ihtiyaçlara göre değişik sistemler uygulanmıştır. Bunların en yaygın 

iki şekli, hadislerin râvi adlarına (ale’r-ricâl) ve konularına (ale’l-ebvâb) göre 

tasnif edilmesidir. Hadis ilminde ale’r-ricâl tasnif çeşitlerinden biri olarak mu‘cem 

(diğeri müsneddir), râvilerine göre düzenlenmiş kitapları ifade eder. Aslında 

mu‘cem ıstılahı hadis alanında olduğu kadar sözlük, tefsir, tabakât, biyografi ve 

ülke adları gibi değişik alanlarda da kullanılır. İsimlerin alfabetik sıralandığı 

çalışmalara ve ansiklopedik tertibe de bu isim verilmektedir. Mu’cem türü hadis 

eserleri, ya ilk veya son râvilerine (müellifin hocaları) yahut râvilerin ülkelerine 

göre alfabetik olarak kaleme alınmıştır. Mu‘cem kelimesini ıstılah manasıyla 

Muʿcemü’ş-şüyûḫ adlı kitabında ilk kullanan müellifin Ebû Ya‘lâ el-Mevsılî (ö. 

307/919) olduğu ileri sürülmüştür. Ebû Ya‘lâ bu eserinde 335 hocasının adından 

sonra onlardan rivayet ettiği bir, nâdiren iki veya üç hadisi zikretmiştir. Tam adı 

Ebû Ya‘lâ Ahmed b. Alî b. el-Müsennâ et-Temîmî el-Mevsılî olan Ebû Ya’lâ ilim 

ehli bir aile içinde yetişmiş ve çok erken bir yaşta hadis tahsili için ilim çevrelerini 

dolaşmaya başlamıştır. Sadece hadis ilminde değil fıkıh alanında da iyi bir 

birikime sahip olduğu kaydedilmiştir. Fıkıh ilmini Ebû Yûsuf’un talebelerinden 

öğrenen ve Ebû Hanîfe’nin görüşlerini benimsediği belirtilen Ebû Ya’lâ’nın 

Hanefî fıkhıyla bir hayli meşgul olduğu anlaşılmaktadır. İbn Hibbân, Dârekutnî, 

Hâkim, Zehebî gibi hadis ilminin otorite sayılabilecek isimleri onun güvenilir bir 

âlim olduğunu söylemişlerdir. Onun eserleri içerisinde el-Mu’cem alanında önemli 

bir çalışma kabul edilmiştir. Bu çalışmada Ebû Ya‘lâ el-Mevsılî’nin (ö. 307/919) 

hadisçiliği üzerinde durulacak ve el-Mu’cem adlı eseri ele alınıp 
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değerlendirilecektir. Ayrıca mu’cem kavramının değişik kullanımları hakkında da 

bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Hadis, tasnif, mu’cem, Ebu Ya’lâ. 
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değerlendirilecektir. Ayrıca mu’cem kavramının değişik kullanımları hakkında da 

bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Hadis, tasnif, mu’cem, Ebu Ya’lâ. 

 

 

 

  

 

Kırık Cam Teorisi ve Bu Bağlamda Hz. Peygamberin Rivayetleri 

Ali Çelik 

 

Suç, toplumsal bir problem olarak geçmişten günümüze önlenmeye çalışılan bir 

olgudur. Suça neden olan etkenleri önlemek ya da suça fırsat veren olay veya 

eylemlere engel olmak uzunca bir süredir tartışılmaktadır. Suç psikoloğu Philip 

Zimbardo’nun 1969 yılındaki “Kırık Cam Teorisi” adlı çalışması bu tartışmalara 

cevap niteliğinde bir araştırmadır. Buna göre, fırsat verildiğinde atılan bir taş veya 

itici bir adım ile suça bulaşmamış bireyler de dâhil olmak üzere birçok toplumsal 

grubun suç işlemeye yönelebileceği ileri sürülmektedir. Nitekim bu teoriden 

yüzyıllar önce Hz. Peygamber’in ifade ettiği hadislerde ve kendisine dayandırılan 

rivayetlerde, insanların verdikleri tavizlerden veya bazı fırsatlardan dolayı suça 

yönelebilecekleri belirtilmektedir. Bu durum, “Bir kereden bir şey olmazcılık” 

mantığı ile hem dini hem de özel yaşamınızdaki başarımızı sabote edebilir. Bu 

durumu açıklamak üzere geliştirilen kırık camlar teorisi bir kuraldan bir kez taviz 

verildiğinde devamının geleceğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermektedir. 

Muteber hadis kaynaklarını incelediğimizde bu çercevede sahih birçok rivayeti de 

görebilmekteyiz. Bu bildirideki amacımız yeni bir kuram ortaya atmak değildir. 

Bilakis çalışmamız, Hz. Peygamber’in de 1400 sene önce müntesiplerine bu 

çerçevede tavsiyelerde bulunduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla çalışmamız, 

sonraki dönemlerde yapılan çalışmanın Hz. Peygamber tarafından da dile 

getirildiğini ortaya konulması açısından önemlidir.   

Anahtar Kelimeler: Hz. Muhammed, Philip Zimbardo, hadis, kırık camlar 

teorisi, suç. 
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Yarsan İnancında Tecelli Silsilesi: Hacı Bektaş Örneği 

Shahab Vali 

 

Dini doktrinler ve farklı inanç sistemlerinde rastlanan en önemli kavramlardan biri 

Tecelli kavramıdır. Hinduizm’den Yahudi inanca, Hristiyanlıktan İslam’a birçok 

semavî ya da semavî olmayan din’de Tecelli kavramı bir inanç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İlahî varlıkların yeryüzünde zuhur etmesi anlamına gelen ve sözcük 

olarak görünmek ortaya çıkmak ve belirmek manasına gelen tecelli, İslam’da daha 

çok tasavvuf düşünce sisteminde kullanılıp daha çok Hakk’ın zatının çeşitli 

suretlerde zahir olması anlamına gelmektedir. Bu kavrama İslam coğrafyasında 

varlığını sürdüren lakin İslam dışı diyebileceğimiz farklı düşünce sistemlerinde de 

rastlanmaktadır.  

Mevzubahis düşünce sistemlerinden biri de Ehl-i Hak olarak da bilinen Yarsan 

düşünce sistemidir. Günümüzde daha çok İran ve Irak Kürtleri arasında yaygın 

olan Yarsan inancı, Hakk’ın yeryüzünde farklı tecellileri düşüncesi üzerine 

kurulmuştur. Yarsan dini metinlerine göre, İlahi varlık bir insan, bir mekân veya 

bir nesnede, bütünüyle ya da kısmen, görünebilir. Adı geçen metinlere göre İlahi 

varlığın yeryüzündeki tecellisi yetmiş iki kez vuku bulmuştur. Bu tecelliler 

silsilesi esnasında İlahi varlık farklı beden, mekân ve dönemlerde, bazen kâmil 

olarak ve bazen de kısmen, kendini zahir etmiştir. Yarsan inancına göre İlahi 

varlığın tecellisine mazhar olan kişilerden biri de 13. yüzyılda yaşamış olan ünlü 

mutasavvıf Hacı Bektaş-i Velî dir. Bu makalenin amacı Hacı Bektaş-i Velî’nin, 

bir İlahi tecelli olarak Yarsan metinlerinde nasıl ele alındığını değerlendirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Yarsan, tecelli silsilesi, Hacı Bektaş. 
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Yarsan İnancında Tecelli Silsilesi: Hacı Bektaş Örneği 

Shahab Vali 

 

Dini doktrinler ve farklı inanç sistemlerinde rastlanan en önemli kavramlardan biri 

Tecelli kavramıdır. Hinduizm’den Yahudi inanca, Hristiyanlıktan İslam’a birçok 

semavî ya da semavî olmayan din’de Tecelli kavramı bir inanç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İlahî varlıkların yeryüzünde zuhur etmesi anlamına gelen ve sözcük 

olarak görünmek ortaya çıkmak ve belirmek manasına gelen tecelli, İslam’da daha 

çok tasavvuf düşünce sisteminde kullanılıp daha çok Hakk’ın zatının çeşitli 

suretlerde zahir olması anlamına gelmektedir. Bu kavrama İslam coğrafyasında 

varlığını sürdüren lakin İslam dışı diyebileceğimiz farklı düşünce sistemlerinde de 

rastlanmaktadır.  

Mevzubahis düşünce sistemlerinden biri de Ehl-i Hak olarak da bilinen Yarsan 

düşünce sistemidir. Günümüzde daha çok İran ve Irak Kürtleri arasında yaygın 

olan Yarsan inancı, Hakk’ın yeryüzünde farklı tecellileri düşüncesi üzerine 

kurulmuştur. Yarsan dini metinlerine göre, İlahi varlık bir insan, bir mekân veya 

bir nesnede, bütünüyle ya da kısmen, görünebilir. Adı geçen metinlere göre İlahi 

varlığın yeryüzündeki tecellisi yetmiş iki kez vuku bulmuştur. Bu tecelliler 

silsilesi esnasında İlahi varlık farklı beden, mekân ve dönemlerde, bazen kâmil 

olarak ve bazen de kısmen, kendini zahir etmiştir. Yarsan inancına göre İlahi 

varlığın tecellisine mazhar olan kişilerden biri de 13. yüzyılda yaşamış olan ünlü 

mutasavvıf Hacı Bektaş-i Velî dir. Bu makalenin amacı Hacı Bektaş-i Velî’nin, 

bir İlahi tecelli olarak Yarsan metinlerinde nasıl ele alındığını değerlendirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Yarsan, tecelli silsilesi, Hacı Bektaş. 

 

 

 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi  

 

İman-İslam-Küfür ve Ma‘siyet Kavramları Üzerindeki İhtilaflar ve İslam 
Toplumuna Etkisi 

Zekerya Sarıbulak 

 

Arap dilinde birçok sözcüğün birden çok anlama gelmesi, kavram kargaşasına 

sebebiyet vermektedir. Sözcüklerin dinsel bir terim olarak kullanılması durumda 

ise kavram kargaşası telafisi zor bazı durumlar meydana getirebilir. Nitekim 

‘İman, İslam, Küfür ve Ma‘siyet’ kelimelerinin terim anlamlarında bir ittifaktan 

söz etmek mümkün değildir. İslam’ın en temel konularını ifade eden bu 

kavramlarda bile bir ittifak olmadığı için İslam toplumunda fırkalaşmalar 

meydana gelmiştir. Dil bilimciler bu kavramların lügat ve ıstılah anlamlarını 

vermişlerdir. Fakat özellikle kelam âlimleri bunların içeriğini doldururken ittifak 

halinde olamamışlardır. Bir başka ifadeyle İslam toplumunun bölünmesinde, 

farkına varmadan pay sahibi olmuşlardır. İşte bu anlamda dilsel kaynaklı ortaya 

çıkan bu kavram kargaşalarını ele alıp İslam toplumu üzerindeki etkilerini 

görmeye çalışacağız. Bu doğrultuda dinde hayati öneme sahip bu kelimelerin lügat 

ve ıstılah anlamlarını ele alarak belirli bazı fırkaların bakış açısıyla 

değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Çünkü ilk dönemde bile bu kavramlar 

tartışılırken birçok kelamcı rakip gördüğü fırka kelamcılarını tekfir etmekten bile 

kaçınmamıştır.  Hatta mutedil Ehl-i Sünnet fırkaları dahi İslam’ın en temel 

kavramı ‘iman’ tarifinde bile hemfikir olmamıştır. Fakat Makalat yazarları bazı 

fırkaların bu kavramlarla ilgili görüşünü verirken onları tekfir ettikleri halde, İslam 

fırkaları dışında göstermemişlerdir. Bu durum, her bir fırkanın adı geçen 

kelimeleri hangi anlamda kullandığını bilmemizi gerektirmektedir. Bize göre adı 

geçen kelimelerde meydana gelen kavram kargaşaları, günümüzde İslam 

topraklarında meydana gelen savaş ve çatışmaların sebeplerinden birisidir. 

Dolayısıyla bu kavramların derinlikli bir tahlile tabi tutularak daha iyi anlaşılması, 

sosyal hayatta olumlu katkı sağlayacak ve Orta Doğudaki mezhepsel çatışmaların 

din kaynaklı olmadığını gösterecektir. Biz bu sunumumuzda kavramları 
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açıklamaya çalışırken, ilk olarak kavramların lügat anlamlarını daha sonra bu 

kavramların ıstılahlaşma sürecini ele alacağız.  Ayrıca her bir fırkanın bakış açısını 

ve değerlendirmedeki kriterlerini görmeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: İman, İslam, küfür, fırka, Kelam İlmi. 
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açıklamaya çalışırken, ilk olarak kavramların lügat anlamlarını daha sonra bu 

kavramların ıstılahlaşma sürecini ele alacağız.  Ayrıca her bir fırkanın bakış açısını 

ve değerlendirmedeki kriterlerini görmeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: İman, İslam, küfür, fırka, Kelam İlmi. 

 

  

 

Takrîbü’l-Mezâhib Kavramı, Temel İlke ve Esasları 

Ramazan Tarik 

 

İnsanoğlunun ötekiyle kavgası yaratıldığından beri devam edegelen bir olgudur. 

Bu ayrım tarihi, kültürel, ekonomik ve benzeri beşeri saiklerden kaynaklandığı 

gibi dini etkenlerden de kaynaklanmaktadır. Tarihin tabiatı gereği, beriki denilen 

gerçeğin inşası için ötekinin veya diğerinin konumlandırılması zorunludur. Sosyal 

bilimlerde, farklı grupların karşılıklı teması adı verilen gruplar arası temas 

teorisine göre, gruplar arası çatışmayı körükleyen en önemli unsur bilgisizliktir. 

Bilgisizliğin ortadan kaldırılması ise, gruplar arasında temasın ve iletişimin 

sağlıklı temeller üzerine oturulması ile mümkündür.  

20. asrın ilk çeyreğinde, özellikle hilafetin kaldırılması ile birlikte, İslam 

dünyasında bir birlik arayışı başlamıştır. Hem hilafetin ilgası hem de bu dönemde 

ortaya çıkan sömürge hareketleri ve İslam topraklarının batılılar tarafından ele 

geçirilmesi ile birlikte İslam dünyasında oluşan dağınıklık, parçalanmışlık ve 

umutsuzluğa karşı bir teslim olma değil, çözüm arayışları başlamıştır. Bu süreçte 

İslam mezhepleri arasındaki problemleri asgari düzeye indirmek, İslam 

dünyasında birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla birçok faaliyet 

gerçekleştirilmiştir. Kudüs, Mısır ve Mekke başta olmak üzere İslam dünyasında 

hatta Avrupa’da İslam kongreleri düzenlenmiş, bu toplantılarda İslam dünyası için 

birtakım kararlar alınmıştır. Bu dönemde belki de en önemli atılım İranlı Şii bir 

Ayetullah tarafından yapılmış ve İslam Birliği düşüncesinin devamı mahiyetinde 

yeni bir kavram ortaya atılmıştır. Söz konusu yeni kavram, başta Ehl-i Sünnet ile 

Şia olmak üzere İslam mezheplerinin birbirine yakınlaştırılması manasına gelen 

“takrîbü’l-mezâhib”tir. Takrîbü’l-mezâhib, İslam mezheplerinin mensuplarının 

birbirleriyle tanışmalarını sağlayıp aralarında dini kardeşliği tesis ederek, 

değişmez ve ortak İslami ilkeler doğrultusunda aralarında yakınlaşma sağlamaktır. 

Bu tabirle daha çok Ehl-i sünnet ile Şîa’nın birbiri hakkında doğru bilgi edinmesi, 
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olumsuz düşünce ve değerlendirmelerden uzak durulması, ortak amaçlar etrafında 

birlikte hareket edilmesi kastedilmektedir. 

Bu kavram ekseninde 1947’de Mısır’da Ezher Şeyhlerinin himayelerinde “Dârû’t-

Takrîb Beyne’l-Mezâhibi’l-İslâmiyye” adında bir kurum tesis edilmiştir. Adı geçen 

kurum, her ne kadar bazı Ezher Şeyhi ve Sünnî ulema tarafından desteklense de 

başta Selefi/Vahhabi çevre olmak üzere birçok İslam âlimi tarafından da kabul 

görmemiştir. Kurum ve düşüncenin Mısır’daki faaliyetleri 1972’ye kadar devam 

etmiş ancak bazı nedenlerden dolayı bu tarihten itibaren sessizliğe bürünmüştür. 

1990’lı yılların başında İran’da “Mecmaû’t-Takrîb” adıyla yeni bir kurum tesis 

edilmiş ve bu kurum takrîbü’l-mezâhib çalışmalarına halen devam etmektedir. 

Takrîbü’l-mezâhib düşüncesinin hayata geçirilmesi için öncelikle bu düşüncenin 

iyi anlaşılması gerekmektedir. Takrîbü’l-mezâhib, belirli ilke ve esaslar 

çerçevesinde, mezheplerin birliktelik oluşturmasını amaçlamaktadır. Bu düşünce 

ile Sünniliğin, Şiîliğin veya herhangi bir mezhebin ortadan kaldırılması veya 

birinin diğerine ilhak edilmesi anlaşılmamalıdır. Günümüzde İslam dünyasında 

mevcut mezhebî çatışmaların son bulması ve Müslümanların, Sünnilik veya Şiîlik 

gibi bir mezhep kimliği altında değil, İslam çatısı altında bir araya gelmesini 

sağlamak, takrîbü’l-mezâhib düşüncesinin nihai hedeflerindendir. Bu itibarla, 

takrîbü’l-mezâhib düşüncesinin hayata geçirilmesinde ve tatbik edilmesinde hem 

Ehl-i Sünnet hem de Şiî camianın üzerine büyük görevler düşmektedir. 

Çağımızda İslami gruplar arasındaki mevcut ihtilafların bertaraf edilmesi, İslami 

birliğin gerçekleşebilmesi, mezhep ve İslami gruplar arasında entegrasyonun ve 

harmoninin sağlanması, etkili ve sürdürülebilir bir birliktelik gerçekleştirebilmek 

için bir takım çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. Takrîbü’l-mezâhib üst başlığı 

altında özetleyebileceğimiz bu tür çalışmaların başarıya ulaşabilmesi için bazı ilke 

ve esaslara bağlı kalınması ya da bu çalışmaların bir kriterinin olması gerekir. Bu 

husus, baştan beri tartışılmış ve hemen herkes bu konuda bazı önerilerde 

bulunmuştur. Takrîbü’l-mezâhibin nasıl ve hangi ilke-esaslar bağlamında 

gerçekleşeceği hususuna geçmeden önce, usulün nasıl olması gerektiği ortaya 

konulmalıdır. 
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başta Selefi/Vahhabi çevre olmak üzere birçok İslam âlimi tarafından da kabul 
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iyi anlaşılması gerekmektedir. Takrîbü’l-mezâhib, belirli ilke ve esaslar 

çerçevesinde, mezheplerin birliktelik oluşturmasını amaçlamaktadır. Bu düşünce 

ile Sünniliğin, Şiîliğin veya herhangi bir mezhebin ortadan kaldırılması veya 

birinin diğerine ilhak edilmesi anlaşılmamalıdır. Günümüzde İslam dünyasında 

mevcut mezhebî çatışmaların son bulması ve Müslümanların, Sünnilik veya Şiîlik 

gibi bir mezhep kimliği altında değil, İslam çatısı altında bir araya gelmesini 

sağlamak, takrîbü’l-mezâhib düşüncesinin nihai hedeflerindendir. Bu itibarla, 

takrîbü’l-mezâhib düşüncesinin hayata geçirilmesinde ve tatbik edilmesinde hem 

Ehl-i Sünnet hem de Şiî camianın üzerine büyük görevler düşmektedir. 

Çağımızda İslami gruplar arasındaki mevcut ihtilafların bertaraf edilmesi, İslami 

birliğin gerçekleşebilmesi, mezhep ve İslami gruplar arasında entegrasyonun ve 

harmoninin sağlanması, etkili ve sürdürülebilir bir birliktelik gerçekleştirebilmek 

için bir takım çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. Takrîbü’l-mezâhib üst başlığı 

altında özetleyebileceğimiz bu tür çalışmaların başarıya ulaşabilmesi için bazı ilke 

ve esaslara bağlı kalınması ya da bu çalışmaların bir kriterinin olması gerekir. Bu 

husus, baştan beri tartışılmış ve hemen herkes bu konuda bazı önerilerde 

bulunmuştur. Takrîbü’l-mezâhibin nasıl ve hangi ilke-esaslar bağlamında 

gerçekleşeceği hususuna geçmeden önce, usulün nasıl olması gerektiği ortaya 

konulmalıdır. 

Takrîbü’l-mezâhib düşüncesinin İslam dünyasında hayata geçirilmesi ve ondan 

verimli sonuçlar alınabilmesi için başta Yusuf el-Karadâvî olmak üzere, Suriye 

Eski Baş Müftüsü Amhed Kuftâru, Ürdün Din İşleri Eski Bakanı Abdülazîz el-

Hayyât, Muhammed Vâizzâde el-Horasânî gibi Sünni ve Şii âlimlerin ortaya 

koyduğu birtakım ile ve esaslar bulunmaktadır. Bu çalışmamızda, adı geçen 

âlimler tarafından vurgulanan usul, esas, yöntem ve ilkeleri ortaya koymaya 

çalışacağız. Dile getireceğimiz hususlar arasında Kur’an ve Sünnet destekli temel 

esaslar, yaklaşık 10 maddeden oluşan temel ilkeler ve ahlaki esaslar ifade 

edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Takrîb, Ehl-i Sünnet, Şia, mezhep, ilke, esas. 
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 مفهوم األمانة بين التكليف واألخالق )دراسة في الدالالت القرآنية(

İbrahim Dibo 
 

ثيرة، كمفهوم األمانة بين التكليف واألخالق، فكلمة األمانة وردت في سياقات إن موضوع بحثي يناقش 

قي محملة بدالالت تضيق وتتسع  حسب السياق والموضوع، وقد غلب على مصطلح األمانة المعنى األخال

ء بدالالت المتعلق باألمانة في المال والودائع، مع أن المصطلح القرآني أوسع داللة وأعظم بالغة، فجا

امات التي تالزم أن لفظ األمانة شامل للقيام بجميع التكاليف وااللتز الدالالتمتنوعة وشاملة، ومن أبرز تلك

سانية الحتمالها اإلنسان، باعتباره مؤهالً بطبيعة ما أودع هللا فيه من العقل واإلرادة وجميع الخصائص اإلن

تعالى، الذي جعله حتمال واألداء أمام هللا تبارك ووأدائها، وال بد إزاء هذا من أن يكون مسئوالً عن هذا اال

ئون الحياة من بين سائر المخلوقات الكائن المكلف المسئول، وبذلك يتضمن مفهوم األمانة االستقامة في ش

كلها، من عقيدة وأدب ومعاملة وتكافل وسياسة حكيمة وخلق حسن، ونصح ورعاية وصيانة لكرامات 

ايتها كان عليها مسئولية كبرى أمام هللا تبارك وتعالى، فإن رعاها حق رعالناس وحرياتهم، ويترتب على 

ط، وال بد أن يسأل عن ذلك ويحاسب ر  وفرَّ وينال جزاءه العادل،  وفيًّا أمينًا، وإال كان ظالًما لنفسه بما ق صَّ

ان   ْضن ا اأْل م  اأْل ْرِض ة  ع  وقد جاء البيان القرآني موضحا هذه المعاني، فقال تعالى: }إِنَّا ع ر  اِت و  او  ل ى السَّم 

ْنس   ا اإْلِ ل ه  م  ح  ا و  أ ْشف ْقن  ِمْنه  ا و  اْلِجب اِل ف أ ب ْين  أ ْن ي ْحِمْلن ه  هواًل{  .و   اُن إِنَّهُ ك ان  ظ لُوًما ج 

ي الكالم، والعمل الصالح الخير وأن يتم هذا فهي الصدق ف كما تأتي األمانة متصلة بالجوانب األخالقية،-

ن األخالق ليست األخالق؛ أل -في بعض دالالتها –وذاك بروح الطاعة والتقوى هلل، إذن المراد من األمانة 

األقوال كلها والعمل الصالح في السلوك كله، ويتفرع عن ذلك معنى  من الصدق في -في مجملها-أكثر 

ِديع ة التي أشارت إليها. اآلية القرآنية: }إِن هللا ي أُْمرُكْم أ   دُّوا اأْل  الو  : ن تُؤ  فِي اْلُمؤمنِين  ا{، و  ان ات إِل ى أ هله  م 

{، وكذلك معنى العفة التي ذكرت في قص اُعون  ع ْهدهْم ر  ان اتِِهْم و  الَّذين هم أِل م  ة موسى عليه السالم، }إِن }و 

رت اْلقوي اأْلمين  { خير من اْست أْج 

 

 .المسؤولية ،األخالق ،التكليف ،: األمانةالكلمات المفتاحية
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İlk Çocukluk Döneminde Çocukta Din Algısı ve Din Dili 

Ahmet Çın 

 

Din ve dil, taşıdığı özeliklerle insanları diğer canlılardan ayırt eder. Dil, insanların 

birbirleriyle iletişimini kurmasını, kavram ve kelimeler aracılığıyla da bilgi 

üretmesini sağlarken; aynı zamanda dil, insan ile din arasındaki ilişkiyi de sağlar. 

Çünkü dil, insan hayatında iletişim sağlamasının yanında bireyin diğer gelişim 

alanlarını da etkiler. Bu etki gücü kendini din ve din dilinde de gösterir.  

Bu doğrultu da heralanın kendine özgü kavramları olduğu gibidinin de kendine 

özgü kavramları vardır. Her din sahip olduğu kavramlarla aracılığıyla bireyin dini 

hayatını etkiler. Şayet o dil bilinmezse kavramlar anlaşılamaz. Bu nedenlerle bir 

din diline ihtiyaç vardır. Yoksa din dünya yaşamında karşılığını bulamaz.   

İlk çocukluk döneminde verilen din eğitiminin sonucunda kazanılan kavram ve 

sözcüklerle çocukta bir din dili ortaya çıkar. Çünkü dini kavramları anlama, 

anlamlandırma ve içselleştirme ancak din dili ile gerçekleştirilebilir. Başta 

ebeveynler olmak üzere, çocuğun bulunduğu sosyal ortam diğer dil gelişiminde 

etkilediği gibi din dili gelişim sürecini de etkilemektedir. Çocuğun içinde yaşadığı 

toplum ve aile de bir kavram nasıl temsil ediliyorsa, çocukta kavram o yönde 

şekillenmektedir. Çocukta bu dönemde somut ve soyut düşünce henüz gelişmediği 

için onun din ile ilgili anlayışı çevrenin dili yoluyla aktarılanla sınırlıdır. 

Bu nedenle çalışmanın temel konusu ilk çocukluk döneminde çocuğun diliyle, din 

algısı ve din dili gelişimi konusu üzerinde bir değerlendirme yapılacaktır. Konuyu 

teorik çalışmaların yanı sıra yapılan alan araştırmalarıyla destekleyip günümüzde 

olan ile olması gereken noktaya nasıl ulaştırılabileceği noktasında bilgi sunmaya 

çalışacağız. Bu çalışma da ilk çocukluk döneminde din algısına ve din diline dair 

yapılacak çalışmalara bir katkıda bulunmasını umuyoruz.  

Bu çalışmanın amacı, ilk çocukluk döneminde çocukların çeşitli dinsel bilgileri 

öğrenmelerine ve kendilerini ifade etmelerine katkı da bulunmaktır. Dini ve dinsel 
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metinlerde geçen kavramların öğretilemeyecek düzeyde olmadığı farkındalığını 

oluşturmaktır. İlk çocukluk döneminde, doğru ve anlaşılır bir din dilinin, nasıl 

olması gerektiği bağlamında, din dilinde yaşanan problemler ile buna bağlı olarak 

bir takım tespit ve teklifleri içermektedir. Bu noktadan hareketle günümüz din 

dilinin oluşumun da dikkate edilecek hususlar üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Din dili, din algısı, ilk çocukluk, dil. 
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İmam Hatipli Gençlerde “Deizm” ve “Kötülük Problemi” Algısı: İstanbul 
Örneği 

Ayşenur Barak 

 

Bir inanç türü olan “deizm” son yıllarda ülke gündeminde gittikçe popülaritesi 

artmaya başlayan konulardan biri olarak yerini almaya başlamaktadır. Deistlik 

inancının Türkiye gibi çoğunluğu Müslüman olan bir ülke içerisinde ortaya 

çıkması oldukça şaşırtıcı bir durum olarak görülmektedir. Bu olayı gündeme 

getiren çarpıcı sebeplerden biri İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin deizme kaydığı 

iddiasıdır.  

Araştırmamızın asıl amacı ise imam hatipli gençlerin “deizm” ve ona ilişkin 

“kötülük problemi” kavramları hakkında ne düzeyde bilgi sahibi olduklarını 

belirlemeye çalışmaktır. Çünkü deizm inancının düşünsel altyapısının “kötülük 

problemi” oluşturduğu sık sık iddia edilir.  

Bu çerçevede İstanbul ilinde bir İmam Hatip Lisesi seçilmiş,  öğrenim gören 230 

gönüllü öğrenciye başlıca “deizm” ve “kötülük Problemi” gibi kavramları olmak 

üzere “evrim” , “bilim”, “Batı” “demokrasi” ve “insan hakları” gibi kavramlardan 

ne anladıklarını yazabilecekleri açık uçlu sorular içeren anket formu 

uygulanmıştır. 

Elde edilen sonuçların anne-babalar ve eğitimciler için kayda değer ipuçları 

vermekle beraber gündemde var olan “imam hatipli gençler deizme kayıyor” 

iddialarını destekler nitelikte olmadığı görülmektedir. Araştırmanın yapıldığı 

bölge, cevaplayıcıların eğitim durumları, farkındalık düzeyleri, bilgi birikimleri 

gibi faktörlerin bulgular üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Deizm, kötülük problemi, İmam Hatip Gençleri, Batı, 

demokrasi, insan hakları. 
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Yaşlılık Kuramları Bağlamında Yaşlılığın Anlam Değişimi 

Deniz Işıker Bedir 

 

Gittikçe yaşlanan bir dünyada yaşlılık ve yaşlanma konusunda çalışmak, 

gelecekteki dünyayı da yaşlılığı da daha iyi anlamaya neden olacaktır. Dönemsel 

olarak yaşlılık yaş aralıkları ile belirlense de kuramsal bağlamda yaştan ziyade 

bireyin sosyal, kültürel, biyolojik ve psikolojik değişimlerle ele alınması gereken 

bir kavramdır. Özellikle 2050 nüfus projeksiyonları dünya nüfusunun yüzde 15 ila 

yüzde 20 arası bir oranda yaşlanacağını ön gördüğü için artık“başarılı yaşlanma”, 

“sağlıklı yaşlanma”, “aktif yaşlanma” gibi kavramlar da hayatımıza girmeye 

başlamıştır.  

Bu çalışmada yaşlılık kuramları, yaşlılık kuramlarının süreç içindeki değişimi ile 

yaşlılık kavramının ve yaşlılık ile ilgili söylemlerin anlam değişimi ele alınacaktır. 

Gerontolojik çalışmalar ve Türkiye’de son yıllarda yaşlılık konusunda yapılan 

çalışmaların da gözden geçirilmesi ile bu anlam değişiminin bilimsel 

çalışmalardaki yansıması da konu edilecektir. 

Anahtar kelimeler: Yaşlılık, yaşlanma, yaşlılık kuramları, anlam. 
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Gittikçe yaşlanan bir dünyada yaşlılık ve yaşlanma konusunda çalışmak, 
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yaşlılık kavramının ve yaşlılık ile ilgili söylemlerin anlam değişimi ele alınacaktır. 

Gerontolojik çalışmalar ve Türkiye’de son yıllarda yaşlılık konusunda yapılan 
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Çoğulcu Din Eğitimi: Tercihi Olmayan Bir Arayışın Fırsat ve Tehditleri 

Sabahattin Bala 

 

Dini çoğulculuk paradigması; felsefi ve teolojik temellendirmelerle ele 

alındığında dinler arasında herhangi bir ayırım yapmadan, tüm dinlerin hakikat, 

kaynak, doğruluk, ahlaki prensip ve hidayet noktaları açısından eşit bir statüye 

sahip olmaları anlamında ‘dinsel eşitlikçilik’ olarak tanımlanabilir. İdeolojik ve 

sosyal boyutları dikkate alındığında ise farklı dinden olanların bir arada bulunması 

ve beraber yaşaması için “ötekine” dair sorunun nasıl halledilebileceği veya 

ötekiyle kurulacak bir diyalog meselesi olduğu kanaati hâkimdir. Birlikte yaşayan 

farklı din mensuplarının barış içinde yaşamasını ve uzak din mensuplarının 

birbirlerini anlayabilmelerini hedefleyen bu yaklaşımın, eğitim ve özelde din 

eğitimi alanına uygulanma çabaları bulunmaktadır. Söz konusu çabaların hasılası, 

çoğulcu din eğitimi anlayışıdır. 

Çoğulcu din eğitimi kavramı genel olarak, çoğulcu bilgi, tutum ve değerler 

manzumesinin belli bir din ile öğretim süreci içinde bireye kazandırılması olarak 

anlaşılmaktadır. Bu anlayışla birlikte farklı din, mezhep ve anlayışların bir arada 

yaşamak durumunda olduğu toplumlarda her bir farklılığa kendi dini eğitimlerini 

sağlamanın yanı sıra farklılıkların karşılaşmasını ve birbirlerini tanımalarını 

sağlayan din eğitimi düzenlemeleri de çoğulcu din eğitimi olarak 
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Mezhepler arası/üstü, Dinler arası, Fenomenolojik ve Yorumlayıcı Din Eğitimi 

yaklaşımları, çoğulcu din eğitimini hedefleyen yeni yöntemlerin başlıcalarıdır. 

Yöntemler incelendiğinde, teoride başarılı olmalarına rağmen pratikte uygulama 

zorlukları barındırdıkları anlaşılmaktadır. 

Yine ferdi farklılığı ve özgürlüğü öngören çoğulcu din eğitiminin; etnik köken 

kültünü desteklediği, ortak kültürü zayıflattığı, tarihi saptırdığı ve bireyselleşmeyi 

ön plana çıkararak toplumsal birliği bozduğu iddia edilmektedir. 
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Batı’da olduğu gibi Türkiye’de de çoğulcu din eğitimini öngören öğretim 

programlarının tasarlandığı ancak pratik anlamda zorlukların yaşandığı 

bilinmektedir. 1982 Anayasası ile zorunlu hale getirilen ve bir dinin inanırını 

yetiştirme hedefinden çok, bir kültür dersi olarak yapılandırıldığı anlaşılan Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ve içeriği ile ilgili yıllardır yapılan tartışmalar, söz 

konusu zorlukların en belirgin örneğidir. Çoğulculuk ve dini çoğulculuk 

paradigmasının uzantısı olan çoğulcu din eğitimi, ister bir fırsat ve şans olarak, 

isterse bir tehdit unsuru olarak kabul edilsin, din eğitimcilerine düşen, bu anlayışın 

ilmi çerçevede doğru anlaşılmasını ve değerlendirmesini yapmaktır. Bu bağlamda, 

çoğulcu din eğitiminin mahiyeti nedir? Beslendiği ana fikri damarlar nelerdir? 

İnsanlığa neler vaat etmektedir? Çoğulcu din eğitimi teorileri nelerdir ve bunların 

pratik karşılığı nedir? vb. sorular bildirinin problem alanını teşkil etmektedir. 

Çoğulcu din eğitiminin; felsefi-teolojik temellerini ortaya koymak ve bu 

paradigmanın Türkiye’deki din eğitimi bilim alanına, din eğitimi pratiklerine, 

Müslümanların din ve düşünce dünyasına etkilerini genel hatlarıyla 

değerlendirmek, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Din, dini çoğulculuk, çoğulcu din eğitimiç 
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Understanding the Crisis of Faith Through the Concepts of Fıtrat and 
Fathrah 

Hasan Kaplan 

 

For the last few years there have been an ongoing debate about the rise of “deism” 

among Turkish youth. Based on several research about the topic, some religious 

institutions, religious educators and parents have expressed their serious concerns 

that the “religious generation” (dindar nesil) project is not working and, on the 

contrary, day by day youth are becoming less religious, even deist or atheist. 

Although official sources argue against such allegations as misleading and 

intentional distortion of the fact, some civil religious groups have kept insisting on 

the case criticizing national education policies and the curriculum of imam hatip 

schools. Is it real that youth are becoming deist? Although existing research data 

is not enough to reach a conclusive answer about “deism”, phenomenological 

observations of youth culture indicate existing of some kind of “crisis” that 

involves doubt and questioning regarding the traditional religious beliefs and 

practices.  

There is no doubt that this crisis is multi-dimensional and requires a 

comprehensive multidisciplinary attention. It must be dealt from micro to macro 

level. More specifically, it must be analyzed by disciplines such as psychology, 

sociology, philosophy and theology. In this presentation, I will try to discuss the 

so called “deism” allegations on micro level as a “crisis of faith” that most growing 

individuals experience during their natural maturation process. In this paper, I will 

try to explore the psychological aspects of the problem.  Based on some 

elaboration on two fundamental concepts, namely fitrah and fatrah, two basic 

explanations and one recommendation will be proposed: (1) Human beings are 

developing organisms which naturally change and transform throughout their life 

cycle both physically, mentally, socially as well as spiritually (fıtrah); (2) Moving 

from one stage of life to next stage is a painful costly process that takes some time 
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and experience for fermentation (fatrah). As for the recommendation, parents and 

educators should approach this crisis as a natural “growing” process that involve 

both some risks and some vital potentials. This critical period requires social and 

emotional support. Appreciating the process and adopting a positive constructive 

approach during fatrah will increase the potentials such as acquiring a mature 

faith, whereas being negative and critical may estrange and alienate them forever.  

Keywords: Faith, religious growth, fitrah, fatrah, crisis of faith, deism. 
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خ( بهزمانی فارسینوسينهوەی ژياننامهی پێغهمبهر )د.  

Tarık Muhammed 
 

 پوخته

د سهدەيهكيش سهرەتای نوسينهوەی ژياننامهی پێغهمبهر )د.خ( به زمانی عهرەبی بووە و تا چهنئاشكرايه 

يوەتهوەاننامهی پێغهمبهريان نووسنووسهرانی عهرەبی زمان و عهرەبيزان ههر به زمانی عهرەبی  ژي  

زانن ناله دوای زمانی عهرەبی نوسهرانی گهلی فارس بۆ ئاشناكردنی خوێنهرانی خۆيان كه عهرەبی 

ه خۆيان بههستاون به كاری وەرگێران له عهرەبيهوە بۆ زمانی فارسی. وە به خوێندنهوەيهكی تايبهت 

اڵوكردۆتهوە. دەقهكانی مێژووی ژياننامهی پێغهمبهريان خوێندۆتهوەو، بهرە بهرە كاری تايبهتی خۆيان ب

ە.ئيتر نووسراوەكان به زمانی فارسی كتێبخانهيهكی سهربهخۆی لێ دروست بو  

ێكی مێژووی ئهم  توێژينهوەيه ههوڵی ئهوە دەدات وەاڵمی سێ پرسيار بداتهوە كه پرسياری ههموو پسپۆر

گهرێتهوە؟ ژياننامهی پێغهمبهرە )د.خ(. ئايا يهكهم سهرچاوەی فارسی كامهيه و مێژووەكهی بۆ كهی دە

هرچاوە ايبهتمهندی سكامانهن ديارترين سهرچاوە فارسيهكانی ژياننامهی پێغهمبهر؟ ئايا سروشت و ت

ان ههيه لهگهڵ فارسيهكان چين؟ بهتايبهت ئهوانهی به لێكدانهوەی ئاينزای شيعه نووسراوەو چ جياوازيهكي

 ئهوەی به خامهی نووسهرانی ئاينزای سوننی نوسراوە؟.

ێران و ئبۆ وەاڵمدانهوەی ئهم پرسيارانهش توێژەر بۆ دەستخستنی سهرچاوە فارسيهكان چوەته واڵتی 

ێكهوتنی خانه جياوازەكانی بهسهركردۆتهوەو له گهڵ چهند نووسهرێكی پسپۆری ئهم بوارەدا چاوپكتێب

 كردوە.

می گهشتن به وەاڵمی ئهم پرسيارانهی سهرەوە ههنگاوێكی تايبهته بهرەو ناسينی زياتری سهردە

ه زياتر به انژياننامهی پێغهمبهرە)د.خ(. له ههمان كاتدا رێگه خۆشكهرە بۆ ئهوەی پسپۆرانی ئهم مهيد

ی يهكتری ميتۆدو بۆچوونی يهكتر ئاشنا بن و جوانتر يهك بناسن و دروست تايبهتمهندی و جوداييهكان

 بخوێننهوە، له دوا جار ههڵوێستی زانستی سهبارەت بهيهكتری بگرن.

 

: ژياننامهی پێغهمبهر، ميتۆدی نووسين، سهرچاوەی فارسیوشهی كليلی  
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بحث في الجذور الفكرية والبالغية المكونة لمفهوم الشعر عند : إعجاز القرآنمعايير الشعرية في كتب 
 الباقالني 

Süleyman Ta’an 

 

ا المضمار. الكتابات التي تناولت إعجاز القرآن كثيرة، وكتاب الباقالني واحد من الكتب األساسية في هذ

عجزتها أن يتحدث عن النبوة وأن ميمضي الكتاب على السنة نفسها التي تسير فيها كتب اإلعجاز، فبعد 

ة الشعر القرآن، يشرع في مباحث يتكلم فيها على وجوه اإلعجاز، وعلى كيفية الوقوف عليه، وفي نفي صف

رنة. والسجع عن القرآن. وفي كل هذه القضايا يشكل الشعر المادة األساسية التي يلجأ إليها للمقا

عديد من القضايا البالغية واألدبية يتطرق إلى ال-از القرآننه في ذلك شأن كل من تناول إعجشأ-والباقالني

ية والفنية الخاصة بنقد الشعر في معرض كالمه على تفوق النص القرآني على سواه، مبينًا العثرات البالغ

 التي وقع فيها الشعراء، وخصوًصا المجيدين منهم. 

ناول الباقالني يطلقها الباقالني، مركزين على تفي ورقتنا الحالية سنتطرق بالتفصيل إلى تلك األحكام التي 

 لمعلقة امرئ القيس، وقصيدة البحتري التي مطلعها:

 أهالً بذلكم الخيال المقبل فعل الذي نهواه أو لم يفعل

ظيفة وكل هذا بغية الوصول إلى مفهوم واضح للشعر عند هذا المتكلم، األمر الذي يكشف عن تصور لو 

 ول الموروث العربي اإلسالمي.الشعر في حقل من أهم حق

ر، انطالقًا وقد قام منهج الباقالني على تفكيك القصيدتين، عبر تقديم قراءة مختلفة تنظر إلى عيوب الشع

التي تمتاز  من أبعاده التكوينية والداللية، بغية إظهار تفوق النص القرآني المعجز على غيره من النصوص

 بلغة بالغية عالية.

عبر  لي في مجال النقد التطبيقي، وهو أمر يساعد على تلمس حدود العملية النقديةويقع بحثنا الحا

د، فإن لية في النقالمواجهة بين معايير النقد والنص الشعري. ومع أن مثل هذا التوجه يمثل مرحلة أو

ند ة عالباحث سيحاول تجاوز هذه المرحلة بغية النفاد إلى صياغة مفاهيم مجردة عن المعايير النقدي

 الباقالني، ومن ثم الوصول إلى مفهوم محدد للشعر.

والعثرات البالغية والفنية التي توقف عندها الباقالني متعددة ومتشعبة، نذكر منها على سبيل المثال: 

الحشو في الكالم والذي ال يفيد في زيادة المعنى والذي يتجلى عبر ضروب متعددة، والتناقض في قول 

لة المعنى في الكالم الكثير، وخلو األبيات من المعنى البديع، والعيوب الواحدة، وقالشاعر داخل القصيدة 

األخالقية والسلوكية كالفحش والتفحش، والتخنث بالكالم، والتفاوت بين بيت وآخر من حيث الحسن 
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والجودة، وضعف الخبرة الحياتية الذي يظهر عبر تشبيهات غير صحيحة، وغلبة اللفظ على المعنى، 

 نقطاع في الكالم، وعدم البراعة في الخروج من معنى إلى معنى آخر.واال

إن الهدف األساسي لهذا البحث هو تكوين صورة عن المهارات النقدية التي كان الناقد القديم يتدرب عليها، 

ي ثم إعادة هذه القضايا إلى سياقاتها االجتماعية واألخالقية والفكرية التي كانت تتحكم برؤية الباحث ف

ممارسته النقدية. فإن وصل إلى مبتغاه فهذا المأمول، وإن تعثر فحسبه أنه أعاد إلى ساحة النقاش النقدي 

 واحدة من أهم قضايا النقد العربي القديم. 

 

 .الشعر، الباقالني ،  إعجاز القرآن: الكلمات المفتاحية
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التفاعل والتقاطع اللسانيات التداولية وعلم أصول الفقه: مداخل  

Abdelali El Moutaki  
 

قاطعها وتفاعلها تسعى هذه الدراسة لبيان أثر اللسانيات التداولية في العلوم الشرعية، وذلك من خالل بيان ت

مية مع مناهج تحليل الخطاب الشرعي، خصوصا علم أصول الفقه الذي يعد من أعمق وأدق العلوم اإلسال

يين يحظى والتداولي، وهو ما جعل الدرس اللغوي عند األصولاهتماما بالنص الشرعي في مستوييه الداللي 

لشرعي داللة بأهمية واسعة وعناية فائقة ألن االستدالل على األحكام الشرعية مبني على مدى فهم الخطاب ا

تقان إوقصدا. فاألصولي في إدراكه ألهمية اللغة، ينطلق من حرصه على فهم النص الشرعي والسعي إلى 

اض اللغوية التي لية التي ترسم منهجا الستنباط األحكام، ويدخل في هذا اإلتقان معرفته لألغراآللة االستدال

نسقة وإنما تستفاد من النص، ثم معرفته مقاصد الشارع، ألن الشريعة ليست مجرد ألفاظ لغوية أو عبارات م

 الشريعة دالالت ومفاهيم تمثل إرادة الشارع في كل نص.

التفاعل بين علم أصول الفقه واللسانيات التداولية مجموعة من الباحثين ، وتعد ولقد رصد هذا التقاطع و

لمناهج علماء األصول في فهم دراسة الدكتور محمد يونس علي :"علم التخاطب اإلسالمي :دراسة لسانية 

أصول  من الدراسات الرائدة في هذا المجال، فقد استقصى الباحث مالمح التفكير التداولي عند علماء 1الن

 الفقه وبين طبيعته ومفاهيمه ومناهجه.

سانيات و تتساءل الدراسة عن حدود التفاعل بين مناهج تحليل الخطاب الشرعي واللسانيات، خصوصا الل 

  وإلى أي مدى التداولية، ولماذا كانت هذه األخيرة مجال استثمار في قراءة المنجز اللغوي عند األصوليين،

 لية مع مباحث علم أصول الفقه؟ .تتقاطع اللسانيات التداو

األول  من أجل مقاربة هذه األسئلة، سيتوزع اشتغالنا في هذه الدراسة على محورين أساسيين : المحور

ظريات سنخصصه لألعمال العلمية واألكاديمية التي قاربت المنجز األصولي من خالل مناهج ومفاهيم ون

سانيات التداولية لمحور الثاني : سنبين مخرجات التفاعل بين اللاللسانيات التداولية مع بيان اتجاهاتها ، وا

 وعلم أصول الفقه ومجاالتها.

 

 .اللسانيات، التداولية، علم أصول الفقه: الكلمات المفتاحية
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التفاعل والتقاطع اللسانيات التداولية وعلم أصول الفقه: مداخل  

Abdelali El Moutaki  
 

قاطعها وتفاعلها تسعى هذه الدراسة لبيان أثر اللسانيات التداولية في العلوم الشرعية، وذلك من خالل بيان ت

مية مع مناهج تحليل الخطاب الشرعي، خصوصا علم أصول الفقه الذي يعد من أعمق وأدق العلوم اإلسال

يين يحظى والتداولي، وهو ما جعل الدرس اللغوي عند األصولاهتماما بالنص الشرعي في مستوييه الداللي 

لشرعي داللة بأهمية واسعة وعناية فائقة ألن االستدالل على األحكام الشرعية مبني على مدى فهم الخطاب ا

تقان إوقصدا. فاألصولي في إدراكه ألهمية اللغة، ينطلق من حرصه على فهم النص الشرعي والسعي إلى 

اض اللغوية التي لية التي ترسم منهجا الستنباط األحكام، ويدخل في هذا اإلتقان معرفته لألغراآللة االستدال

نسقة وإنما تستفاد من النص، ثم معرفته مقاصد الشارع، ألن الشريعة ليست مجرد ألفاظ لغوية أو عبارات م

 الشريعة دالالت ومفاهيم تمثل إرادة الشارع في كل نص.

التفاعل بين علم أصول الفقه واللسانيات التداولية مجموعة من الباحثين ، وتعد ولقد رصد هذا التقاطع و

لمناهج علماء األصول في فهم دراسة الدكتور محمد يونس علي :"علم التخاطب اإلسالمي :دراسة لسانية 

أصول  من الدراسات الرائدة في هذا المجال، فقد استقصى الباحث مالمح التفكير التداولي عند علماء 1الن

 الفقه وبين طبيعته ومفاهيمه ومناهجه.

سانيات و تتساءل الدراسة عن حدود التفاعل بين مناهج تحليل الخطاب الشرعي واللسانيات، خصوصا الل 

  وإلى أي مدى التداولية، ولماذا كانت هذه األخيرة مجال استثمار في قراءة المنجز اللغوي عند األصوليين،

 لية مع مباحث علم أصول الفقه؟ .تتقاطع اللسانيات التداو

األول  من أجل مقاربة هذه األسئلة، سيتوزع اشتغالنا في هذه الدراسة على محورين أساسيين : المحور

ظريات سنخصصه لألعمال العلمية واألكاديمية التي قاربت المنجز األصولي من خالل مناهج ومفاهيم ون

سانيات التداولية لمحور الثاني : سنبين مخرجات التفاعل بين اللاللسانيات التداولية مع بيان اتجاهاتها ، وا

 وعلم أصول الفقه ومجاالتها.

 

 .اللسانيات، التداولية، علم أصول الفقه: الكلمات المفتاحية
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 تأويل النص القرآنّي؛ مقاربة تداولية

Amer Aljarah 
 

ارية )التواصلية( تُعرف التداولية بأنها علم يُعنى بدراسة اللغة في االستعمال مع مراعاة وظائفها اإلخب

للسانيون من أدبيات والتأثيرية )التأويلية واإلقناعية واإلنجازية(، وهي تُبنى على أسس؛ عّدها الدارسون ا

لحوارية وغيرها، ان الخطاب، واالستلزامات التداولية ومفهوماتها من مثل الِحجاج، وأفعال الكالم، وقواني

ذات صلة  والحق أن تلك المفهومات وغيرها ال تغادر أن تكون ذات صلة بالوظائف اإلخبارية أو تكون

هي قسيم ثالث يأتي بعد فبالوظائف التأثيرية، والتداولية تتجاوز في مقاربتها اللسانيات التركيبية والداللية، 

لسانية و فوق أليل النصوص وفهمها وتأويلها؛ إنه يتّكئ على أدوات غير لسانية التركيب والداللة في تح

 تتعلّق بظروف الخطاب والمقاصد والمقامات وغير ذلك.

لنحو أو البالغة، إن توّجهات الدراسات التداولية التطبيقية مفتوحة، فمنها ما يقارب الحقول المعرفية كا

و السياسي أدب، ومنها ما يقارب الخطابات كالخطاب اإلعالمي ومنها ما يقارب النصوص كالقرآن أو األ

أويالته وأدواته، تأو غير ذلك، فالتداولية علم ذو أسس وقواعد إجرائية ينطلق من اللسانيات ويتجاوزها في 

تجاه فكري فيتوّسل بالمضمر من الخطاب وبالسياق الخارجي وباالستدالالت العقلية والمرجعية، وهي ا

من ثّم أهمية عن أبعاد القول وغايات الخطاب، ومن هنا تبرز أهمية المقاربة التداولية، و معرفي يكشف

 البحث.

ه علوم عدّة، إن النص القرآني من أبلغ النصوص وأحوجها إلى مزيد قراءة وتأويل، وقد تتضافر في قراءت

أهمية البحث على نحو  وهنا تتجلّىولعّل في القراءة التداولية ما يفتح آفاقًا جديدة للبحث في تأويل القرآن، 

القرآني؛  أكبر، ونحن سنعمد في هذا البحث وفق منهج وصفي تحليلي إلى إجراء مقاربة تداولية للنصّ 

هذا البحث؛ إذ نديرها لنستعين لها بجملة من اآلليات التي تحمل الطابع التداولي، فنجعل تلك اآلليات أقساًما 

ي:على ثالثة مباحث على النحو اآلت  

 المبحث األّول: أثر المقاصد في التأويل القرآني

 المبحث األّول: أثر االستدالل في التأويل القرآني

 المبحث األّول: أثر االكتفاء في التأويل القرآني
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كتفاء.: القرآن الكريم، التأويل، التداولية، المقاصد، االستدالل، االالكلمات المفتاحية  
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كتفاء.: القرآن الكريم، التأويل، التداولية، المقاصد، االستدالل، االالكلمات المفتاحية  

 

 

 

 

  

 

وأثره في إشاعة التسامح الديني بين المسلمين وأهل الذمة : رؤية تاريخية من خالل التعايش الثقافي 
 نماذج إسالمية

Reşıd Şıho 

 

الدولة  كان للتعايش الثقافي أثره الكبير في شييييوع وسييييادة روح التسيييامح والسيييالم بين األمم خالل عصييير

ية، بسيييبب المناخ بازدهار الحركتين العلمية والثقاف، فقد تميزت هده الفترة )األموية والعباسيييية(اإلسيييالمية  

وبين ثقافات  السياسي واالجتماعي والفكري المؤاتي واالتصال والتفاعل الخصب المثمر بين الثقافة العربية

يادة الفكرية األمم المسيييتعربة، أو المجاورة للحضيييارة العربية اإلسيييالمية.  ولما اسيييتلم المسيييلمون زمام الق

 –غير المسييلمين-بشييرية في القرن السييابع الميالدي وضييعوا معايير مادية ومعنوية لمن يقدّم من والثقافية لل

 ً أساس االطالع على  مؤسساً له أو منقوالً عن األمم األخرى إلى الدولة اإلسالمية؛ مبنياً على إلى األمة فكرا

ي الشييؤون نوا يحتاجون إليه فتجارب وعلوم األمم السييالفة؛ فشييجع الخلفاء على ترجمة جوانب مهمة مما كا

عارف السييييياسييييية واالجتماعية، السيييييما في مجاالت: الفلك و الطب والنجوم والرياضيييييات والفلسييييفة والم

ي شييّكل أواصير والعلوم األخرى، التي طّوعت هذه العلوم لخدمة اإلنسييان. السيييما أن التبادل الفكري والثقاف

أياً  جهة، وبين أهل الذمة من المترجمين من جهة أخرىمتينة وروابط صييييحيحة بين العرب المسييييلمين من 

لديني وجعل كانت ديانتهم أو قومياتهم؛ مما أسييييهم إسييييهاماً مباشييييراً في تعزيز وتقوية التعايش والتسييييامح ا

 المجتمع أكثر انسجاماً. 

، وشييكلّت ةوبدلك غدت الترجمة بمثابة ثورة عظيمة األثر على مختلف المسييتويات والصييعد الثقافية والعلمي

راث العالمي جسراً للتواصل مع الثقافات المختلفة والحضارات المتعددة، إذ إن الترجمة هي التي حفظت الت

والتقائها،  من الضياع واالندثار، ومن ثم فإنها أصبحت وسيلة لتبادل الثقافات ونشرها، وتعانق الحضارات

 ال تنافرها وصراعها.

لتسامح في اللغة هذه الظاهرة، فتناول في هذه الدراسة مفهومي التعايش وافوجد الباحث أنه من الفائدة دراسة 

التعريب  واالصطالح، ودرس أثر الثقافة في إشاعة روح التعايش والتسامح الديني، وعنيت الدراسة بحركة

كزت لشعوب. وروالترجمة في العصرين األموي والعباسي  ودورها في التفاعل الثقافي وااللتقاء بين األمم وا

 لذمة.الدراسة على دور الثقافة والعلوم  في ترسيخ التعايش والتسامح الديني بين المسلمين وأهل ا

 

.الثقافة، األموي، العباسي ,التعايش، التسامح، الترجمة: الكلمات المفتاحية  
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İslami İlimler, Dil ve Yöntem Üzerine 

Ahmet Şimşek 

 

Geleneği anlamak ve geleceği inşa etmek gibi bir vazifesi olduğunu düşünen ve 

İslam coğrafyasının Türkiye bölgesinde yaşayan İslamcı mütefekkir, geleneği 

anlamanın yegâne vesilesinin Arapça olduğu zannıyla yetişmiştir. Bu nedenle 

çalışmalarının büyük bir kısmını bu vesileyi elde etmeye teksif etmiş ve bunun 

ötesine geçememiştir. Çalışmamızda en az dil kadar önemli olan yöntem sorununu 

ele almak istiyoruz. Zira gelenekle irtibata geçmek için geleneğin dilini bilmek 

elbette ki gereklidir, ancak yeterli değildir. Bu geleneğin yöntemini de bilmek, 

geleneğin ürettiği eserlerin dünyasına nüfuz etmenin elzem şartlarından biridir. Bu 

yöntem, genellikle ancak İslami ilimlerle uğraşan meraklılar tarafından 

bilinebilmekte ve bütün bir İslam mütefekkirine ulaşamamaktadır. Oysa İslamcı 

mütefekkirin en az batı kitabiyatına müracaat ederken ki rahatlığı geleneğin kült 

eserlerine müracaat ederken de gösterme hakkı vardır. Zira bütün dini konularda 

konuşmakta ve kanaat belirtmektedir. Bu kanaatler oluşturulurken arka plandaki 

bilgi birikimine geleneği eklemek ancak dil ve yöntem hususlarını iyi idrak etmeye 

ve tahlil etmeye bağlıdır. Geleneğin işleyiş tarzına ve telif türlerinin mantığına dair 

eksik ya da yanlış bilgiler, geleneğe dair yanlış kanaatlere sebep olmaktadır. Bu 

kanaatlerin kısmen bu geleneğin yok olmaya terk edilmiş bir bakiyesi 

sayılabilecek medreselerde yetişmiş kimseler tarafından da paylaşıldığını zaman 

zaman müşahede edişimiz aslında bu konuya dair eksik bilginin-

bilgilendirilmenin boyutlarını göstermekte ve yönteme dair yönelimleri ayrıca 

anlamlı kılmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızda ekseriyetle, daha önce var 

olmakla beraber ikinci klasik dönem olarak adlandırılan dönemde yaygınlaşan bir 

telif türü olan metin-şerh-haşiye geleneğini ele alarak bu yöntemin işleyişini, 

gelişkin ve eksik yönlerini ve yönteme dair yanlış anlamaları detaylı bir şekilde 

incelemek ve geliştirmeye çalıştığımız kavram ve kavrayışları paylaşmak 

istiyoruz. 
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İslami İlimler, Dil ve Yöntem Üzerine 

Ahmet Şimşek 

 

Geleneği anlamak ve geleceği inşa etmek gibi bir vazifesi olduğunu düşünen ve 

İslam coğrafyasının Türkiye bölgesinde yaşayan İslamcı mütefekkir, geleneği 

anlamanın yegâne vesilesinin Arapça olduğu zannıyla yetişmiştir. Bu nedenle 

çalışmalarının büyük bir kısmını bu vesileyi elde etmeye teksif etmiş ve bunun 

ötesine geçememiştir. Çalışmamızda en az dil kadar önemli olan yöntem sorununu 

ele almak istiyoruz. Zira gelenekle irtibata geçmek için geleneğin dilini bilmek 

elbette ki gereklidir, ancak yeterli değildir. Bu geleneğin yöntemini de bilmek, 

geleneğin ürettiği eserlerin dünyasına nüfuz etmenin elzem şartlarından biridir. Bu 

yöntem, genellikle ancak İslami ilimlerle uğraşan meraklılar tarafından 

bilinebilmekte ve bütün bir İslam mütefekkirine ulaşamamaktadır. Oysa İslamcı 

mütefekkirin en az batı kitabiyatına müracaat ederken ki rahatlığı geleneğin kült 

eserlerine müracaat ederken de gösterme hakkı vardır. Zira bütün dini konularda 

konuşmakta ve kanaat belirtmektedir. Bu kanaatler oluşturulurken arka plandaki 

bilgi birikimine geleneği eklemek ancak dil ve yöntem hususlarını iyi idrak etmeye 

ve tahlil etmeye bağlıdır. Geleneğin işleyiş tarzına ve telif türlerinin mantığına dair 

eksik ya da yanlış bilgiler, geleneğe dair yanlış kanaatlere sebep olmaktadır. Bu 

kanaatlerin kısmen bu geleneğin yok olmaya terk edilmiş bir bakiyesi 

sayılabilecek medreselerde yetişmiş kimseler tarafından da paylaşıldığını zaman 

zaman müşahede edişimiz aslında bu konuya dair eksik bilginin-

bilgilendirilmenin boyutlarını göstermekte ve yönteme dair yönelimleri ayrıca 

anlamlı kılmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızda ekseriyetle, daha önce var 

olmakla beraber ikinci klasik dönem olarak adlandırılan dönemde yaygınlaşan bir 

telif türü olan metin-şerh-haşiye geleneğini ele alarak bu yöntemin işleyişini, 

gelişkin ve eksik yönlerini ve yönteme dair yanlış anlamaları detaylı bir şekilde 

incelemek ve geliştirmeye çalıştığımız kavram ve kavrayışları paylaşmak 

istiyoruz. 

                                                           
Arş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi  
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Tarihi Olayların Aktarımında  “Din Dilinin” Kullanımı (Tarihu’z Zuknin 
Örneği) 

Cuma Karan 

 

Din dili, bütün din mensuplarının lehte veya aleyhte kullandıkları ve olayları 

yorumlamaya çalışırken dayandıkları önemli bir dayanak olmuştur. İslam 

toplumunda zaman zaman “kaderci anlayış” olarak da belirtilen bu durumun bazen 

olaylar karşısındaki çaresizliğin adeta bir teslimiyetin ifadesi olarak kullanılırken 

bazen de karşımızdakilerde vuku bulan bir durum veya olay için, “müstahak” bir 

cezanın ifadesi şeklinde karşımıza çıkmıştır. Kuran’ın değişik ayetlerinde tarihte 

yaşanmış ve önceki “helak” edilen;  “kavimlerin başına gelen felaketlerin 

insanların kendi elleriyle yaptıkları kötülüklerin cezası” şeklindeki tanımlamaları 

dikkate alındığında bu durumun diğer semavi dinlerden biri olan Hıristiyan din 

adamlarda da bu anlayışın izini görmekteyiz.  

Tebliğimiz konu olan ve miladi 775 yılında Diyarbakır’ın Zuknîn köyünde vefat 

eden bir Süryani rahip ve aynı zamanda bir vekânüvis olan  “Tarihu’l Zuknin”  

müellifi,  gerek yaşadığı dönemde ve gerekse de eski “tarihi olayları” anlatırken 

kullandığı “din dili”,“kaderci anlayış” bu anlamda dikkat çekicidir. Müellif olup 

biten hemen hemen bütün olayları dine dayandırmış ve yaşanan sıkıntıları, afet ve 

kuraklıkları hatta savaş ve saldırıları bile bu anlamda kaderci bir yaklaşımla din 

dil ile izah etmeye çalışmıştır. Yer yer bununla da yetinmemiş, önceki 

Peygamberlerin sözlerinden alıntılar yaparak bu durumun akıbetini de geçmişte 

yaşanmış tarihle benzerliğini kurmuştur. Bu tebliğimizde müellifin yer verdiği 

olayların din dili ile bağlantı kurduğu örnek ve anlatımlarına yer verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Din dili, kader, müstahak, ilahi azap, nankörlük. 
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Tarihi Olayların Aktarımında  “Din Dilinin” Kullanımı (Tarihu’z Zuknin 
Örneği) 

Cuma Karan 

 

Din dili, bütün din mensuplarının lehte veya aleyhte kullandıkları ve olayları 

yorumlamaya çalışırken dayandıkları önemli bir dayanak olmuştur. İslam 

toplumunda zaman zaman “kaderci anlayış” olarak da belirtilen bu durumun bazen 

olaylar karşısındaki çaresizliğin adeta bir teslimiyetin ifadesi olarak kullanılırken 

bazen de karşımızdakilerde vuku bulan bir durum veya olay için, “müstahak” bir 

cezanın ifadesi şeklinde karşımıza çıkmıştır. Kuran’ın değişik ayetlerinde tarihte 

yaşanmış ve önceki “helak” edilen;  “kavimlerin başına gelen felaketlerin 

insanların kendi elleriyle yaptıkları kötülüklerin cezası” şeklindeki tanımlamaları 

dikkate alındığında bu durumun diğer semavi dinlerden biri olan Hıristiyan din 

adamlarda da bu anlayışın izini görmekteyiz.  

Tebliğimiz konu olan ve miladi 775 yılında Diyarbakır’ın Zuknîn köyünde vefat 

eden bir Süryani rahip ve aynı zamanda bir vekânüvis olan  “Tarihu’l Zuknin”  

müellifi,  gerek yaşadığı dönemde ve gerekse de eski “tarihi olayları” anlatırken 

kullandığı “din dili”,“kaderci anlayış” bu anlamda dikkat çekicidir. Müellif olup 

biten hemen hemen bütün olayları dine dayandırmış ve yaşanan sıkıntıları, afet ve 

kuraklıkları hatta savaş ve saldırıları bile bu anlamda kaderci bir yaklaşımla din 

dil ile izah etmeye çalışmıştır. Yer yer bununla da yetinmemiş, önceki 

Peygamberlerin sözlerinden alıntılar yaparak bu durumun akıbetini de geçmişte 

yaşanmış tarihle benzerliğini kurmuştur. Bu tebliğimizde müellifin yer verdiği 

olayların din dili ile bağlantı kurduğu örnek ve anlatımlarına yer verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Din dili, kader, müstahak, ilahi azap, nankörlük. 

 

 

 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Trabzon Üniversitesi  

 

Din Bilimlerinde Kavramların Oluşum Mantığı ve Tarihsel Arkaplanı 
(Arap Grameri Örneği)  

Rıfat Akbaş 

 

Şüphesiz ki İslâm dininin kutsal kitabı olan Kur’ân-ı Kerim ile birlikte Hz. 

Peygamberin (s.a.v) hadisleri din bilimleri alanında çok önemli iki kaynağı 

oluşturmaktadır. Bu iki kaynağın din bilimleriyle bağlantılı olan diğer ilim 

dallarına ait kavramların oluşumunda da göz önünde bulundurulduğu çok açıktır. 

Nitekim tefsir, hadis, kelâm, fıkıh ve gramer kitaplarında kullanılan ortak 

kavramların varlığı bunu teyit etmektedir. Bundan dolayı din bilimlerinde 

kullanıla gelen kavramların birbirinden kopuk olduğunu söylemek mümkün 

değildir. Ayrıca bu kavramların belli bir zaman ve mekâna özgü olarak 

değerlendirilmesi de yanlış olacaktır. Zira kavramların ortak bir düşünce ürünü 

olduğu ve zamanla istikrarlaştığı hususu şüphe götürmeyen bir gerçektir.  

İslâm dininin benimsenmesinden sonra din bilimleri özelinde yürütülen 

faaliyetlerde özellikle dil ilimleri hususunda, Kur’ân-ı Kerim ve hadis-i şerifler 

dışında başka faktörlerin etkisi de zamanla görülmeye başlanmıştır. Zira gerek 

Arap gerekse farklı toplumlara mensup dilci ve gramerciler tarafından oluşturulan 

gramer kavramlarındareel kültür ve yerel dil kendisini çok fazla hissettirmiştir. 

Aslında gramerin oluşturulma zeminini hazırlayan etkenler içerisinde Arap 

olmayanların iyi bir şekilde eğitilme amacı da olduğuna göre bu ilme ait 

kavramlarının reel kültür ve yerel dil perspektifinde sade ve anlaşılır bir şekilde 

oluşturulmaya çalışılması tutarlı bir hamle olduğu gibi dil ilimlerinin tarihsel 

arkaplanını aydınlatmaktadır.  

Öte yandan söz konusu kavramların oluşumunda reel kültür ve yerel dil haricinde 

anlam, şekil, tasvîr, müradiflik ve amel faktörlerinin de dikkate alındığı, hem 

nahiv (cümle bilgisi) hem de sarf (kelime bilgisi) odaklı faaliyetlerde açık bir 

şekilde görülmektedir.  

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  
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Bu bağlamda bildiride, din bilimleri bünyesinde değerlendirilen Arap gramerinin 

kavramsallaştırılma süreci ve bu süreçte dikkate alınan faktörlerin etkisi üzerinde 

durulup bir nevi kavram-kültür ilişkisinin arkaplanı izah edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kavramlar, din bilimleri kavramları, Arap grameri 

kavramları, kavram ve reel kültür, kavram ve yerel dil. 
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Bu bağlamda bildiride, din bilimleri bünyesinde değerlendirilen Arap gramerinin 

kavramsallaştırılma süreci ve bu süreçte dikkate alınan faktörlerin etkisi üzerinde 

durulup bir nevi kavram-kültür ilişkisinin arkaplanı izah edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kavramlar, din bilimleri kavramları, Arap grameri 

kavramları, kavram ve reel kültür, kavram ve yerel dil. 

 

  

 

 مفهوم القراءات وأثره في تنوع المعاني والدالالت

Israa Eıd 

 

حاضر؛ وذلك تلبية إّن موضوع القراءات القرآنية قد نال اهتماًما كبيًرا من العلماء والباحثين في الماضي وال

ق على كتاب هللا عز وجل وتوضيًحا للمصطلحات والمفاهيم المتعلقة بهذا الموضوع أو ما استغللخدمة 

ف المعاني الدارسين والباحثين، وعلى الرغم من اهتمام العلماء بمفهوم القراءات وأصولها إال أن اختال

ف ألفاظ بعضهم اختالباختالف القراءة ال يعرفه كثير من الناس، فتشكل عليهم بعض المفاهيم، بل يستهجن 

 ا الوجه؟القرآن بين القراءات، ويتساءلون دائما عن جواز ذلك، وهل يختلف معنى القرآن ويتناقض من هذ

وم القراءات ولَّما كان الختالف مفهوم القراءات من أثر في توجيه المعاني جاءت هذه الدراسة ُمبينة مفه

لفرق بين ين والمتكلمين وعلماء النحو والعربية، واوتباين المقصود منها عند علماء القراءات والمفسر

مي األحرف مفهومي القرآن والقراءات، والفرق بين مفهومي علم القراءات وعلم التجويد، والفرق بين مفهو

 السبعة والقراءات السبعة، وأسباب اختالط األذهان بهذين المفهومين خصوًصا.

داللة الف القراءات وأثره في تنوع المعنى واتساع الكما ستعرض الدراسة سورة الكهف أنموذًجا الخت

الصوتية وشمول المقصود يظهر من خالله كنوز كثيرة من اللهجات العربية، وثروة من المعاني النحوية و

لكل  والصرفية، ونربط فيه كل وجه من وجوه القراءات بأصله من واقع االستعمال العربي، واالحتجاج

 ها.قراءة ببيان عللها وتوجيه

فظ والمعنى أحدها: اختالف الل :ومن خالل استقراء اختالف القراءات يتبين أنها ال تخلو من ثالثة أحوال

ا مع امتناع جواز الثالث: اختالفهما جميعً  .الثاني: اختالفهما جميعًا مع جواز اجتماعهما في شيء واحد .واحد

به أُمية، شوكل هذا تيسير ورحمة بأمة  .تضاداجتماعهما في شيء واحد بل يتفقان من وجه آخر ال يقتضي ال

بل ومع أن االختالف كان بأحرف يسيرة أو حركات بسيطة ال تصعُب إال أنه كان لهدف أسمى وغرض أن

لعرب ولغاتها، اأال وهو اثبات إعجاز القرآن وحفظه كلما تقدم الزمان بأدق تفصيالته وحركاته حاويًا لهجات 

 قعد قواعدهم فينقادون بأمره ال العكس.قائدًا زمام النحو والصرف يُ 

 

.مفاهيم ، القراءات ، توجيه ، معاني ، اختالف: لكلمات المفتاحية  
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 المرأة ودورها في الحياة وفق المنظور القرآني

Abdusalam Youssef 

 

تمع وتربي المجنصف  –ما يقولون ك –الشك أن للمرأة الدوَر األهمَّ واألبرَز في حياة المجتمعات ، فهي 

رعنا الحنيف، وال غرابة في ذلك شكما أنصفها  -رضّي أسماوّيٍ أو  -النصف اآلخر، ولم ينصفها أي تشريعٍ 

رأة وعلّو شأوها البتة، فاهلل الذي ارتضى لنا هذا الدين هو الذي خلق المرأة. والنصوص القرآنية في شأن الم

لمرأة، والطعن في األسنة المعادين للدين، وذلك من خالل قناة كثيرةٌ جداً. ومع ذلك فإن شرع هللا لم يسلم من 

 تلك النصوص التي تتناول شأنها وأوضاعها. ودائما يرفعون شعار المساواة بينها وبين الرجل

 :وأما محاور البحث فهي

 قيمة المرأة عند اآلخرين أوالً:

مها وكل ذلك مشفع ها اإلنسانية ومظاهر تكريثانيا: مكانة المرأة في القرآن الكريم، وذلك من خالل إبراز قيمت

 .باآليات الكريمة

خير الرجال خيرهم )ثانياً: اإلسالم يجعل أساس العالقة القائمة مع المرأة مرتبًطا بعقيدة الثواب والعقاب فـ 

  ...ألهله..., و)ما أكرمهن إال كريم

قرآن وجعله نبراساً الصالة والسالم تعاليم ال ثالثاً: المنهج النبوي الرشيد في قضية المرأة, وكيف امتثل عليه

كم يهتدي به في زمن نزلت فيه مكانة المرأة إلى الحضيض، حيث الوأد والحرمان من الميراث والتح

 .بقرارها.....الخ ثم األسباب التي أدت باالنحراف بقضية المرأة عن المنهاج النبوي

ها أفئدة الجاهلينرابعاً: الوقوف عند بعض النصوص )آيات كريمة وأحا غها  ديث شريفة( التي لم تعِّ ولم تستسِّ

النساء ...((  أهواء المغرضين، فرأوا فيها إجحافاً بحق المرأة من مثل قوله تعالى: )) الرجال قوامون على

 ( 228)البقرة :  (، وقوله تعالى في سورة البقرة:)) وللرجال عليهن درجة(( 4)النساء:

ً من صورة المرأة في العهد النبوي خامساً: الواقع الحالي لل الخلفاء ومرأة بعد مرور أربعة عشر قرنا

 الراشدين، 

لة الخروج سادساً: بيان الوجه الشرعي لعمل المرأة خارج البيت، مع بيان األدلة والنصوص الشرعية لمسأ

 .لسياسةعوة وامن البيت ومسألة الحجاب، والوقوف أمام أهم مجالين للمرأة في الحياة، وهما مجاال الد

 

.وفق المنظور ،القرآني المرأة، دور، المنظور، :لكلمات المفتاحية  
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 المرأة ودورها في الحياة وفق المنظور القرآني

Abdusalam Youssef 

 

تمع وتربي المجنصف  –ما يقولون ك –الشك أن للمرأة الدوَر األهمَّ واألبرَز في حياة المجتمعات ، فهي 

رعنا الحنيف، وال غرابة في ذلك شكما أنصفها  -رضّي أسماوّيٍ أو  -النصف اآلخر، ولم ينصفها أي تشريعٍ 

رأة وعلّو شأوها البتة، فاهلل الذي ارتضى لنا هذا الدين هو الذي خلق المرأة. والنصوص القرآنية في شأن الم

لمرأة، والطعن في األسنة المعادين للدين، وذلك من خالل قناة كثيرةٌ جداً. ومع ذلك فإن شرع هللا لم يسلم من 

 تلك النصوص التي تتناول شأنها وأوضاعها. ودائما يرفعون شعار المساواة بينها وبين الرجل

 :وأما محاور البحث فهي

 قيمة المرأة عند اآلخرين أوالً:

مها وكل ذلك مشفع ها اإلنسانية ومظاهر تكريثانيا: مكانة المرأة في القرآن الكريم، وذلك من خالل إبراز قيمت

 .باآليات الكريمة

خير الرجال خيرهم )ثانياً: اإلسالم يجعل أساس العالقة القائمة مع المرأة مرتبًطا بعقيدة الثواب والعقاب فـ 

  ...ألهله..., و)ما أكرمهن إال كريم

قرآن وجعله نبراساً الصالة والسالم تعاليم ال ثالثاً: المنهج النبوي الرشيد في قضية المرأة, وكيف امتثل عليه

كم يهتدي به في زمن نزلت فيه مكانة المرأة إلى الحضيض، حيث الوأد والحرمان من الميراث والتح

 .بقرارها.....الخ ثم األسباب التي أدت باالنحراف بقضية المرأة عن المنهاج النبوي

ها أفئدة الجاهلينرابعاً: الوقوف عند بعض النصوص )آيات كريمة وأحا غها  ديث شريفة( التي لم تعِّ ولم تستسِّ

النساء ...((  أهواء المغرضين، فرأوا فيها إجحافاً بحق المرأة من مثل قوله تعالى: )) الرجال قوامون على

 ( 228)البقرة :  (، وقوله تعالى في سورة البقرة:)) وللرجال عليهن درجة(( 4)النساء:

ً من صورة المرأة في العهد النبوي خامساً: الواقع الحالي لل الخلفاء ومرأة بعد مرور أربعة عشر قرنا

 الراشدين، 

لة الخروج سادساً: بيان الوجه الشرعي لعمل المرأة خارج البيت، مع بيان األدلة والنصوص الشرعية لمسأ

 .لسياسةعوة وامن البيت ومسألة الحجاب، والوقوف أمام أهم مجالين للمرأة في الحياة، وهما مجاال الد

 

.وفق المنظور ،القرآني المرأة، دور، المنظور، :لكلمات المفتاحية  
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 أثر المفاهيم الخاطئة على الدين وطرق تصويبها في ضوء السنة النبوية

Ayman Aldoori 

 

، فقد وضع النبي  اهتمت الشريعة اإلسالمية بجميع جوانب الحياة ، وقد نال الجانب التعليمي حظاً وافراً منها

بطرق تصويب  صلى هللا عليه وسلم بوحيمن ربه منهجاً تربوياً قدوة تمثَّل في جوانب شتى، ومنها ما يتعلق

ً ل ن أثر سلبي ما ينتج عنه المفهوم الخاطئ مالمفاهيم الخاطئة وهو موضوع هذا البحث، ولقد اخترته نظرا

ة ، وتؤثر في على الفرد والمجتمع فالمفهوم الذي يَْعلق في ذهن الُمتلقي ينبني عليه أحكام وتصرفات عديد

 الجته ومعفعلى هذا تظهر لنا خطورة المفهوم، وضرورة عالقته بمن حوله من أشخاص أو أدوات أو بيئة ، 

يُظهر هذا جوع إلى هدي النبيصلى هللا عليه وسلمفي طرق تصويب المفاهيم ، و، فكان البد من الر تصحيحه

، المعياريةو، وعـوالتنل، موـبالشيتصف والذي ، السلوك البحث منهج النبي صلى هللا عليه وسلم في تقويم 

ب المفاهيم صويت، ومبينًا فيه األساليب التي اتخذها النبي صلى هللا عليه وسلم في ومراعاة الفروق الفردية

المفهوم  الخاطئة والتي تشمل المسارعة في تصحيح المفهوم الخاطئ وعدم إهماله، وبيان السبب من ابطال

 الخاطئ ، بالحوار المقنع ، والرحمة به أثناء تصويبه.

ا تنقسم إلى وجدت أنهللمفاهيم،  اتصحيحً  تتضمنأحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم التي  ومن خالل استقراء

لمجاالت وهذه ا عليه الصالة والسالم في المفهوم السابق،بحسب نوع التغيير الذي أحدثه مجاالت  ثالثة

 :الثالثة هي

إبداله بمفهوم واء المفهوم السابق لعدة اعتبارات إلغ األول: استبدال المفهوم السابق بمفهوم صحيح يتم فيه

 إبطاله ابق وعدمالمفهوم الس وذلك بإثبات مفهوم السابقالدائرة توسيع . الثاني: ألولمع ا ايختلف تمامً جديد 

ع المفهوم السابق ليتضمَّن المعنى الجديد لمفهوم هيم جديدة ل. الثالث: إضافة مفاثم إضافة معنى جديد؛ فيتَّسِّ

على جهة  قديم؛ بل يكونالمفهوم السابق، وإضافة معنى جديد ال عالقة له بالمعنى الوذلكبإثبات السابق

 ل.االستقال

 لة من السنة النبوية تؤكد عليها.وفي كل نوع أمث

 

.مفاهيم ، خاطئة، تصويب، السنة النبوية :لكلمات المفتاحية  
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 مفهوم المرونة في السياسة الشرعية وأثره في العالقات الخارجية

Muhammed Rashid Merri 

 

يعة اإلسالمية،  شرِّ ساسي من مقاصد ال سير مقصد أَ سميُعدُّ التْي سير وال احة والمرونة وبهذا دخلت روح التي

ة، في كل فروع اإلسيييالم وأصيييوله، من عبادات و معامالت؛ ومن ذلك المرونة في جانبالسيييياسييية الشيييرعي

ة، ترتكز ولكون السيييياسييية الداخلية والخارجية تقوم على مجموعة من األسيييس العقدية واألخالقية التشيييريعي

ي هذه فاسة تأصيل وإيضاح مفهوم المرونة ودخولها بصورة منضبطة عليها، وتؤثر فيها. تحاول هذه الدر

ها في السيييياسييية، مع إيضييياح مفاهيم المرتكزات واألسيييس التي تقوم عليها السيييياسييية الشيييرعية المرنة وأثر

فصييييييلها عن مفهوم المداهنة، وكذلك مفهوم و -مثالً  –العالقات الخارجية، وذلك بإعمال مفهوم المداراة 

لتي من شأنها لها عن مفاهيم الكذب والنفاق السياسي، وغير ذلك من أساليب المرونة الشرعية االتقيَّة وفص

سس سياستها، مع أن تَعبُر باألُمة وأن تتجاوز هذه األزمة من غير أن تكسرها أو تنال من دينها أو قواعد وأ

شل كثير الس سبب األكبر في ف سة كان لها ال سيا سات الحالية .بيان أن المفاهيم المغلوطة لل  ويهدف البحث يا

وإبراز  ،إلى التعرف على النواحي اإليجابية في السييياسيية الشييرعية التي تجعلها صييالحة لكل مكان وزمان 

ذه همرونة االسيييييالم في جانب السيييييياسييييية الشيييييرعية بوجه عام وأثرها في العالقات الخارجية. كما تهدف 

الخارجية  اسيية الشييرعية ومظاهرها وآثارها في العالقاتالدراسيية إلى  اإلجابة عن مفهوم المرونة في السييي

 للدولة وضوابطها وقواعدها التي تكمن فيها المرونة في السياسة الشرعية .

رائع، وتغيّر وتسييعى السييتنباط مفهوم المرونة من خالل القواعد الفقهية كقاعدة المصييالح المرسييلة، وفتح الذ

 األحوال، وغيرها من القواعد الشرعية.االجتهاد والفتوى بتغير الزمان والمكان و

باطّيِّ. ولذلك يسلك الباحث في هذه الدراسة المنهج االستقرائي، والمنهج الوصفي التحليلي، والمنهج االستن

لكليات، مع بيان يهتم بالنظر في القواعد العامة واسييييييتنباط األحكام من األدلة، واالنتقال من الجزئيات إلى ا

 قة بالمرونة في السياسة الشرعية، وهللا الموفق.جميع المفاهيم المتعل

 

.مفاهيم مغلوطة ،السياسة الخارجية ،السياسة الشرعية ،مفهوم السياسة :كلمات المفتاحية  
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 مفهوم المرونة في السياسة الشرعية وأثره في العالقات الخارجية

Muhammed Rashid Merri 

 

يعة اإلسالمية،  شرِّ ساسي من مقاصد ال سير مقصد أَ سميُعدُّ التْي سير وال احة والمرونة وبهذا دخلت روح التي

ة، في كل فروع اإلسيييالم وأصيييوله، من عبادات و معامالت؛ ومن ذلك المرونة في جانبالسيييياسييية الشيييرعي

ة، ترتكز ولكون السيييياسييية الداخلية والخارجية تقوم على مجموعة من األسيييس العقدية واألخالقية التشيييريعي

ي هذه فاسة تأصيل وإيضاح مفهوم المرونة ودخولها بصورة منضبطة عليها، وتؤثر فيها. تحاول هذه الدر

ها في السيييياسييية، مع إيضييياح مفاهيم المرتكزات واألسيييس التي تقوم عليها السيييياسييية الشيييرعية المرنة وأثر

فصييييييلها عن مفهوم المداهنة، وكذلك مفهوم و -مثالً  –العالقات الخارجية، وذلك بإعمال مفهوم المداراة 

لتي من شأنها لها عن مفاهيم الكذب والنفاق السياسي، وغير ذلك من أساليب المرونة الشرعية االتقيَّة وفص

سس سياستها، مع أن تَعبُر باألُمة وأن تتجاوز هذه األزمة من غير أن تكسرها أو تنال من دينها أو قواعد وأ

شل كثير الس سبب األكبر في ف سة كان لها ال سيا سات الحالية .بيان أن المفاهيم المغلوطة لل  ويهدف البحث يا

وإبراز  ،إلى التعرف على النواحي اإليجابية في السييياسيية الشييرعية التي تجعلها صييالحة لكل مكان وزمان 

ذه همرونة االسيييييالم في جانب السيييييياسييييية الشيييييرعية بوجه عام وأثرها في العالقات الخارجية. كما تهدف 

الخارجية  اسيية الشييرعية ومظاهرها وآثارها في العالقاتالدراسيية إلى  اإلجابة عن مفهوم المرونة في السييي

 للدولة وضوابطها وقواعدها التي تكمن فيها المرونة في السياسة الشرعية .

رائع، وتغيّر وتسييعى السييتنباط مفهوم المرونة من خالل القواعد الفقهية كقاعدة المصييالح المرسييلة، وفتح الذ

 األحوال، وغيرها من القواعد الشرعية.االجتهاد والفتوى بتغير الزمان والمكان و

باطّيِّ. ولذلك يسلك الباحث في هذه الدراسة المنهج االستقرائي، والمنهج الوصفي التحليلي، والمنهج االستن

لكليات، مع بيان يهتم بالنظر في القواعد العامة واسييييييتنباط األحكام من األدلة، واالنتقال من الجزئيات إلى ا

 قة بالمرونة في السياسة الشرعية، وهللا الموفق.جميع المفاهيم المتعل

 

.مفاهيم مغلوطة ،السياسة الخارجية ،السياسة الشرعية ،مفهوم السياسة :كلمات المفتاحية  
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دراسة مفاهيمية -المصادر األخرى عرض السنة على   

Abdülaziz Muhammed 

 

ثين، ولكن قد يدخل حيز القبول عند المحد األصل أنه إذا توافرت شروط القبول الخمسة في أي حديث فإنه

 حوٌل؟تعرض عوارض تستلزم مقابلة هذا الحديث بالمصادر األخرى حتى يُْعلَم هل هو ثابٌت أم من

ديد معنى وعرض السنة على المصادر األخرى عملية يكتنفها كثيٌر من المخاطر التي تستدعي أوالً تح

لسنة اعلى المصادر األخرى سيصبح سالحاً مسلطاً على العرض وضوابطه وآلياته، وإال فإن العرض 

ملية النقد بالتقويم عيعود عليها بالهدم وعلى جهود المحدثين بالنقض إذا لم يُْحَسن استخدامه بما يعود على 

م االعوجاج والثاني ينقض البناء، لذلك كان لزاماً على الباحثين  والتصحيح، فهو سالح ذو حدين، األول يُقَّوِّ

 يق هذا المفهوم وتوضيحه وتأطيره ليغدو واضحاً بيِّّناً.تحق

مصادر؟ أيكتفى أما المصادر التي يجب عرض السنة عليها فتحتاج أيضاً شيئاً من التحديد، فما هي تلك ال

 بالعرض على القرآن، أم ال بد من العرض على العقل والتاريخ والواقع المشاهد؟

 قشته سعياً وراء تبيانه وتوضيحه.مناهذا ما ستحاول هذه الورقة البحثية 

 

عرض، مفهوم، المصادر األخرى، السنة. :لمات المفتاحية  
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 معالم االتفاق واالفتراق بين الصحابة في مفاهيم االمتثال والتأسي والطاعة والتقليد

M. Kamel Karabelli 

 

ول بوجوب والتقليد، فمنهم من كان يطلق القتعددت فهوم الصحابة في مفاهيم االمتثال والتأسي والطاعة 

ل  ور القرائن في دَ االمتثال الحرفي لألمر بقطع النظر عن القرائن المحيطة بذلك األمر، ومنهم من كان يُفعِّّ

لطاعة، فمنهم اتحديد ذلك المفهوم، ويظهر ذلك من خالل التطبيق العلمي لكّلٍ منهم، وكذلك الحال في مفهوم 

ذلك شروطاً طاعة النبي صلى هللا عليه وسلم وبين غيره من والة األمر، ومنهم من يضع لمن كان يفرق بين 

قوم في هذا وقيوداً، ويتجلى ذلك كله من خالل مواقفهم التي سجلتها لنا كتب التاريخ وكتب الرواية. وسأ

 ظرهم.ههم ونالبحث ببيان أهم معالم االفتراق واالتفاق، ومسوغات ذلك، من خالل نماذج واقعية من فق

 

.الطاعة، االمتثال، التأسي، األمر، التقليد :لمات المفتاحية  
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 معالم االتفاق واالفتراق بين الصحابة في مفاهيم االمتثال والتأسي والطاعة والتقليد

M. Kamel Karabelli 

 

ول بوجوب والتقليد، فمنهم من كان يطلق القتعددت فهوم الصحابة في مفاهيم االمتثال والتأسي والطاعة 

ل  ور القرائن في دَ االمتثال الحرفي لألمر بقطع النظر عن القرائن المحيطة بذلك األمر، ومنهم من كان يُفعِّّ

لطاعة، فمنهم اتحديد ذلك المفهوم، ويظهر ذلك من خالل التطبيق العلمي لكّلٍ منهم، وكذلك الحال في مفهوم 

ذلك شروطاً طاعة النبي صلى هللا عليه وسلم وبين غيره من والة األمر، ومنهم من يضع لمن كان يفرق بين 

قوم في هذا وقيوداً، ويتجلى ذلك كله من خالل مواقفهم التي سجلتها لنا كتب التاريخ وكتب الرواية. وسأ

 ظرهم.ههم ونالبحث ببيان أهم معالم االفتراق واالتفاق، ومسوغات ذلك، من خالل نماذج واقعية من فق

 

.الطاعة، االمتثال، التأسي، األمر، التقليد :لمات المفتاحية  
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دراسة بين دالالت النصوص القرآنية والفهوم الكالمية :مفهوم الك ْسِب اإلنسانيِ وحدوده  

Hasan Al-Khattaf 

 

التفسيق، وجرى خالف واسع بين المتكلمين في خلق األفعال، وُكتِّبت في ذلك ُكتُب وجرى الرمي بالتضليل 

تعبير  فهناك من رأى أّن القول بنفي الكسب هو مشاركة هلل في الخلق وهو نوع من المجوسية على حدِّّ 

ر وغيره، وقد القاضي عبد الجبااألشعري في اإلبانة، وهناك من رأى أن هذا الفهم هو الجبر بعينه كما رأى 

ة واالعتماد كانت هناك محاوالت لتدعيم هذه النظرة من خالل اللجوء إلى مفاهيم الكسب في النصوص القرآني

 عيها. 

إلنساني من انطالقا مما سبق تقوم فكرة البحث على ضبط مفهوم الكسب الوارد عند المتكلمين، فهل الفعل ا

نته؟ أم هو ألشياء كما يرى المعتزلة ذلك وخاصة القاضي عبد الجبار في مدوخير أو شر هو فعل مؤثٌر في ا

ن األشعري في له كما يرى األشاعرة وخاصة أبو الحس مجرد عملية اقتران بين األثر والمؤثر وأنه ال تأ ثير

الماتريدية  سَّطكتابه اللَُّمع؟ هنا اختلف المتكلمون على أقوال كان األشعري والمعتزلة على طرفي نقيض وتو

 لمعنى(ابينهما. وهذا االختالف هو المقصود بقولنا )فهوم المتكلمين: جمع فهم، والفهم هو حسن تصور 

}اَل  الىلكن هل دالالت النصوص القرآنية الكثيرة البالغة عشرات من اآليات وبصيغة مختلفة كقوله تع 

ُ نَْفًسا إِّالَّ ُوْسعََها لََها َما َكسَ  يبٍَة فَبَِّما بَْت{ وقوله سبحانهبَْت َوَعلَْيَها َما اْكتَسَ يَُكلُِّّف �َّ ْن ُمصِّ  }َوَما أََصابَُكْم مِّ

يُكْم َويَْعفُو َعْن َكثِّيٍر ) سة دالالت النصوص القرآنية تؤيد مذهبا من المذاهب؟ هنا سيتم درا ({30َكَسبَْت أَْيدِّ

 صوص.ى قيام فكرة الكسب على هذه النمن خالل سياقاتها المختلفة لتقويم الفهم الكالمي ومعرفة مد

عيدا عن التأثير تكمن أهمية الدراسة في ضبط هذا المفهوم في ضوء اآليات القرآنية ب أهمية الدراسة : ثانيا.

لة لهذا التوجه العقدي اإليدلوجي وبيان أيُّ الموقفين أقرُب للنصوص القرآنية، مع الكشف عن البواعث الحام

 قبوال به أو رفضا له.

 

.الكسب، التنزيه، الداللة القرآنية، المتكلمون، الفعل اإلنساني :لمات المفتاحية  
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Terim-Kavram Karşıtlığı: Fiil Örneği 

Muhsine Börekçi&Demet Sancı Uzun 

 

Bir canlı olarak insanın ayırıcı özelliği nesnel gerçeklik hakkında bilgi oluşturması 

ve bu bilgi doğrultusunda bir evren tasarlamasıdır. Bunun için de dil yetisi ile 

donatılmıştır. Bu donanım ile bir bütün olan dış dünyayı bilgisi doğrultusunda 

böler, sınıflandırır, adlandırır, kurmaca bir varlık alanı olan dil ile yeniden 

kurgular. Bunun sonucunda gösteren-gösterilen ya da nesne –kavram karşıtlığı 

oluşur. Birey için varoluş sahnesine çıkan bilginin işlenmesi, biriktirilmesi ve 

saklanması da kavramlara bağlıdır. Bu durum kavram kadar kavramlaştırmayı da 

önemli hale getirir. Nesne ve olayların algılanan temel ögelerini, örgütleyerek bir 

zihinsel imge oluşturma çabası olan kavramlaştırma; deney, gözlem, sezgi 

yollarıyla elde edilen bilginin düzenlenmesi ile gerçekleşir.  

Doğal bilimlerde gönderge gerçek dünyada var olan somut nesneler olduğu için 

gösterilenlerin, kavramların, tanımlanması, sınıflandırılması, sınırlandırılması 

daha kolay olmaktadır. Sosyal bilim alanları ise daha çok dilde var edilen 

kavramlara dayanmaktadır. Dilin dil ile anlatıldığı üst dil işlevinin baskın olduğu 

bu alanlardan biri de dil bilgisidir. Dil bilgisinde kullanılan terimlerin göndergesi 

gerçek dünyada var olan somut bir nesne ya da varlık değildir. Dil ile ilgili 

kavramlar yine dil göstergeleriyle ifade edilir. Gösterilen kavram soyut ve 

anlaşılması zor olduğu için kavramlaştırma süreci önem kazanır. Dil göstergesinin 

doğası anlaşılmamış ise kavramlaştırma yanlış yapılır, ortaya çıkan kavramı ifade 

eden terim de gösterilenin doğasına uygun olmayan ezber bilgiler içerir. Bu durum 

bir bilimsel nesne olarak dilin anlaşılmasında ve öğretilmesinde birçok sorunun, 

özellikle alan uzmanlarının, öğretici ve öğrencilerin şikâyet ettiği kavram 

kargaşasının ortaya çıkmasına neden olur.  

Çalışmada çokça kargaşa yaşanan dil bilgisi kavramlarından biri olan “fiil”in ele 

alınarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Tarama modelindeki çalışmada 
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Terim-Kavram Karşıtlığı: Fiil Örneği 

Muhsine Börekçi&Demet Sancı Uzun 

 

Bir canlı olarak insanın ayırıcı özelliği nesnel gerçeklik hakkında bilgi oluşturması 

ve bu bilgi doğrultusunda bir evren tasarlamasıdır. Bunun için de dil yetisi ile 

donatılmıştır. Bu donanım ile bir bütün olan dış dünyayı bilgisi doğrultusunda 

böler, sınıflandırır, adlandırır, kurmaca bir varlık alanı olan dil ile yeniden 

kurgular. Bunun sonucunda gösteren-gösterilen ya da nesne –kavram karşıtlığı 

oluşur. Birey için varoluş sahnesine çıkan bilginin işlenmesi, biriktirilmesi ve 

saklanması da kavramlara bağlıdır. Bu durum kavram kadar kavramlaştırmayı da 

önemli hale getirir. Nesne ve olayların algılanan temel ögelerini, örgütleyerek bir 

zihinsel imge oluşturma çabası olan kavramlaştırma; deney, gözlem, sezgi 

yollarıyla elde edilen bilginin düzenlenmesi ile gerçekleşir.  

Doğal bilimlerde gönderge gerçek dünyada var olan somut nesneler olduğu için 

gösterilenlerin, kavramların, tanımlanması, sınıflandırılması, sınırlandırılması 

daha kolay olmaktadır. Sosyal bilim alanları ise daha çok dilde var edilen 

kavramlara dayanmaktadır. Dilin dil ile anlatıldığı üst dil işlevinin baskın olduğu 

bu alanlardan biri de dil bilgisidir. Dil bilgisinde kullanılan terimlerin göndergesi 

gerçek dünyada var olan somut bir nesne ya da varlık değildir. Dil ile ilgili 

kavramlar yine dil göstergeleriyle ifade edilir. Gösterilen kavram soyut ve 

anlaşılması zor olduğu için kavramlaştırma süreci önem kazanır. Dil göstergesinin 

doğası anlaşılmamış ise kavramlaştırma yanlış yapılır, ortaya çıkan kavramı ifade 

eden terim de gösterilenin doğasına uygun olmayan ezber bilgiler içerir. Bu durum 

bir bilimsel nesne olarak dilin anlaşılmasında ve öğretilmesinde birçok sorunun, 

özellikle alan uzmanlarının, öğretici ve öğrencilerin şikâyet ettiği kavram 

kargaşasının ortaya çıkmasına neden olur.  

Çalışmada çokça kargaşa yaşanan dil bilgisi kavramlarından biri olan “fiil”in ele 

alınarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Tarama modelindeki çalışmada 
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oğan ÜniversitesiDr. Öğr. Üyesi, Recep Tayyip Erd  

konuyla ilgili alan yazın taranarak dil bilgisi kitapları, makaleler, Türkçe Öğretim 

Programı ve ders kitapları incelenerek fiil kavramıyla ilgili kargaşalar tespit 

edilecek, tespitler gerekçelendirilerek kavramın öğretimine olumsuz yansımaları 

tartışılacak ve sorunlara dil bilimsel çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Dil bilgisi öğretimi, kavram, terim, fiil. 
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İletişim Dilinde Sıkça Karıştırılan Empati ve Sempati Kavramları Üzerine 

Sezergül Yıkmış 

 

Tarihte ilk defa Aristo (MÖ 384-322) tarafından kullanılan empatisen var olduğun 

için ben de varım diyerek bizi ben’in dünyasından ayırıp başka hayatlara doğru 

anlık seyahatlere çıkaran duygudur (Ersoy, Köşker, 2016:1). İnsanlığı “homo 

empaticus” olarak adlandıran empati terimi, kısa ve kapsamlı bir terim olduğu için 

çabucak yaygınlık kazanmıştır. Empati kendi içinde basamakları olan bir süreç ve 

bu süreç sonucunda farklı seviyelerde ortaya çıkan bir davranış şeklidir. 

Çocukluktan itibaren gözlemlediğimiz ve yetişkinlikte bilinçli olarak 

kullandığımız ya da kullandığımızı sandığımız empati, sınırları tam olarak 

çizilmediği için çok sayıda kavramla karıştırılmıştır. İletişim sırasında sıkça 

kullandığımız empati ve empatik tavırdan beklentiler günümüzde bu kavramların 

yanlış anlaşıldığını göstermektedir çünkü empati, ne iyi insan olmak ne nezaket 

ne sınırsız saygı ne acıma ne de herkesi hoşnut etmektir. Bu kavram karmaşası 

içinde empati ile en çok karıştırılan kavram ise sempatidir. Empativesempati 

terimlerinin söyleniş yakınlığı karıştırılmasına neden olan etkenlerden biri olsa da 

her iki terim köken olarak birbirinden tamamen farklıdır. Empati, 'başkasının 

duygularını anlama ve paylaşma, sempati ise acımak ve üzülmektir. Sempati 

bireylere duygusal olarak daha ağır sorumluluklar yükler. Bu durumda birinden 

empati beklediğimiz zaman bizim acımızı ya da üzüntümüzü anlamasını değil 

bizimle birlikte üzüntü çekmesini istiyorsak beklentimizin adı empati olmayıp 

birebir duygu örtüşmesi olan sempati olmaktadır. 

Bu bilgilerden ve yerleşik yanılgılardan hareketle bildirimizde önce empati ve 

sempati kavramları ile ilgili tanım ve sınıflandırmalar yapılacaktır. Empati ve 

sempati, iletişim anında sözlü ya da sözsüz kodlarla yansıtılan durumlar olduğu 

için bu iki kavramın iletişim sırasında hangi kullanımlarla ortaya çıktığı tümce ya 

da tümce üstü birimlerden hareketle gösterilecektir. 

                                                           
Dr., Milli Eğitim Bakanlığı  
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ne sınırsız saygı ne acıma ne de herkesi hoşnut etmektir. Bu kavram karmaşası 

içinde empati ile en çok karıştırılan kavram ise sempatidir. Empativesempati 

terimlerinin söyleniş yakınlığı karıştırılmasına neden olan etkenlerden biri olsa da 

her iki terim köken olarak birbirinden tamamen farklıdır. Empati, 'başkasının 

duygularını anlama ve paylaşma, sempati ise acımak ve üzülmektir. Sempati 

bireylere duygusal olarak daha ağır sorumluluklar yükler. Bu durumda birinden 

empati beklediğimiz zaman bizim acımızı ya da üzüntümüzü anlamasını değil 

bizimle birlikte üzüntü çekmesini istiyorsak beklentimizin adı empati olmayıp 

birebir duygu örtüşmesi olan sempati olmaktadır. 

Bu bilgilerden ve yerleşik yanılgılardan hareketle bildirimizde önce empati ve 

sempati kavramları ile ilgili tanım ve sınıflandırmalar yapılacaktır. Empati ve 

sempati, iletişim anında sözlü ya da sözsüz kodlarla yansıtılan durumlar olduğu 

için bu iki kavramın iletişim sırasında hangi kullanımlarla ortaya çıktığı tümce ya 

da tümce üstü birimlerden hareketle gösterilecektir. 

                                                           
Dr., Milli Eğitim Bakanlığı  

Anahtar Kelimeler: Empati, sempati, empati basamakları, empati seviyeleri, 

iletişim dili 
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 الترجمة المجتمعية أهميتها وخصائصها

Zaineb Alsaati 

 

يعد سبب وجود الترجمة المجتمعية هو تمكين األفراد والمجموعات في المجتمع ممن ال يتكلمون اللغة 

نهم من الحصول على هذه  –كومة المحلية عند تقديم الخدمات الرسمية أو السائدة التي تستعملها الح تمّكِّ

الخدمات والتواصل مع من يقدمونها. وأكثر المجاالت التي تستعمل فيها الترجمة المجتمعية بشكل معتاد هي 

الخدمات االجتماعية مثل الضمان االجتماعي، واإلسكان، والتوظيف، والمدارس؛ وكذا المجال الصحي مثل 

رعاية األطفال، والمستشفيات، وعيادات الصحة العقلية؛ وكذا المجال القانوني مثل السجون، وأقسام مراكز 

الشرطة أو عند التعامل مع ضباط متابعة المساجين المطلق سراحهم. وحسب ما يتطلبه الحدث الموجب 

ستراتيجية المتبعة فيها: للترجمة فعلى المترجم المجتمعي أن يجيد النوع المناسب للترجمة باإلضافة إلى اال

كترجمة الحوارات القصيرة أو ترجمة "الربط" عند تقديم طلب لإلسكان، أو في تحقيق مع الشرطة أو في 

عند االستماع لطالب لجوء سياسي أو شاهد  -مع تدوين المالحظات –التتبعية الترجمة فحص طبي مثالً؛ أو

التي تكون عادة همسية )كالَوْشَوَشة( لعميل واحد أو أكثر  الفورية الترجمة يحتاج للعون في محكمة مثالً؛ أو

في حالة المرافعات الختامية لممثل االدعاء أو الدفاع في محكمة، أو في لقاء مجالس اآلباء في المدارس، أو 

الجلسات األسبوعية للنساء المقيمات في الدور اآلمنة مثالً، على الرغم من أن المعتاد في بعض األحيان هو 

ستعمال أجهزة أو كبائن للترجمة حين تكون أعداد الحضور كبيرة. وكثيًرا ما يكون مطلوبًا من المترجمين ا

لجميع أنواع المستندات الشخصية والرسمية، وأصبح مطلوب منهم بشكل  بترجمة منظورة المجتمعيين القيام

فليس نوع الترجمة أو متزايد الترجمة عبر الهاتف أو عن طريق االتصال المرئي. وبعبارة أخرى 

االستراتيجية المتبعة فيها هو ما يميز المترجم المجتمعي عن مترجم المؤتمرات، وإنما يتمثل الفرق في 

الوسط المؤسسي، الذي عادة ما يتسم بالحساسية، ومراعاة اآلخرين، والخصوصية، وأحيانًا ما يكون مؤلًِّما 

ات العمل: مثل الترجمة في اتجاهين بين مقدم الخدمة أو عدائيًا بصورة واضحة؛ ويتمثل كذلك في ترتيب

والعميل؛ أضف إلى هذا أن الجوانب الثقافية والسلوكية واالجتماعية الخاصة بالبعد والقرب المكاني بين 

األفراد، وكذا األطراف المشاركة في الحوار، ومستوى اللغة واالنتقال بين مستويات التخاطب اللغوية، كل 

ا بعضها عن بعض. وال تزال الترجمة في مجموعها مهنة  هذه أمور تختلف فيها أنواع الترجمة اختالفًا تامًّ

َمة االجتماعية والقواعد المهنية والمقابل المادي  .منعزلة تختلف عن غيرها اختالفًا كبيراً في الّسِّ

 

 لمات المفتاحية: االتصال ، الترجمة ، اللغة.

 

                                                           
Öğr. Gör., Batman Üniversitesi  
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 لمات المفتاحية: االتصال ، الترجمة ، اللغة.

 

                                                           
Öğr. Gör., Batman Üniversitesi  

 

Dilde Kavram Alanı Boşalmaları 

Kerim Tuzcu 

 

Zihnimizin ve hafızamızın, daha farklı şekilde ifade edersek,  insana ve topluma 

kimlik ve şahsiyetini veren bütün değerlerin dış dünyadaki yansıması ve aynı 

zamanda onları görünür kılan vasıta dildir. İnsanoğlunun ve onun oluşturduğu 

toplumların asırlardır biriktirdiği ve de biriktirmekle kalmayıp peşinden 

sürükleyerek getirdiği edebiyat, tarih, medeniyet vb. değer ve zenginliklerin en 

büyük koruyucusu ve taşıyıcısı da yine dildir. Bir milletin tarihi, edebiyatı ve 

medeniyeti aynı zamanda o milletin hafızasıdır, hazinesidir. Dil ise bu hafızanın 

ve zenginliğin yegâne anahtarıdır.  Dilin sağlamlığı, zenginliği ve korunmuşluğu 

ölçüsünde söz konusu değerler yaşatılabilmiş ve korunabilmiş; neticede istikballe 

mazi arasındaki köprüler ve bağlar da o derece muhkem olmuştur. Dil iki ayak 

üzerinde durmaktadır: Birincisi mefhumlar yani kavramlar; ikincisi ise bu 

kavramları somutlaştırarak daha kolay bir şekilde algılamamızı sağlayan 

şekillerdir. Her dilde zaman zaman gösterenler (alfabe, yazım) ve gösterilenler 

(kavramlar) zamanın tabiî seyri içinde değişmektedir. Ancak kavramların 

değişmeleri -eğer bir zorlamaya düçar olmamışsa- hemen mümkün olmamış, 

onlarca hatta yüzlerce yıllık zaman diliminde meydana gelmiştir. Bu değişiklik de 

tabiî kabul edildiği için toplumda ve nesiller arasında anlaşma ve birbirini anlama 

cihetinden bir uçurum meydana getirmemiştir. Yaşadığımız zaman diliminde ise 

bunu söyleyebilmek zorlaştı çünkü siyasî ve içtimaî olarak beklenmedik hadiseler 

yaşadığımız son birkaç yılda toplumsal, askerî, dinî ve siyasî birçok kavram ya 

bilerek ya da bilmeyerek yanlış kullanılmaya başlandı. Sonuçta aynı zamanı, aynı 

mesleği hatta aynı fikirleri paylaşan birçok insan tek bir kavramdan farklı farklı 

manalar çıkarır oldular. Bunun da gerek kişiler arası iletişimde gerekse toplumsal 

hayatın birlik ve ahenginde onulmaz yaralar açtığı görülmektedir. 

                                                           
Dr., Milli Eğitim Bakanlığı  
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Anahtar Kelimeler: Kavram, kavram alanı, kavram alanı değişmesi, kavram 

alanı boşalması, medya, dil. 
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Anahtar Kelimeler: Kavram, kavram alanı, kavram alanı değişmesi, kavram 

alanı boşalması, medya, dil. 

 

 

 

 

  

 

Mehcer (Göç) Edebiyatçılarının Varlığın Mükemmelliğini ve Taşıdıkları 
Sırları Keşfetme Merakı 

Rumeysa Bakır Dayı 

 

Düşünen varlık olan insanın içinde yaşadığı evren ve o evrenin oluşumu ile ilgili 

fikirlerinin olması gayet normaldir hatta olması gerekir. İlk insanla başlayan bu 

fikrî süreç evrende insanoğlu yaşadığı müddetçe devam edecektir. 

Yazılan ve söylenen her şey, aslında insanın gizemlerini keşfetme gayesini 

gütmektedir. Bilinçli ya da bilinçsiz her dönemde işlenen asıl konu insandır. 

Allah’ın ve tabiatın araştırılması aslında insanın, benliğin hakikatine ulaşma 

isteğinden kaynaklanmaktadır. 

Mehcer edebiyatı, 1860 yılında Lübnan’da baş gösteren Dürzî-Mârûnî 

olaylarından itibaren siyasi, sosyal, ekonomik ve dini sebeplere bağlı olarak 

Lübnan, Suriye, Filistin ve Ürdün’den Kuzey ve Güney Amerika’ya göç etmiş, 

çoğunluğunu Hristiyan Arapların oluşturduğu göçmenlerin Amerika Kıtası’nda 

ortaya koyduğu edebiyattır. Mehcer edebiyatı sadece Mısır’da değil, bütün Arap 

ülkelerinde etkili olmuştur. Fakat mehcer edebiyatından en çok etkilenen ve bu 

edebiyatı daha fazla benimseyen ülke, mehcer edebiyatçılarının birçoğunun 

memleketi olan Lübnan’dır. 

Mehcer edebiyatında varlığa karşı merak, daha çok İliyyâ Ebû Mâḍî’nin, Nesîb 

Άrîḍa ve Fevzî Ma’lûf’un eserlerinde kendini göstermektedir. Benlik, tabiat, Tanrı 

ve zaman konusunda şaşkınlık ve varlığın sırlarını açıklamadaki yetersizlik 

mehcer edebiyatçılarının bu konuda ikilemlerde kalmasına sebep olmuştur. Bazı 

mehcer edebiyatçılarının şiirlerine bakılınca varlığın sırları konusundaki şiirler 

karamsarlıklarla dolu olup, karanlık kuytularda gezen sefil, biçare bir unsur olan 

akılla kuşatılmış, sırlarına erişilmesi imkânsız görünen düşünceler hâkimdir. Bu 

karamsar düşünceler, reddetmeler, Tanrı’yı bulup, O’nunla yolları birleştirince 

yerini geleceğe dair parlak düşüncelere ve daha iyimser ifadelere bırakmıştır. 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Bayburt Üniversitesi  
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Bu çalışmamızda isyancı ve yenilikçi ruhuyla çağdaş Arap edebiyatına katkılarda 

bulunan mehcer edebiyatını, edebiyatçı ve bir o kadar filozof olan mehcer 

edebiyatçılarının varlık çerçevesinde insanı, evreni, Tanrı’yı, iyi ve kötü gibi 

sıfatları, hayat ve ölüm gibi olguları sorgulamalarını ve varlığın mükemmelliği 

karşısındaki merakını, edebiyatçıların kaleme aldıkları eserleri inceleyerek 

sunmaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Mehcer (göç) edebiyatı, varlık, Nesîb Άrîḍa, Fevzî Ma’lûf. 
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Bu çalışmamızda isyancı ve yenilikçi ruhuyla çağdaş Arap edebiyatına katkılarda 

bulunan mehcer edebiyatını, edebiyatçı ve bir o kadar filozof olan mehcer 

edebiyatçılarının varlık çerçevesinde insanı, evreni, Tanrı’yı, iyi ve kötü gibi 

sıfatları, hayat ve ölüm gibi olguları sorgulamalarını ve varlığın mükemmelliği 

karşısındaki merakını, edebiyatçıların kaleme aldıkları eserleri inceleyerek 

sunmaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Mehcer (göç) edebiyatı, varlık, Nesîb Άrîḍa, Fevzî Ma’lûf. 

  

 

Me-Laşon ha-Qadoş le-ᶜAm ha-SᵊGûlah: Kutsal Dilden Seçilmiş Ulusa 

Mehmet Sait Toprak 

 

Bildiride, Torah şe-bi’ḵᵊtab’ın yazıldığı dil olan İbranca’ya [ ᶜIvrît Miqraᵓît] 

‘Kutsal dil’ vurgusunun hem İbranî dinsel metinlerinde hem de Semitik diller 

üzerinde çalışmalar yapan Rabbinik eğilimli Yahudi dilbilimcilerin dilbilimsel 

çalışmalarında Torasal kökeniyle ele almalarının, “ha-Am ha-Sᵊgûlah”‘Seçilmiş 

Ulus’ doktrini ile ilişkisi bağlamında Linguistik bakışlarını nasıl şekillendirdiği 

üzerinde durulacaktır. XIX. yüzyılda dil teorileri geliştirilirken İbranca’nın bu 

özelliğine gizil göndermeler yapılarak dile getirilmesinin Rabbinik Yahudiliğin 

Yazılı ve Sözlü Torah’dan çıkarımsadığı ‘ ᶜAm ha-Elohim’ / Tanrı’nın Ulusu ve 

/veya ‘Bᵊney Elohim’/’Tanrı’nın Çocukları’ kavramlarıyla ilişkisi Bavli ve 

Yeruşalmî Talmudları’nın tarihsel süreç içerisinde “ha-Laşon ha-Qadoş” ‘Kutsal 

Dil’ algısı ile “ha-Am ha-Sᵊgûlah” ‘Seçilmiş Ulus’ doktrini ile nasıl bir anlam 

evrilmesi geçirdiği sorunsalı araştırmanın ana temasını oluşturacaktır.  

Bu sorunsal öncelikle; (a) ha-Laşon ha-Qadoş’un kavramsallaş(tırıl)ması süreci 

özelinde ele alınacaktır. İkincil olarak da(b) “ha-Am ha-Sᵊgûlah” ‘Seçilmiş Ulus’ 

doktrinin temellendirilmesi çerçevesinde Yahudî ilk el ana kaynakları -Yazılı 

Torah ve Sözlü Torah- özelinde theo-linguistik açıdan ele alınarak incelenecektir. 

Yahudî Ulusu’nun tek tek birey olarak Tanrı ile iletişiminin Kutsal özel/seçilmiş 

dili olarak Laşon Qadoş/ᶜIvrît Miqraᵓît, Elohim ve Miqra’ yani Torah şe-bi’ḵᵊtab’la 

Elohim - Bᵊney Elohim- Torah şe-bi’ḵᵊtab şeklinde bir nevi Teslîsolarak tezâhür 

etmiştir. Bu çerçevede bildiride, dilin etnistenin teşekkülündeki rolü etimolojik 

araçlar yardımıyla hermenötik açıdan irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: ha-Laşon ha-Qadoş, ha-Am ha-Sᵊgûlah, kutsal dil, seçilmiş 

ulus, Torah şe-bi’ḵᵊtab, Miqra, Torah şe-be c alpe, Talmud, ᶜAm ha-Elohim’ ‘Bᵊney 

Elohim’. 
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Afrahat’ın V. İspatı Çerçevesinde Süryani Edebiyatındaki Konumu 

Ayşe Hacımustafaoğlu 

 

Bu çalışmada IV. yüzyılda yaşamış olan Afrahat’ın yazmış olduğu yirmi üç 

mektuptan oluşan eserinden hareketle V. İspat, Savaşların İspatı özelinde onun 

Süryani dilini nasıl kullandığını eserlerini nasıl yazdığını ve Süryani literatür 

geleneğine ne ölçüde katkı sunduğu hususu değerlendirilecektir.  Bu bağlamda 

çalışmamız V. İspat ile sınırlandırılmıştır. Ele aldığımız söz konusu ispattan 

hareketle, Afrahat’ın yaşamına dair izler, onun teolojik ve seküler görüşünün ne 

olduğunu hakkında bilgiler edinilmektedir.  O dönemin siyasî ve dinî olaylarına 

da değinmektedir. Bu nedenle dönemin yönetim kademesi hakkında bir takım 

çıkarımlarda bulunabileceğimiz eserler kaleme almıştır.  

Afrahat düşüncesini hitap ettiği okuyucu kitlesine Kutsal Kitap’tan referanslar 

vererek aktarmaya çalışmaktadır. V. İspatı’nda sanki bir sevgilisinin sorduğu 

suallere cevap veriyormuşçasına yazmaktadır. Savaşlar Hakkında’ki bu ispatında 

Afrahat, Savaşlar kelimesini kullanmadan yaşamış olduğu bütün olayları üstü 

kapalı bir dille ifade eder. Bazen bir rüya ile bağlantı kurar, bazen Eski Ahit’ten 

bazı kısımlara değinerek, tanıklık etmiş olduğu hadiseleri bu şekilde ifade etme 

yolunu tercih eder. Olayları dili bu şekilde kullanarak anlatması onun yaşadığı 

imparatorluğun Hristiyanlara uygulamış olduğu politikadan kaynaklı olabilir. Bu 

ispatında Yahudilere de değinmektedir. Mecusilere hiçbir dokundurma 

yapmazken Yahudileri ve Yahudi eğilimde olan Hristiyanları hedef alır. Eski 

Ahit’ten yapmış olduğu alıntılar onun Yahudilik hakkında da hatırı sayılır oranda 

bilgi sahibi olduğunu gösterir.  

Eserleri Süryani Literatürünün özgün bir türü olarak değerlendirilmelidir. İspatı 

ahlaki dersler verme amacını taşır. Eski ve Yeni Ahit’ten doğrudan alıntılar yapar. 

Bu nedenle de erken dönem Hristiyanlık tarihi açısından önem arz eder.  Afrahat, 

yabancı dillerin etkisinde kalmadan yazmıştır. Saf Süryani dilini kullanmıştı. O 

                                                           
Öğr. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi  



205205

II. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi

 

Afrahat’ın V. İspatı Çerçevesinde Süryani Edebiyatındaki Konumu 

Ayşe Hacımustafaoğlu 

 

Bu çalışmada IV. yüzyılda yaşamış olan Afrahat’ın yazmış olduğu yirmi üç 

mektuptan oluşan eserinden hareketle V. İspat, Savaşların İspatı özelinde onun 

Süryani dilini nasıl kullandığını eserlerini nasıl yazdığını ve Süryani literatür 

geleneğine ne ölçüde katkı sunduğu hususu değerlendirilecektir.  Bu bağlamda 

çalışmamız V. İspat ile sınırlandırılmıştır. Ele aldığımız söz konusu ispattan 

hareketle, Afrahat’ın yaşamına dair izler, onun teolojik ve seküler görüşünün ne 

olduğunu hakkında bilgiler edinilmektedir.  O dönemin siyasî ve dinî olaylarına 

da değinmektedir. Bu nedenle dönemin yönetim kademesi hakkında bir takım 

çıkarımlarda bulunabileceğimiz eserler kaleme almıştır.  

Afrahat düşüncesini hitap ettiği okuyucu kitlesine Kutsal Kitap’tan referanslar 

vererek aktarmaya çalışmaktadır. V. İspatı’nda sanki bir sevgilisinin sorduğu 

suallere cevap veriyormuşçasına yazmaktadır. Savaşlar Hakkında’ki bu ispatında 

Afrahat, Savaşlar kelimesini kullanmadan yaşamış olduğu bütün olayları üstü 

kapalı bir dille ifade eder. Bazen bir rüya ile bağlantı kurar, bazen Eski Ahit’ten 

bazı kısımlara değinerek, tanıklık etmiş olduğu hadiseleri bu şekilde ifade etme 

yolunu tercih eder. Olayları dili bu şekilde kullanarak anlatması onun yaşadığı 

imparatorluğun Hristiyanlara uygulamış olduğu politikadan kaynaklı olabilir. Bu 

ispatında Yahudilere de değinmektedir. Mecusilere hiçbir dokundurma 

yapmazken Yahudileri ve Yahudi eğilimde olan Hristiyanları hedef alır. Eski 

Ahit’ten yapmış olduğu alıntılar onun Yahudilik hakkında da hatırı sayılır oranda 

bilgi sahibi olduğunu gösterir.  

Eserleri Süryani Literatürünün özgün bir türü olarak değerlendirilmelidir. İspatı 

ahlaki dersler verme amacını taşır. Eski ve Yeni Ahit’ten doğrudan alıntılar yapar. 

Bu nedenle de erken dönem Hristiyanlık tarihi açısından önem arz eder.  Afrahat, 

yabancı dillerin etkisinde kalmadan yazmıştır. Saf Süryani dilini kullanmıştı. O 

                                                           
Öğr. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi  

dönemin yazarları en çok Yunancadan etkilenmişlerdi ve yazdıkları eserler 

Yunanca kelimeler içermekteydi. Ancak “Persli Bilge” bu dillere ihtiyaç 

duymadan düşüncesini Süryanice kelimeler ile rahatlıkla ifade edebilmişti. 

Yazdığı eserler düzyazı şeklinde olup şiirsel tarzda anlatılar içerir. Süsleme 

sanatını da kullanmıştır. Düşüncelerini oldukça fazla kelime kullanarak pekiştirme 

ihtiyacı duymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Afrahat, Süryani Dili, IV. yüzyıl, Hristiyanlık, Süryani 

edebiyatı. 
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A Case Study: A Learner’s English Learning Journey Examining Personal, 
Motivational and Socio-Cultural Factors 

Serap Yıldız 

 

This study aims to explore a learners’ second language learning journey within the 

scope of personal, motivational and socio-cultural factors by referring to language 

learning strategies deployed by the learner either consciously or unconsciously. 

This qualitative study is designed as a case study to investigate the aforementioned 

factors in conjunction with the second language learning theories. Purposive 

sampling procedure is used and the learner is selected for an in-depth 

investigation. The learner is a student studying at Applied English and Translation 

department in a public university located in east part of Turkey. To gain richer and 

deeper data, a semi-structured interview is developed and administered by the 

researcher. The gathered data is subjected to content analysis to uncover the 

investigated issues in a qualitative way. The results revealed that these issues are 

embedded and emerging within the process and are linked with the strategies 

deployed by the learner. 

Keywords: Personal factors, motivational factors, socio-cultural factors, second 

language learning, language learning strategies 
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“Üçüncü Dünya Edebiyatı” ve “Ulusal Alegori” Kavramları Bağlamında 
Sodom ve Gomore 

Kemal Temizer     

 

“Üçüncü Dünya edebiyatı” ve “ulusal alegori” kavramları Fredric Jameson ve 

Aijaz Ahmad arasındaki tartışmaya dayanır. Fredric Jameson, Social Text 

dergisinin 1986 tarihli onaltıncı sayısında “Çokuluslu Kapitalizm Çağında Üçüncü 

Dünya Edebiyatı” başlıklı makalesini yayımlar. Bu makalede Jameson, Batı’yı 

kapitalist Birinci Dünya, Doğu’yu sosyalist İkinci Dünya ve bu iki bloğun dışında 

kalan, kolonyalizm ve emperyalizm süreçlerine maruz kalan ülkeleri ise Üçüncü 

Dünya olarak nitelendirir. Üçüncü Dünya kavramını betimleyici bir içerikle 

kullandığını söyleyen Jameson’a göre bu dünyaya ait bütün edebî üretimler ortak 

bir nitelik taşır: Bütün Üçüncü Dünya metinleri zorunlu olarak alegoriktir. 

Jameson’ı bu genellemeye götüren mantık, kapitalist Batı’nın gerçekçi ve 

modernist roman kültürünün özel olanla kamusal olanı ayırmasına karşın Üçüncü 

Dünya metinleri, her ne kadar Batılı temsil düzeneği romanı kullansa da, özel 

alana özgü olanları bile ulusal alegori biçiminde bir siyasal boyutu zorunlu olarak 

yansıtırlar. Jameson’ın kullandığı bu kavramlar ve şemalaştırmalara Aijaz Ahmad 

aynı derginin bir sonraki sayısında “Jameson’ın Ötekilik Retoriği ve ‘Ulusal 

Alegori’” başlıklı yazısıyla cevap verir. Ahmad, Üçüncü Dünya edebiyatının 

bilişsel estetiğine dair bir teori oluşturmanın olanaklı olup olmadığı hususunda 

Jameson’a yönelik sert eleştirilerde bulunur. Ona göre Jameson’ın ifade ettiği 

bilişsel estetik, Birinci Dünya’nın kendi içindeki çeşitlilikleri yansıttığı gibi 

Birinci Dünya ile Üçüncü Dünya arasındaki farklılıkların bastırılması yoluyla da 

oluşturulmuştur. Ahmad’a göre öncelikle, Üçüncü Dünya edebiyatı olarak 

nitelendirilebilecek bütünlüklü bir bilgi nesnesinden söz etmek mümkün değildir. 

İkincisi, pozitivist bir indirgemecilikle sosyal ve dilsel formasyonlar, edebî üretim 

alanındaki siyasi ve ideolojik çatışmalar gibi konular örtbas edilemez. Bu çalışma, 

Jameson - Ahmad arasında yaşanan, “Üçüncü Dünya edebiyatı” ve “ulusal 

                                                           
Arş. Gör., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  
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alegori” kavramları bağlamında ifadesini bulan münakaşayı, Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu’nun Sodom ve Gomore romanı örneği üzerinden tartışmaya 

açmayı amaçlar. İşgal yıllarının İstanbul’unun anlatıldığı Sodom ve Gomore 

romanı, Jameson ve Ahmad’ın çizdiği çerçeve bağlamında değerlendirilerek 

ulusal alegoriyi yansıtıp yansıtmadığı ve buna bağlı olarak Üçüncü Dünya 

edebiyatı metni sayılıp sayılmayacağı konusunda irdelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Üçüncü Dünya edebiyatı, ulusal alegori, Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu, Sodom ve Gomore. 
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 دور الترجمة وخصوصيات المترجم في دعوة اإلسالمية

Hasan Akreş 

 

لمقارنة اما زالت الدعوة اإلسالمية تخطو خطوات وئيدة في نشر الدين على مستوى الشعوب، فلو ارتضينا 

عتمد لديه إلى بين ترجمات معاني القرآن وترجمات اإلنجيل لوجدنا أن الفاتيكان قد قام بترجمة اإلنجيل الم

ورة منظمة ة معاني القرآن لدى المسلمين بصكل اللغات الحية تقريبًا، وكان ذلك قبل أن تبدأ حركة ترجم

 .ذات أثر

ه بمنظومتها والواقع أن الحضارة اإلسالمية عريقة العلوم والمعارف أصيلة المثل والقيم، بهرت العالم كل

 إلنسانيالمعرفية، وأقامت للبشرية صرًحا من المعارف والعلوم مازال شاخًصا شامًخا في ضمير العقل ا

ا وأَمره أن يتعلم صلى هللا عليه وسلم اهتماًما بالغًا للترجمة واتخذ زيد بن ثابت ترجمانً فلقد أولى الرسول 

ول في خالل السريانية فتعلمها في بضعة عشر يوًما. واستطاع القرآن فيما بعد أن يكون كتاب البشرية األ

 .عشر سنين عندما استقر في وجدان الشعوب التي فتح بالدها المسلمون األول

ي لغة الثقافة هترجمة التراث العربي هو السالح الثاني في الفتوح اإلسالمية حتى غدت اللغة العربية  وكانت

ا على المسلمين والمعرفة، ألنها صارت اللغة الوسيطة بين كل الشعوب لنوال العلوم الراقية. لذلك كان لزامً 

إنجاحه  مامهم وأن يبذلوا في سبيلومن يعنى منهم بذلك على وجه الخصوص أن يولوا هذا األمر غاية اهت

 .منتهى جهدهم

الم هللا عز كلقد تنادى علماء المسلمين منذ مدة بأن الطريق الذي يجب أن يسلك في مشروع الترجمة إلبالغ 

 :د أمرينوجل إلى أولئك الذين لم يتمكنوا من الوصول إليه أو معرفته بنصه العربي، يمكن أن يحصل بأح

سلم، وهذا يعني أن واألصلية التي اشتمل عليها القرآن مبينة بأقوال النبي صلى هللا عليه  األول: بيان المعاني

اته اللغوية يقوم المترجم بالنظر إلى هذه المعاني وبذل جهده في استيعابها ثم ترجمتها بقد ماتسعفه قدر

 والتعبيرية

اء القادرين، ثم يتواله مجموعة من العلمالثاني أن يفسر القرآن تفسيًرا موجًزا موضًحا لمعاني اآليات بحيث 

لما فهمه أولئك  يترجم هذا التفسير على أنه ترجمة تفسير كذا أو تفسير فالن وفالن، وذلك حتى يؤكد أنه بيان

 .المفسرون فحسب

ة من مرحلتين في إعداد ترجمة آيات الدعوة في القرآن الكريم واألحاديث الشريفة فالبد أن تمر هذه الترجم

 :يتين هماأساس

 .األولى: استعياب المترجم للكالم األصلي

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Batman Üniversitesi  
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 الثانية: محاولة التعبير عنه بألفاظ وأسلوب اللغة األخرى المترجم لها

 

الترجمة، المترجم، لسان، الدعوة. :الكلمات المفتاحية  
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 الثانية: محاولة التعبير عنه بألفاظ وأسلوب اللغة األخرى المترجم لها

 

الترجمة، المترجم، لسان، الدعوة. :الكلمات المفتاحية  
 

 

 

  

 

Mahmud Derviş’in Şiirlerinde Düşünsel Yansımalar 

Zehra Nurdan Can 

 

Yakın dönem modern Arap şiirinin önde gelen sembolik şairlerinden biri olarak 

kabul edilen Mahmûd Dervîş, günlük hayat tarzından aldığı birçok güncel 

kelimeyi diğer modern Arap şairlerinde görülmeyecek şekilde şiirlerinde ustaca 

ve pürüzsüz bir şekilde kullanmıştır. 

Şiirlerinde kullandığı sembollerde, günlük basit bir eşya veya doğa olayı 

olmasının yanı sıra kullandığı sembollerin somut anlamlarının ötesinde soyut bazı 

anlam ya da kavramları içermesi onun edebi kişiliği, dünya görüşü ve algı gücünü 

göstermesi bakımından dikkat çekicidir.  

Derviş’e göre şiir ile felsefe kendi ayrı kimlikleri, nitelikleri ve araçları olan iki 

ayrı daldır. Felsefe daha çok bilgi ve bilinç kavramıyla uğraşan bir bilim dalı 

olması bakımından, biraz daha bilinen tarzda bir uğraşı alanı olmasına karşın şiir, 

“ne olduğu, nereden geldiği” sorularının tam karşılanamaması açısından bilinmeze 

daha yakın durmaktadır. Her ikisinin kullandığı yöntem ve araçlar da farklıdır. 

Şiir, çoğul yöntemli ve araçlı bir uğraş alanı olup kuralları ve sınırları pek belli 

değildir. Felsefe ise daha çok sorgulama yöntemi üzerine kurulu araştırma araç ve 

gereçlerine bağımlı bir uğraşı alanıdır. Zorunlu olmasa da felsefe ile şiiri birbirine 

yaklaştırmanın zarar değil, her iki alana da yarar getireceğine inanmaktadır Dervîş. 

Fakat bunun çok zahmetli ve külfetli bir iş olduğunu söylemekten de geri kalmaz.  

Derviş’e göre şiir bilinmeyen, gizemli bir sonsuzluktur. Şiirin herkesin kabul ettiği 

kesin bir tarifi olmadığı gibi sınırlarının belirleneceği bir biçim de yoktur. Her şiir, 

şiir kavramını değiştirir. Derviş’e göre şair, kendi deneyimlerinden, dünyayı 

algılayışından, varoluş mücadelesinden, kendi kültür dinamiklerinden, şiirsel 

bilincinden ve şiir yaratma yeteneğinden doğar ve gelişir. Bu bağlamda, 

çalışmamızda Mahmûd Dervîş’in eserlerinde konu edindiği felsefî ve düşünsel 

sembolleri ele almaya çalışacağız.  

                                                           
Arş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi  
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Anahtar Kelimeler: Mahmud Derviş, şiir, sembol, felsefe. 
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Anahtar Kelimeler: Mahmud Derviş, şiir, sembol, felsefe. 

 

 

 

 

  

 

 أثُر المفاهيم الّدينيّة في التأويل االستعارّي عند البالغيين 

Zekeriya Kasap 
 

 ملّخص البحث

ال يمكن كريّةفالتركيب العربّي قائم في األصل على بنية أّن بنى دارسو اللغة العربية القدامى عملهم على 

ذا الكالم من فصل أجزائها. فالعربّي حين يصوغ كالمه إنما يفعل ذلك مستندًا إلى هذه البنية، وال يصوغ ه

لمات بعضها لتفكير(، وليست مجرد رصفِّ كغير أن يعود إليها، فاللغة قائمة على ما يمكن تسميته )فلسفة ا

م يعتقدون أن إلى جانب بعض، وإال تحّول الكالم إلى مجّرد معرفة بالكلمة. وقد تصّور هؤالء الدارسون، وه

إلى اللغة، ومن  وال بدّ من األخذ بها حين النظر كليّاٍت عامةً،ن هناك وراء الصيغة اللغوية بنيةً فكرية أ

ال جزءا من وهذه األصول ليست إ األصول العامة التي ينطلق منها المتكلم، لبحث عنأولى هذه الكليَّات ا

، ينطلق أساسها كانت صناعة الصورة البالغية، واالستعارةالبنية الفكرية التي يعتمد عليها المتكلم. ولّما 

 ن لالستعارةه مكوّ األصول التي قامت عليها البالغة العربية التي تنظر إلى التركيب االستعاري على أنمن 

بعضها  يجعل هذه االستعارة غير محصورة في اللفظ ذاته بل هي بناء لغوي يقوم على صيغة لغوية يستند

في  صالحية الكالم لصرفه إل الحقيقةإلى بعضها اآلخر، رأى بعض البالغيين أن من شرط االستعارة 

، ولّما ينةلى الحقيقة والمجاز لوال القرع، ورأى آخرون غير ذلك، فالتركيب االستعاري قد يُحمل الظاهر

لعقل ال كان وجود القرينة الحامل على حمل بعض األلفاظ والتراكيب على االستعارة إنما يحصل بطريق ا

يقود تفسيرها  فيما بينهم فيما جاء من استعاراٍت، ال سيما في القرآن الكريم، قد اللفظ، اختلف البالغيون

فحملها  نه،لى تفسيراٍت غير مقبولة بحسب  معتقدهم أو الفكر الذي ينطلقون مإبطريق الحقيقة أو المجاز 

قسموا قسمين؛ فانآخرون لكنهم اختلفوا فيما بينهم في تقديرهم لهذا التأويل،  على  الحقيقة،وأّولهابعضهم 

وقسم آخر احتكم . ةإلى القاعدة العامة التي قد تكون حاجًزا أمام تفسير الظاهرة الداللية المتجّددقسم احتكم 

 إلى الذوق الذي يبحث عن الداللة الكامنة وراء التركيب.

 

 .البالغيين  ،الستعاريّ التأويل ا  ،المفاهيم الّدينيّة: الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi  
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Yunus Edib’in Şerh-i Divan-ı Şevket Adlı Eserlerindeki Tasavvufi 
Kavramlar 

Nihat Mehmetoğlu 

 

İslamiyet’in doğuşu ve gelişimi ile birlikte İslam dinini kabul eden toplumlarda, 

bir yaşam biçimi olarak benimsenen tasavvuf geleneğini oluşturan, bu geleneğe 

yön veren ve bu geleneğin kodları olarak tarif edebileceğimiz bazı kavramlar 

ortaya çıkmıştır. Bu kavramlar; tasavvuf geleneğini birer sütun gibi ayakta tutmuş, 

yüzyıllarca kullanılarak nesilden nesile aktarılmıştır.  

Mürşid-i kâmil, zâhid, marifetullâh, fenâfillâh, seyr-i süluk gibi kavramlar sıradan 

günlük kelimelerin ötesinde; bir anlayışı, bir zihniyeti, bir medeniyet tasavvurunu 

ve bir yaşam biçimini yansıtan başlı başına birer mana abidesi hüviyetindedir. 

Toplum değerleri açısından böylesine büyük anlam ve önem taşıyan bu ifadeler, 

kimi zaman tasavvuf sohbetlerine kimi zaman da bir edebi esere konu olmuştur. 

Tasavvuf geleneğinin anahtar ifadeleri olarak ön plana çıkan bu kavramlar, zihin 

dünyasında doğup şekillenmesinden, gerçek hayata aksettirilerek bir yaşam biçimi 

haline gelmelerine kadar bir anlam yolculuğu geçirmiş ve nesiler boyu yaşaya 

gelmiştir. 

Bu çalışmada, Yûnus Edib’in Şerh-i Divan-ı Şevket adlı eserinde geçen, tasavvuf 

geleneğinin çekirdeğini teşkil eden, asırlarca toplumların istikametini belirleyen 

ve yoğun anlam ilişkileri barındıran tasavvufi kavramların ifade ettiği anlamlar 

irdelenmiş, bu kavramların belli kategoriler altında tasnif edilmesi yoluna gidilmiş 

ve bu kavramlar çeşitli yönlerden analiz edilmiştir. Böylece her biri aynı zihin 

dünyasının ürünü olan bu kavramların, nasıl bir insan ve toplum profili ortaya 

koymaya çalıştığı gözlemlenmiştir. 

Bu çalışma ile tasavvuf geleneğine mahsus kavramların söz konusu eser ekseninde 

belirlenmesi, bu kavramlar arasındaki anlam ilişkilerinin tespit edilmesi ve 

                                                           
Arş. Gör., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  
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Yunus Edib’in Şerh-i Divan-ı Şevket Adlı Eserlerindeki Tasavvufi 
Kavramlar 

Nihat Mehmetoğlu 

 

İslamiyet’in doğuşu ve gelişimi ile birlikte İslam dinini kabul eden toplumlarda, 

bir yaşam biçimi olarak benimsenen tasavvuf geleneğini oluşturan, bu geleneğe 

yön veren ve bu geleneğin kodları olarak tarif edebileceğimiz bazı kavramlar 

ortaya çıkmıştır. Bu kavramlar; tasavvuf geleneğini birer sütun gibi ayakta tutmuş, 

yüzyıllarca kullanılarak nesilden nesile aktarılmıştır.  

Mürşid-i kâmil, zâhid, marifetullâh, fenâfillâh, seyr-i süluk gibi kavramlar sıradan 

günlük kelimelerin ötesinde; bir anlayışı, bir zihniyeti, bir medeniyet tasavvurunu 

ve bir yaşam biçimini yansıtan başlı başına birer mana abidesi hüviyetindedir. 

Toplum değerleri açısından böylesine büyük anlam ve önem taşıyan bu ifadeler, 

kimi zaman tasavvuf sohbetlerine kimi zaman da bir edebi esere konu olmuştur. 

Tasavvuf geleneğinin anahtar ifadeleri olarak ön plana çıkan bu kavramlar, zihin 

dünyasında doğup şekillenmesinden, gerçek hayata aksettirilerek bir yaşam biçimi 

haline gelmelerine kadar bir anlam yolculuğu geçirmiş ve nesiler boyu yaşaya 

gelmiştir. 

Bu çalışmada, Yûnus Edib’in Şerh-i Divan-ı Şevket adlı eserinde geçen, tasavvuf 

geleneğinin çekirdeğini teşkil eden, asırlarca toplumların istikametini belirleyen 

ve yoğun anlam ilişkileri barındıran tasavvufi kavramların ifade ettiği anlamlar 

irdelenmiş, bu kavramların belli kategoriler altında tasnif edilmesi yoluna gidilmiş 

ve bu kavramlar çeşitli yönlerden analiz edilmiştir. Böylece her biri aynı zihin 

dünyasının ürünü olan bu kavramların, nasıl bir insan ve toplum profili ortaya 

koymaya çalıştığı gözlemlenmiştir. 

Bu çalışma ile tasavvuf geleneğine mahsus kavramların söz konusu eser ekseninde 

belirlenmesi, bu kavramlar arasındaki anlam ilişkilerinin tespit edilmesi ve 

                                                           
Arş. Gör., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  

böylece bundan sonra yapılacak çalışmalara kaynaklık teşkil etmesi 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Şerh-i Divân-ı Şevket, tasavvuf, kavram, ma’nâ, mürşid-i 

kâmil. 
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Klasik Arap Dilcilerine Göre Dil ve Mahiyeti 

Ahmet Gemi 

 

“İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya 

işaretlerle yaptıkları anlaşma” olarak tanımlanan dil olgusu üzerine eskiden beri 

birçok yorum yapılmıştır.  Dil ve mahiyeti ile ilgili olarak tarihin eski 

zamanlarında farklı milletlere mensup âlimler görüş belirtmişlerdir.  Eldeki eski 

kaynaklarda bilginlerin dil ile ilgili olarak kaleme aldıklarına ulaşmak mümkünse 

de bu konuda müstakil bir çalışma bulmak zordur.  Bu konuda Müslüman 

bilginlerin görüş belirtmesi İslam’ın ilk dönemlerinde olmuştur. Bu da, daha çok 

Kur’an ve kutsal metinlerin anlaşılması için Arapça telif edilen dil ve edebiyat 

mahsullerinde kendisini göstermektedir. Dolayısıyla Arap edebiyat tarihine 

bakıldığında âlimlerin bu konuyla fazlasıyla ilgilendiklerini söylemek 

mümkündür. Bu çalışmamızda Arap edebiyatının klasik dönemi olarak ifade 

edilen ve dil ve edebiyatla ilgili çalışmaların ivme kazandığı ilk dönem dil 

bilginlerinin görüşlerine yer vereceğiz. Zira bu dönemde dil ve edebiyatla ilgili 

olarak yoğun tartışmalar meydana gelmiş, bunun neticesinde de dil ve edebiyat 

ekollerinin temelleri atılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Arap dili ve edebiyatı, dil, klasik Arap dil ekolleri. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
din Artuklu ÜniversitesiDoç. Dr., Mar  
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Klasik Arap Dilcilerine Göre Dil ve Mahiyeti 

Ahmet Gemi 

 

“İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya 

işaretlerle yaptıkları anlaşma” olarak tanımlanan dil olgusu üzerine eskiden beri 

birçok yorum yapılmıştır.  Dil ve mahiyeti ile ilgili olarak tarihin eski 

zamanlarında farklı milletlere mensup âlimler görüş belirtmişlerdir.  Eldeki eski 

kaynaklarda bilginlerin dil ile ilgili olarak kaleme aldıklarına ulaşmak mümkünse 

de bu konuda müstakil bir çalışma bulmak zordur.  Bu konuda Müslüman 

bilginlerin görüş belirtmesi İslam’ın ilk dönemlerinde olmuştur. Bu da, daha çok 

Kur’an ve kutsal metinlerin anlaşılması için Arapça telif edilen dil ve edebiyat 

mahsullerinde kendisini göstermektedir. Dolayısıyla Arap edebiyat tarihine 

bakıldığında âlimlerin bu konuyla fazlasıyla ilgilendiklerini söylemek 

mümkündür. Bu çalışmamızda Arap edebiyatının klasik dönemi olarak ifade 

edilen ve dil ve edebiyatla ilgili çalışmaların ivme kazandığı ilk dönem dil 

bilginlerinin görüşlerine yer vereceğiz. Zira bu dönemde dil ve edebiyatla ilgili 

olarak yoğun tartışmalar meydana gelmiş, bunun neticesinde de dil ve edebiyat 

ekollerinin temelleri atılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Arap dili ve edebiyatı, dil, klasik Arap dil ekolleri. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
din Artuklu ÜniversitesiDoç. Dr., Mar  

 

Arapçada Çokluğu İfade Eden Kavramlar Üzerine Bir İnceleme 

İbrahim Güngör 

 

Birçok yönden diğer dillerden farklı olan Arapça, sayısal değer ifade etme 

konusunda da onlardan oldukça farklılık arz etmektedir. Nitekim bununla ilgili 

olarak diğer dillerde müfred (المفرد) ve cemi (الجمع) kategorileri varken, Arapçada 

bunların yanı sıra tesniye(الُمثَنّى) türü de bulunmaktadır. Ayrıca Arapçada çokluğa 

delalet eden pek çok kavram bulunmaktadır. Bunların bir kısmı cemʻin terimsel 

tanımına dâhil olup onun alt kısımlarını oluştururken, diğer bir kısmı da cemi 

kavramına dâhil olmamaktadır. Zira cemʻu’l-müzekkeri’s-sâlim (جمع الُمذّكر الّسالم), 

cemʻu’l-müennesi’s-sâlim (جمع المَؤنّث السالم), cemʻu’t-teksîr ( ع التكسيرجم ), cemʻu’l-

kıllet (جمع القلة), cemʻu’l-kesret (جمع الكثرة), cemʻu’l-cemʻ (جمع الجمع), sigatu 

muntehe’l-cumûʻ (يغةُ ُمْنتَهى الُجُموع  gibi, çokluğu ifade eden bazı kavramlar (صِّ

cemʻin terimsel tanımına dâhil olup yapı ya da sayısal değer bakımından onun 

farklı kısımlarını teşkil ederler. Ancak cemi gibi çokluğa delalet eden; ismu’l-cemʻ 

اسم الجنس ) ismu’l-cins-i’l-cemʻî ,(اسم الجنس اإلفرادي) ismu’l-cins-i’l-ifrâdî ,(اسم الجمع)

 ve diğer bazı kavramlar ise, yapı ve çokluğa delalet etme biçimi (الجمعي

bakımından farklı oldukları gerekçesiyle cemi kavramına dâhil edilmemişlerdir. 

Ayrıca  نُون عشرون، ثالثون، سِّ gibi, şekil ve iʻrâb bakımından cemi müzekker sâlim 

gibi olup sayıca da çokluğu ifade etmesine rağmen cemi kabul edilmeyen ifadeler 

de vardır. Tüm bunlar, Arapçada bir kelimenin cemi kabul edilmesi ya da cemʻin 

belli bir kısmına dâhil edilmesi için sadece çokluğa delalet etmesinin yeterli 

olmadığını, aksine hem yapısı, hem cinsiyeti hem de çokluğa delalet etme şeklinin 

de oldukça önemli olduğunu göstermektedir. İşte bu nedenle Arapçada çokluğa 

delalet ettiği halde bazı şartları taşımadığı gerekçesiyle cemi kategorisine dâhil 

edilmeyen ve bundan dolayı da farklı kavramlarla anılan türler vardır. Bunların 

hem birbirlerinden hem de cemiden ayırt edilmesi ise büyük önem arz etmektedir. 

                                                           
Öğr. Gör., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  
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Bu bağlamda biz de bu bildirimizde, Arapçada sayısal olarak çokluğa delalet eden 

kavramlar üzerinde durup yapı ve delalet bakımından bu kavramların ortak ve 

farklı noktalarını inceleneceğiz.  

Anahtar Kelimeler: Cemi, cemi kıllet, cemi kesret, ism-i cemʻ, ism-i cins. 
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Bu bağlamda biz de bu bildirimizde, Arapçada sayısal olarak çokluğa delalet eden 

kavramlar üzerinde durup yapı ve delalet bakımından bu kavramların ortak ve 

farklı noktalarını inceleneceğiz.  

Anahtar Kelimeler: Cemi, cemi kıllet, cemi kesret, ism-i cemʻ, ism-i cins. 

 

 

  

 

Mardin’de Konuşulan Arapça Lehçedeki “Şi:” Morfeminin Kahire 
Lehçesindeki “ş” Son Eki ile Karşılaştırılması 

Mehmet Şayır 

 

Arapçada /şey’/ َشيء ‘şey’, çoğulu /eşya:/ أَْشياء ‘şeyler’ olan bir isimdir. /Şey’/ َشيء 

‘şey’aynı zamanda var olan, hayal edilebilen ve anlatılabilen olgu anlamında olup 

soyut somut, eril dişil her olgu için kullanılan bir isimdir. Aynı şekilde Arapçada 

/şuveyye/ ُشَويًّه ‘az, biraz’ın (Mardin’de konuşulan lehçede /әşweyyé/ اِّشَويِّّه ‘biraz’) 

köken olarak “şey”den türediği düşünülmektedir. Nitekim Kahire lehçesinde de 

“şey ve şuveyya:t” diye bir ikileminin varlığı bu görüşü desteklemektedir. 

Arapçanın lehçelerinde “şey’”in sonundaki “hemze”nin düşmesinden sonra 

“şey”e dönüştüğü, Mardin’de konuşulan lehçe de dâhil olmak üzere bazı 

lehçelerde ise /şi:/  شِّي ‘şey’ye dönüştüğüdeğerlendirilmektedir. Nitekim bu isim 

Türkçede de “şey” olarak çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Kahire 

lehçesinde ise “şey”in “ş” sesine dönüşecek kadar kısaldıktan sonra fiiller, edatlar 

ve harflerden sonra kullanılan bir olumsuzluk son ekine dönüştüğü 

anlaşılmaktadır; /me: ketebtş/ ماَكتَبتش ‘yazmadım’ ve /me:fi:ş/ َمفِّيش ‘yok’ 

örneklerinde olduğu gibi. Bu iki örneğin Mardin’de konuşulan Arapça lehçede 

/me: ketebtu şi:/ ما َكتَبُت شِّي ‘bir şey yazmadım’ ve /me: fi: şi:/ يَما فِّي ش  ‘bir şey yok’ 

haline dönüştüğü gözlemlenmektedir. Bu arada Mardin’de konuşulan Arapça 

lehçede /şi:/  شِّي ‘şey’in isim, fiil ve edatlardan önce geldiği gibi sonrasında da 

gelmekte olduğu ve kelimenin temel anlamıyla “şey” anlamında kullanıldığı 

anlaşılmaktadır; /me: kәl ḳәltu şi:/  ما كِّل قِّلُت شِّي ‘bir şey demiş değilim’ve /me: 

fi:ye: şi:/ ما فيا شي ‘bir şey yok bunda’ örneklerinde olduğu gibi. Mardin’de 

kullanılan Arapça lehçede /şi:/  شِّي ‘şey’ morfemininaynı zamanda /e(y)ş/  أَش -أَيش  

‘ne’, /eşen, eşwen/ أشَون -أَشن     ‘nasıl’, /leyş/ لَيش ‘neden’gibi soru edatlarının elde 

edilmesi için de kullanıldığı görülmektedir. Buna karşılık Kahire lehçesinde buna 

benzer soru edatlarının türetilmesinde /şi:/  شِّي ‘şey’ morfeminin pek etkili 

olmadığı değerlendirilmekle, bu morfemin “şey” anlamında da pek 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Gazi Üniversitesi  
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kullanılmadığı, bunun yerine /ḥe:ce (ḥe:ge) / حاَجه )حاَگه(   ‘şey’ ibaresinin 

kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu çalışmada, yukarıda verilen örnekler ve benzeri örnekler ışığında Mardin’de 

konuşulan Arapça lehçe ile Mısır’ın başkenti Kahire’de konuşulan Arapça lehçe 

arasında /şey’/ َشيء ‘şey’ morfeminin kullanımı bağlamındaki benzerlik ve 

farklılıklar ortaya konmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mardin, Arapça, lehçe, şey, Mısır, Kahire. 
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kullanılmadığı, bunun yerine /ḥe:ce (ḥe:ge) / حاَجه )حاَگه(   ‘şey’ ibaresinin 

kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu çalışmada, yukarıda verilen örnekler ve benzeri örnekler ışığında Mardin’de 

konuşulan Arapça lehçe ile Mısır’ın başkenti Kahire’de konuşulan Arapça lehçe 

arasında /şey’/ َشيء ‘şey’ morfeminin kullanımı bağlamındaki benzerlik ve 

farklılıklar ortaya konmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mardin, Arapça, lehçe, şey, Mısır, Kahire. 

  

 

Arap Dilinde İsm-i Fâilin Kullanımı ve Kur’an Meallerindeki Tercüme 
Problemleri 

Sedat Sağdıç 

 

Türkçe’de genellikle sıfat-fiil terimiyle karşılanan ism-i fâil Arap dilinde 

mastardan ya da fiilden türetildiği kabul edilen, çokça kullanılan bir isimdir. 

Bilindiği gibi mastardan türetildiği görüşü Basra, fiilden türetildiği görüşü ise 

Kûfe dil okuluna aittir. Sarf, nahiv ve belağat açısından önemli bir yere sahip olan 

ism-i fâil genelde geçici manaya delâlet etse de bazen sübût da ifade eder. İsm-i 

fâil, isim manasının yanı sıra fiil manası da içermektedir. Fiil manasında 

kullanıldığında çokluk şimdiki ve gelecek zaman anlamı içeren ism-i fâil nadiren 

de mazi manası da ihtiva etmektedir. Muzari sıyganın etimolojik yapısı ism-i fâil 

ile fiil arasındaki benzerliği bize göstermektedir. Zira bilindiği gibi muzari (مضارع) 

kelimesi benzemek anlamındaki ع    -يُضاِرُع     ضار   fiilinin ism-i fâilidir. 

Dil bir iletişim aracıdır. İlahi mesajların insanlara iletilmesi noktasında 

vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bütün ilahi kitapların asli dilleri vardır. Daha 

sonra başka bir dile çevrilmeleri ihtiyaç neticesinde meydana gelmektedir. Çeviri 

metinlerin hiçbir zaman aslının yerini tutamayacağı bir gerçektir. Özellikle de ilahi 

metinlerin çevirisinde bu husus daha da belirginleşmektedir. Bu gerçekle beraber 

çeviri metinlerin ilahi mesajın anlaşılmasına sunduğu katkı yabana atılmamalıdır. 

Kur’an’ın Arapça bilmeyenler için Türkçe’ye çevrilmesinin önemi izahtan 

varestedir. Günümüzde iki yüz civarındaki Türkçe meali, bu önemin kavranması 

neticesinde yapılan çalışmalar olarak değerlendirebiliriz. Bu meallerin –tam 

olarak olmasa da- Kur’an mesajını yansıtmaları hususunda önemi ortadadır. 

Meallerin bu katkısı yadsınamaz bir gerçektir. Bununla beraber meallerin Türkçe 

çevirilerinde problemlerin olduğu çok sayıda makale, kitap, tez, sempozyum gibi 

çalışmalarda ortaya konmuş müsellem bir gerçektir.  

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  
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Birçok mealde Türkçe’de yaygın olmayan hatta kullanılmayan kelime, cümle ve 

ifadelerin yer alması mealleri dil zevkinden uzak, garip ifadeler barındıran 

anlaşılmaz metinler haline getirmektedir. Meal sahiplerinin motamot çeviri isteği 

de bu olumsuzluğa ayrıca bir katkı sunmaktadır. Kur’an çevirilerinin, ayetlerin 

orijinali okunduğunda ya da dinlenildiğindeki hoş tesiri bırakamama 

sebeplerinden birisinin de bu olduğu kanaatindeyiz. Bir belağat harikası olan 

Kur’an’ın mealini dinleyen ve okuyanlar aslında bu tür bozuk ifadelerde bir 

problem olduğunu hissetmekte; fakat genelde meal ile Kur’an aynileştirildiğinden 

bu olumsuz hislerini pek fazla dile getir(e)memektedirler.  

Biz bu çalışmamızda ism-i fâilin meallerdeki çeviri problemlerini ele almayı 

düşünmekteyiz. Birinci paragrafta ifade ettiğimiz gibi ism-i fâillerin isim 

manasının yanı sıra muzari sıyga içerisinde ele alınan şimdiki, gelecek ve geniş 

zaman ile bunlara ilaveten mazi anlamının da olduğu çeviride dikkate alınması 

gereken önemli bir husustur. Tespit edebildiğimiz kadarıyla meallerde ism-i fâilin 

fiil gibi kullanımı göz ardı edilmekte ve bunun sonucu olarak anlamı doğru, akıcı 

ve estetik bir biçimde aktarılamamakta; isim manasını özellikle yansıtabilmek 

gayesiyle Türkçe’de kullanılmayan, dil zevkinden yoksun, garip ifadeler, zorlama 

karşılıklar kullanılmaktadır. Problemli gördüğümüz bu tür çevirileri aktarmakla 

kalmayıp doğrusu olduğunu düşündüğümüz alternatiflerini de vermeyi 

hedeflemekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Arap dili, ism-i fail, Kur’an, meal. 
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Birçok mealde Türkçe’de yaygın olmayan hatta kullanılmayan kelime, cümle ve 

ifadelerin yer alması mealleri dil zevkinden uzak, garip ifadeler barındıran 

anlaşılmaz metinler haline getirmektedir. Meal sahiplerinin motamot çeviri isteği 

de bu olumsuzluğa ayrıca bir katkı sunmaktadır. Kur’an çevirilerinin, ayetlerin 

orijinali okunduğunda ya da dinlenildiğindeki hoş tesiri bırakamama 

sebeplerinden birisinin de bu olduğu kanaatindeyiz. Bir belağat harikası olan 

Kur’an’ın mealini dinleyen ve okuyanlar aslında bu tür bozuk ifadelerde bir 

problem olduğunu hissetmekte; fakat genelde meal ile Kur’an aynileştirildiğinden 

bu olumsuz hislerini pek fazla dile getir(e)memektedirler.  

Biz bu çalışmamızda ism-i fâilin meallerdeki çeviri problemlerini ele almayı 

düşünmekteyiz. Birinci paragrafta ifade ettiğimiz gibi ism-i fâillerin isim 

manasının yanı sıra muzari sıyga içerisinde ele alınan şimdiki, gelecek ve geniş 

zaman ile bunlara ilaveten mazi anlamının da olduğu çeviride dikkate alınması 

gereken önemli bir husustur. Tespit edebildiğimiz kadarıyla meallerde ism-i fâilin 

fiil gibi kullanımı göz ardı edilmekte ve bunun sonucu olarak anlamı doğru, akıcı 

ve estetik bir biçimde aktarılamamakta; isim manasını özellikle yansıtabilmek 

gayesiyle Türkçe’de kullanılmayan, dil zevkinden yoksun, garip ifadeler, zorlama 

karşılıklar kullanılmaktadır. Problemli gördüğümüz bu tür çevirileri aktarmakla 

kalmayıp doğrusu olduğunu düşündüğümüz alternatiflerini de vermeyi 

hedeflemekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Arap dili, ism-i fail, Kur’an, meal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة في تطّور المفهوم والمصطلح :النحو العربي من الماضي إلى الحاضر  

Aslam Rashid Cankır 

 

اللحيييين  خشيييييةً عليييى العربيّيييية مييينحظيييي النحييييو العربيييي باهتمييييام العلمييياء منييييذ القيييرن الثيييياني للهجيييرة 

ّن يميية: " إوالييدخيل، وحرًصييا علييى القييرآن الكييريم ميين تسييّرب اللحيين إليييه، وقييراءة بعضييهم اآلييية الكر

د ر عيييين سيييياعهللا بيييريٌء ميييين المشييييركيَن ورسييييولُه" بكسيييير الم رسييييوله؛ كانَيييت إيييييذانًا للعلميييياء بالتشييييمي

للغييية حتّيييى قعّيييدوا افحييين، فيييانتَحوا أثيييَر القيييدماء، الجيييدّ والتفكيييير بضيييوابَط للغييية العربيّييية تمنيييُع عنهيييا الل

 أصبح النحو من أجّل علومهم.

واييييات وبيييدأ العميييل بيييالنحو عليييى ييييد أبيييي أسيييود اليييدّؤلّي بتوجييييه مييين اإلميييام عليييّي بحسيييب إحيييدى الر

بيييق لحه ليييم يواسيييتمّر االشيييتغال بيييالنحو منيييذ ذليييك الحيييين إليييى يومنيييا هيييذا، إاّل أّن مفهيييوم النحيييو ومصيييط

ى نمييييٍط واحييييٍد، بييييل أخييييذ يتطييييّور ميييين عصييييٍر إلييييى عصيييير حتّييييى ظهييييرت مفهومييييات محافًظييييا عليييي

ان ومصيييطلحات جدييييدة إن صيييّح التعبيييير عليييى ييييد دعييياة تجدييييد النحيييو كيييإبراهيم مصيييطفي وتّميييام حّسييي

وشيييوقي ضييييف وغييييرهم، ومييين هنيييا عقيييدنا العيييزم عليييى البحيييث فيييي تطيييّور مفهيييوم النحيييو ومصيييطلحه 

عليييوم الليييبسِّ عييين هيييذا العليييم وال شيييّك أّن مييين أصيييول ال مييين الماضيييي للحاضييير رغبيييةً منّيييا فيييي جيييالء

لنهيييل مييين معرفييية المصيييطلحات والمفهوميييات، بيييل هيييي مفييياتيح العليييوم وبيييدونها ال يمكييين الوليييوج فيهيييا وا

 معينها.

ة وعلييييم يتنيييياول البحييييث مفهييييوم النحييييو ومصييييطلحه، ُمييييداًرا علييييى مطلبييييين، بادئًييييا بمقدميييية عيييين العربيّيييي

سييمين قالمطلييب  ّم يتنيياول فييي المطلييب األّول مفهييوم النحييو وينقسييم هييذاالنحييو، ونشييأته واآلراء فيهييا، ثيي

م بحسيييب األول مفهيييوم النحيييو فيييي الماضيييي والقسيييم الثييياني مفهيييوم النحيييو فيييي الحاضييير، ويحلّيييل المفهيييو

لثييياني تطيييّوره، ثيييّم يتنييياول فيييي المطليييب الثييياني مصيييطلح النحيييو فيييي الماضيييي كتيييب الرعييييل األّول وا

عة ظيييرة موّسيييالُمحيييدَثين وبعيييد ذليييك ينظييير البحيييث مفهيييوم النحيييو ومصيييطلحه بن والثاليييث والمتيييأّخرين، ثيييمّ 

 معتمدًا المنهج الوصفّي التحليلّي وآليّة االستقراء؛ ليخرج بنتائج مرجّوة.

 

 .المصطلح ،المفهوم  ،تطّور  ،النحو العربي: الكلمات المفتاحية

 

 

 

                                                           
Mardin Artuklu Üniversitesi., Öğr. Gör  
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ام حسَّان قراءة في مستويي الصَّرف والنَّحو: في الدَّرس اللِّسانّيِ العربي ُجُهوُد تمَّ  

Khaled Hassan Al-Adwani 
 

ام حسَّان واحدًا من أهم العلماء الذين لم يكتفوا بنقل المنجز اللسان ي الغربي بأنماطه المختلفة يُعدُّ الدكتور تمَّ

جز في إعادة قراءة المنمن بيئته األصلية إلى البيئة العربية، بل عملوا على اإلفادة من المناهج الضابطة لهذا 

ألسالف اللغة العربية الفصحى قراءة تفتح اآلفاق أمام تشكيل درس لساني عربي، يضيف إلى ما أنتجه ا

 ويتجاوز ما وقع فيه من هنات هنا أو هناك.

قوف وفي هذه الدراسة سوف نقوم باستعراض جانب من جهود الرجل في هذا المضمار، وذلك من خالل الو

 Morphologyلى مستويي دراسة الكلمة ودراسة التركيب، أو لنقل: على مستويي الصرف عند ما قدمه ع

 .   Syntaxوالنحو

بع عناصر وهو ما يعني أن المنهج الذي سيتم اتباعه في هذا البحث هو المنهج الوصفي الذي يقوم على تت

ائج تمثل دف الوصول إلى نتالظاهرة في مظانها المختلفة، ثم إخضاعها بعد ذلك إلى المالحظة والوصف به

 حقيقة تلك الظاهرة أو تقترب منها.

الجهود على  أما ما نهدف إليه من وراء ذلك، فهو يتمثل في جملة نقاط، لعل أبرزها هو الرغبة في جمع تلك

تلك الجهود لنحو يساعد على تقديم تصور واضح وحقيقي لها، تأتي بعد ذلك الرغبة في بيان القيمة العلمية 

لباحثين اصالحيتها لبناء المشروع اللساني العربي المنشود، أضف إلى ذلك الرغبة في لفت انتباه  ومدى

ام حسَّان وغيره من العلماء النابهين في ه ذا الميدان قراءة العرب اليوم إلى أهمية قراءة جهود الدكتور تمَّ

على انطالقته  من ثالثة أرباع القرن تظهر لنا الحد الذي وصل إليه مشروع اللسانيات العربية بعد مضي أكثر

 األولى في أربعينيات القرن الماضي.

لمقدمة إضافة إلى ا -وأما خطتنا، في هذا المقام، فهي تستمد عناصرها من الميادين العامة للبحث، ولذلك تقوم

لتي يقوم االتي تتولى عادة التعريف بقضايا البحث األساسية من حيث الموضوع والمنهج واألهداف والخطة 

ذلك من اقتراحات  عليها، والخاتمة التي تتولى عادة رصد النتائج التي توصل إليها البحث وما يراه الباحث بعد

ام حسَّان على مستوى دراسة الكلمة، –وتوصيات  أو  تقوم على نقطتين اثنتين: األولى هي جهود الدكتور تمَّ

 حوي.وى دراسة التركيب، أو لنقل: المستوى النلنقل: المستوى الصرفي، والثانية هي جهوده على مست

 

ام حسَّان: الكلمات المفتاحية  .النَّحو ،الصَّرف  ،تمَّ
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ام حسَّان قراءة في مستويي الصَّرف والنَّحو: في الدَّرس اللِّسانّيِ العربي ُجُهوُد تمَّ  

Khaled Hassan Al-Adwani 
 

ام حسَّان واحدًا من أهم العلماء الذين لم يكتفوا بنقل المنجز اللسان ي الغربي بأنماطه المختلفة يُعدُّ الدكتور تمَّ

جز في إعادة قراءة المنمن بيئته األصلية إلى البيئة العربية، بل عملوا على اإلفادة من المناهج الضابطة لهذا 

ألسالف اللغة العربية الفصحى قراءة تفتح اآلفاق أمام تشكيل درس لساني عربي، يضيف إلى ما أنتجه ا

 ويتجاوز ما وقع فيه من هنات هنا أو هناك.

قوف وفي هذه الدراسة سوف نقوم باستعراض جانب من جهود الرجل في هذا المضمار، وذلك من خالل الو

 Morphologyلى مستويي دراسة الكلمة ودراسة التركيب، أو لنقل: على مستويي الصرف عند ما قدمه ع

 .   Syntaxوالنحو

بع عناصر وهو ما يعني أن المنهج الذي سيتم اتباعه في هذا البحث هو المنهج الوصفي الذي يقوم على تت

ائج تمثل دف الوصول إلى نتالظاهرة في مظانها المختلفة، ثم إخضاعها بعد ذلك إلى المالحظة والوصف به

 حقيقة تلك الظاهرة أو تقترب منها.

الجهود على  أما ما نهدف إليه من وراء ذلك، فهو يتمثل في جملة نقاط، لعل أبرزها هو الرغبة في جمع تلك

تلك الجهود لنحو يساعد على تقديم تصور واضح وحقيقي لها، تأتي بعد ذلك الرغبة في بيان القيمة العلمية 

لباحثين اصالحيتها لبناء المشروع اللساني العربي المنشود، أضف إلى ذلك الرغبة في لفت انتباه  ومدى

ام حسَّان وغيره من العلماء النابهين في ه ذا الميدان قراءة العرب اليوم إلى أهمية قراءة جهود الدكتور تمَّ

على انطالقته  من ثالثة أرباع القرن تظهر لنا الحد الذي وصل إليه مشروع اللسانيات العربية بعد مضي أكثر

 األولى في أربعينيات القرن الماضي.

لمقدمة إضافة إلى ا -وأما خطتنا، في هذا المقام، فهي تستمد عناصرها من الميادين العامة للبحث، ولذلك تقوم

لتي يقوم االتي تتولى عادة التعريف بقضايا البحث األساسية من حيث الموضوع والمنهج واألهداف والخطة 

ذلك من اقتراحات  عليها، والخاتمة التي تتولى عادة رصد النتائج التي توصل إليها البحث وما يراه الباحث بعد

ام حسَّان على مستوى دراسة الكلمة، –وتوصيات  أو  تقوم على نقطتين اثنتين: األولى هي جهود الدكتور تمَّ

 حوي.وى دراسة التركيب، أو لنقل: المستوى النلنقل: المستوى الصرفي، والثانية هي جهوده على مست

 

ام حسَّان: الكلمات المفتاحية  .النَّحو ،الصَّرف  ،تمَّ

 

 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi  

 

قراءة في المصطلح والمفهوم وتوجيه المعنى: االستشهاد ودور الشاهد القرآني في المعنى واإلعراب  

 )شرحا الزوزني والتبريزي للمعلقات أنموذجا(

Levend Ali 
 

لييييوم عاالستشييييهاد باهتمييييام علميييياء العربييييية منييييذ القييييرون األولييييى للهجييييرة نظييييًرا لمكانتييييه فييييي حظييييي 

 العربيّة، وحرًصا على بيان معنى المفردات، وتوجيه اإلعراب.

حييييديث لجييييأ المتقييييدّمون والمتييييأخرون ميييين علميييياء العربييييية إلييييى االستشييييهاد بالشييييعر، والقييييرآن، وال 

م اللغيييية حتّييييى صييييار االستشييييهاد ميييين أجييييّل سييييمات الشييييريف، فوضييييعوا ضييييوابط االستشييييهاد فييييي علييييو

 علومها.

الشييتغال اليييزال اوبييدأ العمييل باالستشييهاد جليييا منييذ بييدء العمييل فييي فهييم القييرآن الكييريم واللغيية العربييية و

ة نواعييا عييدّ أباالستشييهاد سيياريًا إلييى يومنييا هييذا، لكييّن االستشييهاد لييم يبييق علييى صييورة واحييدة، بييل أخييذ 

 اس من أسس علوم العربية، بل هو أداة لفتح مغاليقها.وال ريب أّن االستشهاد أس

بمقدمييية  يتنييياول البحيييث االستشيييهاد تعريفيييه ومصيييطلحه مقتصيييًرا عليييى دراسييية الشييياهد القرآنيييي، مبتيييدئا

ب: عيييين شييييرحي الزوزنييييي والتبريييييزي للمعلقييييات، ثييييّم يتنيييياول االستشييييهاد بييييالقرآن فييييي ثالثيييية مطاليييي

و، ائل النحيييثييياني لمسيييائل البالغييية، والمطليييب الثاليييث لمسيييالمطليييب األّول لمفيييردات اللغييية، والمطليييب ال

 معتمدًا المنهج الوصفّي التحليلّي، متّوجا البحث بنتائج مرجّوة. 

 

 .اإلعراب ،المعنى ،الشاهد القرآني  ،االستشهاد: الكلمات المفتاحية
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 مفهوم الصورولوجيا في الخطاب النقدي الحديث

İbrahem Alshbli 

 

في تناوله للظاهرة  الصورية، أو الصورولوجيا أحد المفاهيم النقدية الحديثة التي أفاد منها النقد األدبيتمثل 

 األدبية،

ف دراسة الصورة بأنَّها انعكاٌس لكثيٍر من األفكار والمشاعر المؤثِّّرة في تشكيل م وقٍف أو صورةٍ ما وتُعرَّ

ا مجتمٌع غل بدراسة التمثيالت والطرق التي يرى فيهإزاء شعٍب من الشعوب، وتعني كذلك الحقل الذي يشت

ده ويحلم به، ويكمن دورها في رفض األحكام الُمسبَقة، واإللحاح على ضرورة االنفتاح  ما مجتمعاً آخر، ويحدِّّ

 على اآلخر، بهدف تحقيق نظرةٍ شموليٍَّة لإلنسان.

لتاريخ، جتماع، واألنثربولوجيا، واوتتقاطع دراسة صورة اآلخر مع بعض العلوم األخرى، مثل )علم اال 

عةٌ لدراسات الصورولوجيا كأن يدرس الباحث صورة  عٍب ما في شواإليديولوجيا..(، وهناك كيفيَّاٌت متنّوِّ

ديب أأدب شعٍب آخر، مثل أن يدرس صورة الصهاينة في األدب العربي، أو أن يدرس صورة شعٍب ما لدى 

ان، أو نجيب مبعينه، مثل أن يدرس صورة اآلخر الغربي  حفوظ، كما في أدب شكيب الجابري، أو غادة السمَّ

يوبي بوسعه أن يدرس صورة شخصيٍَّة ما في أدب شعبٍ أو شعوبٍ أخرى كأن يدرس صورة صالح الدين األ

 ، أو المسرح...في األدب الغربي، أو لدى أديٍب غربّيٍ بعينه، أو جنٍس أديب معيَّن مثل الرواية، أو القصة

نقدي ا البحث إلى الوقوف على مفهوم الصورية أو الصورولوجيا وطرق تشكيلها في الخطاب الويهدف هذ

بية، أو الشعر المعاصر، وذلك عبر تحليل نماذج من الكتب النقدية التي تناولت صورة اآلخر في الرواية العر

بع البحث العرب،  ويتالعربي مثل الكتب النقدية التي درست صورة اآلخر عند بعض الرواءيين أو الشعراء 

قف على أحد المنهج التحليلي الذي يفيد من تقنيات تحليل الخطاب األدبي، ومتنبع أهمية البحث من كونه ي

 أحدث المفاهيم والمصطلحات في النقد األدبي الحديث.

 

 ..الصورولوجيا، النقد، األدب، اآلخر، الخطاب :لكلمات المفتاحية
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 ..الصورولوجيا، النقد، األدب، اآلخر، الخطاب :لكلمات المفتاحية
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های  فارسی و ترکی استانبولی براساس نظريه ی بررسی مقابله ای الگوی شناختی " دل "  در زبان
 استعاره های مفهومی

Mahsume Kirmani 
 

 چکیده

-سیی مفهومی و در چارچوب زبانشنااين مقاله پژوهشگر سعی دارد با تکيه بر نظريه ی استعارهدر 

ر شناختی با روش توصيفی به بررسی و مقايسه ی استعاره  در دو زبان فارسی و ترکی بپردازد . د

د کری استعاره که از بحث های اصلی زبانشناسی شناختی محسوب می گردد می توان چنين بيان زمينه

ا نيز تشکيل رها نه تنها ابزار ادبی و زيبايی شناختی هستند بلکه اساس انديشه و تفکر انسان که استعاره

نگ در دهند . هدف اين تحقيق آن است که مشخص کند چه رابطه ای بين زبان ، شيوه ی انديشه و فرهمی

ندازه فرهنگی هر کدام به چه اهر کدام از دو زبان فارسی و ترکی وجود دارد ، همچنيناصول جهانی و 

شباهت  ودر شکل گيری استعاره ی مفهومی در اين دو زبان نقش داشته اند و تا چه اندازه باعث افتراق 

 اين زبان ها و همچنين انديشه و فرهنگ گويندگان آنها شده اند . 

ست . محدود کرده انگارنده در اين پژوهش ابتدا دامنه ی پژوهش خود را به مفهوم  استعاری " دل  " 

ای ههای استعاری مرتبط  با مفهوم انتزاعی  " دل " در زبانی عبارتسپس با جمع آوری و مطالعه

ل گياه فارسی و ترکی ، مفاهيم را در قالب تعداد مشخصی استعاره ی مفهومی،مانند ؛ دل انسان است، د

 ندی کرده است. است ، دل آينه است ، دل ظرف است ، دل پرنده است و ... دسته ب

دودی حها ناشياز وجود انگيزش جهانی ، عقايد ، افکار مشابه و تا نتايج حاکی از آن است که شباهت

فاوت های ها را می توان ناشی از تهای گوناگونی استعارهها و جنبهمشترک ميان دو زبان است و تفاوت

 ختلف دانست . های شناختی مفرهنگی ، اجتماعی ، عقيدتی و سبک ها و انتخاب

 

بان شناسی ی استعاره ی مفهومی، ز: مفهوم دل، استعاره در دو زبان ترکی و فارسی، نظريهکليد واژه ها 

 شناختی
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Tarihi Kahramanlık Anlatıları (Hamase) Bağlamında Nizami’nin 
İskendernamesi 

Funda Türkben Aydın 

 

Kahramanlık anlatıları, mitolojiyle çok yakın bir ilişki içerisindedir. Dolayısıyla 

kahramanlık destanlarını kesin çizgilerle mitolojik rivayetlerden ayırmak mümkün 

değildir. Bu anlatılar, gerçekte mitolojinin ruhu ve canı olarak kabul edilebilir. Bir 

takım inançlar ve düşünceler, kahramanlık anlatılarının özünde birer ruh olarak 

sembolize edilmiş ve bir bakıma ölümsüzleştirilmiştir. Hikâye ve rivayet temelli 

olağanüstü olaylar ve gelişmeleri konu edinen, ulusal kahramanlık unsurları 

taşıyan şiirlerden oluşan kahramanlık anlatıları, geçmişin hayalî tarihi olarak da 

nitelendirilebilir. Hamasi destanlar ya da kahramanlık anlatıları, genellikle 

manzum uzun rivayetler şeklinde anlatımlarla kadim zamanlarda ya da tarihi 

devirlerde yaşamış ünlü kahramanları, onların fedakârlıklarını, fetihlerini, her 

ulusun toplumunda nam salmış şahsiyetlerini konu almaktadır. Birçok ulusun 

mitoloji ve efsanelerinde yaygın bir şekilde yer bulan İskender rivayetleri, Yunan, 

Arap ve Fars edebiyatlarının yoğun etkisi altında kalmıştır. Nizâmî Gencevi 

tarafından Farsça kaleme alınmış en ünlü kahramanlık anlatıları arasında yer alan 

ve yaklaşık  10.800 beyit ihtiva eden İskendernâme adlı eser, Büyük İskender’in 

hayatını konu alan bir mesnevidir. Şair, anlatılagelen tüm rivayetleri kendi 

süzgecinden geçirerek eserinde İskender’i felsefî bir yaklaşımla ideal bir 

hükümdar olarak resmeder. Çalışmada şairin sıklıkla yer verdiği 

olağanüstü/mitolojik kahramanlar ve kavramlar, kahramanlık anlatıları 

çerçevesinde incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Hamase, mitoloji, Nizami, İskender, İskendername. 
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Sadi-yi Şirazi’ye Göre “Güzele Bakmak Sevaptır” Sözünü Anlamak 

Hakan Yaman 
 

İnsan, bazen anlamak istediği gibi anlar. Ya gerçekten anlamamıştır ya da anlamak 

işine gelmiyordur. Anlamak işine gelmediğinden dolayı anlamaya da çalışma gibi 

bir amacı da zaten olamaz. Mesela “güzele bakmak sevaptır” sözü tam da böyle 

bir sözdür. İnsanlar bu sözü ilk akla gelen şekliyle anlamış ve acaba başka bir 

mana var mıdır diye hiç düşünmemiştir. Düşünmek isteyenin de işine gelmediği 

için düşünmeye çalışmamıştır. Aslında bu söze biraz dikkat edilse başta İslam dini 

olmak üzere ahlakî vb. değerlerimizle ne kadar çeliştiği aşikâr bir şekilde 

görülecektir. İnsanın yaratılışına biraz dikkat edilse bu kolay bir şekilde 

anlaşılabilir. Allah Teâlâ, bizleri kendisine bilinçli bir şekilde kulluk ederek 

kendisini tanımamız için yarattı. Bunun için de kendisini insanlara tanıttıracak 

tanıtıcılar halk etti. Bunların başında Kur’ân-ı Kerim ve Hz. Muhammed (sav) 

gelmektedir. Bunların yanında bir de bize Allah’ı tanıtan ve O’ndan haber veren 

kâinat kitabı gelmektedir. Kâinattaki her bir mahlûk bir kitaptır ki yaratanından 

bize haber verir. Mahlûkattaki en mükemmel ve sanatlı mahlûk ise insandır. 

İnsana bakınca genelde görülen normal bir bakışın arkasındaki asıl görülmesi 

gereken manalar vardır. Biz bu makalemizde bu manalar ışığında bu sözün nasıl 

anlaşılarak kullanıldığını ve aslında nasıl kullanılması gerektiğini Sadi-yi 

Şirâzî’nin bir gazelinden istifade ederek anlamaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Sadi-yi Şirazi, anlamak, insan. 
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gereken manalar vardır. Biz bu makalemizde bu manalar ışığında bu sözün nasıl 

anlaşılarak kullanıldığını ve aslında nasıl kullanılması gerektiğini Sadi-yi 

Şirâzî’nin bir gazelinden istifade ederek anlamaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Sadi-yi Şirazi, anlamak, insan. 

 

 

 

 

 

                                                           
Arş. Gör. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi  
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Doğunun Karşılaştırmalı Edebiyat Kuramı: Telif, Tercüme, İstihraç 
Bağlamında Karşılaştırmalı Edebiyata Yeniden Bakmak 

Emrah Özdemir 
 

19. yy’da Amerika ve Avrupa’da müstakil bir disiplin haline gelen Karşılaştırmalı 

Edebiyat Bilimi ulusal edebiyatların, edebi akımların, devirlerin ve eser 

çevirilerinin karşılaştırılmasıyla kendini tanımlamıştır. Ortak konu ve motiflerin 

tespit edilmesi ile bu hususların gelişimlerini incelemek de karşılaştırmalı edebiyat 

biliminin araştırma sahasına girmektedir. Başta Amerika olmak üzere, Fransa ve 

Almanya’da Karşılaştırmalı Edebiyat üzerine çok sayıda yayın yapılmış ve her biri 

birer kuram teşkil edecek şekilde inceleme metotları ortaya konmuştur. Ulusal 

edebiyatların birbirleri ile benzerlikleri ve farklılıklarının yanı sıra bu 

edebiyatların birbirlerine tesirleri Karşılaştırmalı Edebiyat Biliminin inceleme 

metotları arasında en öne çıkanlarıdır. Başta Amerika ve Avrupa’da bir disiplin 

olarak varlığını sürdüren Karşılaştırmalı Edebiyat Doğu Edebiyatı olarak 

adlandırabileceğimiz başta Türk Edebiyatı olmak üzere Arap ve Fars 

Edebiyatlarında kuramsal anlamda metodolojik bir seviyeye ulaşamamıştır. 

Klasik Osmanlı Edebiyatında telif dışında metin üretme yöntemi olan tercüme, 

şerh ve istihraç yöntemleri Doğu Edebiyatının Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi 

bağlamında yeniden incelenmesine ve kendi metodolojisini üretmesine olanak 

sağlayacak tarihi ve kültürel rezerve sahiptir. Bu çalışma metin üretme metodu 

olan telif, tercüme, şerh ve istihraç bağlamında Doğu Edebiyatına Karşılaştırmalı 

Edebiyat Bilimi bağlamında yeniden bakmayı önermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı edebiyat, telif, tercüme, metodoloji. 

 

 

 

 

                                                           
Mardin Artuklu Üniversitesi Arş. Gör.,  

 

Ji Soranîyê Bo Kurmancîyê Keşeya Veguhestînên Navzimanî 

Zülküf Ergün 
 

Kurmancî û soranî wek du zarên sereke yên kurdîyê sed sal in di nav hewldanên 

xwe-vejandinê da ne da ku bikarin xwe li pêwîstîyên demê biguncînin. Herçend 

ev her du zar di paytexta dewleta Osmanî da li tenişt hev di heman kovar û 

rojnameyan da bên nivîsîn jî piştî parçebûna împaratorîyê her du zarên kurdî jî ji 

hev dûr dikevin. Ji wê demê û vir ve ji ber hin mercên sîyasî soranî ji kurmancîyê 

bêtir derfetên geşesendinê bi dest dixe û ji alîyê bêjeyên nû ve dibe zarê serçave û 

kurmancî gelek bêjeyan jê werdigire. Lê ji ber dabirîna navborî hin bêje di 

kurmancîyê da bi awayekî çewt tên wergirtin. Ev gotar li ser van veguhestinên 

çewt radiweste û vê dîyardeyê di çarçoveya tevlihevîyên semantîk, fonetîk û 

rêzimanî da berçav dike. Li alîyê din bal dikêşe ser hin bêjeyan ku di soranîyê da 

hatine dariştin, lê niha tenê di kurmancîyê da tên bikaranîn û wan jî wek kêşeyeke 

din a veguhestina navzimanî dide zanîn. Ji bo berçavkirina vê rewşê ji ferhengên 

sereke yên kurdîyê, pirtûk, kovar û weşanên giring ên kurmancî û soranîyê sûd 

hatîye wergirtin ku cara pêşî ev bêje di wan de hatine bikaranîn. Li ser vê bingehê 

ev gotar pêşnîyaz dike ku ji bo hevgirtina zarên kurdî giringîyeke taybet a 

veguhestinên navzimanî heye. Lê di vê veguhestinê da bikarînerên zarê wergir 

divê wan bêjeyan li gor zarê serçave bi kar bînin da ku rê li ber tevlihevîyên manayî 

û rêzimanî bê girtin. 

Peyvên Sereke: Soranî, kurmancî, veguhestin, hevgirtin. 

 

 

 

 

 

                                                           
Öğr. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi  
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Doğunun Karşılaştırmalı Edebiyat Kuramı: Telif, Tercüme, İstihraç 
Bağlamında Karşılaştırmalı Edebiyata Yeniden Bakmak 

Emrah Özdemir 
 

19. yy’da Amerika ve Avrupa’da müstakil bir disiplin haline gelen Karşılaştırmalı 

Edebiyat Bilimi ulusal edebiyatların, edebi akımların, devirlerin ve eser 

çevirilerinin karşılaştırılmasıyla kendini tanımlamıştır. Ortak konu ve motiflerin 

tespit edilmesi ile bu hususların gelişimlerini incelemek de karşılaştırmalı edebiyat 

biliminin araştırma sahasına girmektedir. Başta Amerika olmak üzere, Fransa ve 

Almanya’da Karşılaştırmalı Edebiyat üzerine çok sayıda yayın yapılmış ve her biri 

birer kuram teşkil edecek şekilde inceleme metotları ortaya konmuştur. Ulusal 

edebiyatların birbirleri ile benzerlikleri ve farklılıklarının yanı sıra bu 

edebiyatların birbirlerine tesirleri Karşılaştırmalı Edebiyat Biliminin inceleme 

metotları arasında en öne çıkanlarıdır. Başta Amerika ve Avrupa’da bir disiplin 

olarak varlığını sürdüren Karşılaştırmalı Edebiyat Doğu Edebiyatı olarak 

adlandırabileceğimiz başta Türk Edebiyatı olmak üzere Arap ve Fars 

Edebiyatlarında kuramsal anlamda metodolojik bir seviyeye ulaşamamıştır. 

Klasik Osmanlı Edebiyatında telif dışında metin üretme yöntemi olan tercüme, 

şerh ve istihraç yöntemleri Doğu Edebiyatının Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi 

bağlamında yeniden incelenmesine ve kendi metodolojisini üretmesine olanak 

sağlayacak tarihi ve kültürel rezerve sahiptir. Bu çalışma metin üretme metodu 

olan telif, tercüme, şerh ve istihraç bağlamında Doğu Edebiyatına Karşılaştırmalı 

Edebiyat Bilimi bağlamında yeniden bakmayı önermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı edebiyat, telif, tercüme, metodoloji. 

 

 

 

 

                                                           
Mardin Artuklu Üniversitesi Arş. Gör.,  

 

Ji Soranîyê Bo Kurmancîyê Keşeya Veguhestînên Navzimanî 

Zülküf Ergün 
 

Kurmancî û soranî wek du zarên sereke yên kurdîyê sed sal in di nav hewldanên 

xwe-vejandinê da ne da ku bikarin xwe li pêwîstîyên demê biguncînin. Herçend 

ev her du zar di paytexta dewleta Osmanî da li tenişt hev di heman kovar û 

rojnameyan da bên nivîsîn jî piştî parçebûna împaratorîyê her du zarên kurdî jî ji 

hev dûr dikevin. Ji wê demê û vir ve ji ber hin mercên sîyasî soranî ji kurmancîyê 

bêtir derfetên geşesendinê bi dest dixe û ji alîyê bêjeyên nû ve dibe zarê serçave û 

kurmancî gelek bêjeyan jê werdigire. Lê ji ber dabirîna navborî hin bêje di 

kurmancîyê da bi awayekî çewt tên wergirtin. Ev gotar li ser van veguhestinên 

çewt radiweste û vê dîyardeyê di çarçoveya tevlihevîyên semantîk, fonetîk û 

rêzimanî da berçav dike. Li alîyê din bal dikêşe ser hin bêjeyan ku di soranîyê da 

hatine dariştin, lê niha tenê di kurmancîyê da tên bikaranîn û wan jî wek kêşeyeke 

din a veguhestina navzimanî dide zanîn. Ji bo berçavkirina vê rewşê ji ferhengên 

sereke yên kurdîyê, pirtûk, kovar û weşanên giring ên kurmancî û soranîyê sûd 

hatîye wergirtin ku cara pêşî ev bêje di wan de hatine bikaranîn. Li ser vê bingehê 

ev gotar pêşnîyaz dike ku ji bo hevgirtina zarên kurdî giringîyeke taybet a 

veguhestinên navzimanî heye. Lê di vê veguhestinê da bikarînerên zarê wergir 

divê wan bêjeyan li gor zarê serçave bi kar bînin da ku rê li ber tevlihevîyên manayî 

û rêzimanî bê girtin. 

Peyvên Sereke: Soranî, kurmancî, veguhestin, hevgirtin. 
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Zazacada İmla Kurallarında Yapılan Yanlışlıklar 

İbrahim Bingöl 
 

Son dönemlerde Zazaca yayın faaliyetlerinde bir hareketlilik yaşanmakta; yeni 

yazarlar ortaya çıkmakta, yeni yazılar yayınlanmaktadır. Kuşkusuz bu hareketlilik 

son derece önemlidir. Bu hareketliliğin olumlu yönde kullanılması gerekir. Bu 

hareketlilik ister istemez beraberinde bazı sorunları da getirmektedir.  Bu 

sorunların en başında ise standart bir Zazaca’nın olmaması ve Zazaca’nın yazım 

kurallarında yaşanan karışıklıklar gelmektedir. Bilindiği gibi Vate Çalışma Grubu 

uzun süreden beri bu tür konular üzerinde çalışmakta, standart bir Zazaca’nın 

ortaya çıkmasına yönelik çaba sarf etmektedir. Bu çabaların ürünü olarak birkaç 

sözlüğün yanı sıra bir de doğru yazım kurallarını içeren “Rastnuştişê 

Kirmanckî/Zazakî” başlıklı bir kitapçık da yayımlanmıştır. 

Kuşkusuz bir dilin standartlaşma sürecinde pek çok hatanın yapılması ihtimal 

dâhilindedir. Önemli olan bu hataların yerleşik bir hale gelmeden önce tespit 

edilip, düzeltilmeleridir. Aksi takdirde, gramer kurallarına ve dilin yapısına çelişik 

bir biçimde yerleşik hale gelen bir kelimeyi, bir kuralı sonradan değiştirmek kadar 

zor bir şey yoktur. Bu makalenin amacı da Zazaca’nın standartlaşma sürecinde 

yapılan ve yapılmakta olan bu hatalara dikkat çekmek; bu hataların nedenlerini 

araştırmak ve çözüm için bazı öneriler sunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Zazaki, Zazaca, standartlaşma, Vate Çalışma Grubu, yazım 

kuralları. 

 

 

 

 

 

                                                           
Öğr. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi  

 

En Az Çaba Yasası ve Zazacadaki Yaygın Örnekleri 

Ahmet Kırkan 
 

Dillerdeki birçok unsurun ilk durumları ile en son durumları karşılaştırılınca son 

durumlarının eskisine göre birçok açıdan farklı olduğu görülür. Senkronik ve 

diyakronik yaklaşımlarla geniş anlamda tarihi dilbilimin alanına giren bu durum; 

fonoloji, morfoloji, sentaks vs. gibi alt alanların inceleme alanına da girmektedir. 

Özellikle fonolojik ve morfolojik olarak değerlendirilince eski-yeni/ilk-son 

karşılaştırmasında sözcüklerin eski formunun daha ‘uzun’ yeni formunun ise daha 

‘kısa’ olduğu görülür. Bütün dillerde farklı boyutlarda görülebilen bu durumu en 

az çaba yasası veya dilde ekonomi ile izah etmek mümkündür. Bu durum sadece 

sözcük formunda meydana gelen bir durum değildir. Aynı şekilde dil kullanıcıları 

bilerek veya bilmeden cümle düzeyinde de dil ekonomisinden yararlanırlar. Bu 

çalışmada kısaltma ve kolaylaştırma temeline dayanan en az çaba yasası teorik 

açıdan incelenerek Zazacada sıkça görülen en az çaba yasası (Ziph Yasası) 

örnekleri ele alınacaktır. Çalışmanın amacı en az çaba yasasının Zazacadaki 

yansımalarını ortaya çıkarmak ve bunun ne şekilde kullanıldığını izah etmektir. 

Bu çalışmada Zazaca yazılmış olan kitaplardan yararlanılacaktır. Teorik çerçeve 

çizildikten sonra cümlelerden örnekler verilecektir. Ziph yasası olarak da bilinen 

en aza çaba yasası bütün dillerde kullanılan bir durumdur. Zipf’e göre, bir dilsel 

unsurun kullanılma sıklığı, ses vurgusunu kaybetmesine ve daha kolay telaffuz 

edilmesine neden olur. Bu çaba, çok şeyi az enerjiyle söyleme isteğidir. Bu da 

fonolojik seviyede olabileceği gibi sentaktik düzeyde de meydana gelebilir. Bu 

çalışmada en az çaba yasası her iki düzeyde araştırılmıştır. Bu iki düzeyde de 

örnekler verilmiştir. Dil, ekonomik bir varlıktır ve kullanıcıları tarafından 

ekonomik olarak kullanılır. Dil ekonomisi ve kısaltma Arapçada bir söz sanatı 

olarak kullanılırken, Kürdi dillerde genel ve çoğu kez kuralsız olarak gelişir. 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi  
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Zazacada İmla Kurallarında Yapılan Yanlışlıklar 

İbrahim Bingöl 
 

Son dönemlerde Zazaca yayın faaliyetlerinde bir hareketlilik yaşanmakta; yeni 

yazarlar ortaya çıkmakta, yeni yazılar yayınlanmaktadır. Kuşkusuz bu hareketlilik 

son derece önemlidir. Bu hareketliliğin olumlu yönde kullanılması gerekir. Bu 

hareketlilik ister istemez beraberinde bazı sorunları da getirmektedir.  Bu 

sorunların en başında ise standart bir Zazaca’nın olmaması ve Zazaca’nın yazım 

kurallarında yaşanan karışıklıklar gelmektedir. Bilindiği gibi Vate Çalışma Grubu 

uzun süreden beri bu tür konular üzerinde çalışmakta, standart bir Zazaca’nın 

ortaya çıkmasına yönelik çaba sarf etmektedir. Bu çabaların ürünü olarak birkaç 

sözlüğün yanı sıra bir de doğru yazım kurallarını içeren “Rastnuştişê 

Kirmanckî/Zazakî” başlıklı bir kitapçık da yayımlanmıştır. 

Kuşkusuz bir dilin standartlaşma sürecinde pek çok hatanın yapılması ihtimal 

dâhilindedir. Önemli olan bu hataların yerleşik bir hale gelmeden önce tespit 

edilip, düzeltilmeleridir. Aksi takdirde, gramer kurallarına ve dilin yapısına çelişik 

bir biçimde yerleşik hale gelen bir kelimeyi, bir kuralı sonradan değiştirmek kadar 

zor bir şey yoktur. Bu makalenin amacı da Zazaca’nın standartlaşma sürecinde 

yapılan ve yapılmakta olan bu hatalara dikkat çekmek; bu hataların nedenlerini 

araştırmak ve çözüm için bazı öneriler sunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Zazaki, Zazaca, standartlaşma, Vate Çalışma Grubu, yazım 

kuralları. 

 

 

 

 

 

                                                           
Öğr. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi  

 

En Az Çaba Yasası ve Zazacadaki Yaygın Örnekleri 

Ahmet Kırkan 
 

Dillerdeki birçok unsurun ilk durumları ile en son durumları karşılaştırılınca son 

durumlarının eskisine göre birçok açıdan farklı olduğu görülür. Senkronik ve 

diyakronik yaklaşımlarla geniş anlamda tarihi dilbilimin alanına giren bu durum; 

fonoloji, morfoloji, sentaks vs. gibi alt alanların inceleme alanına da girmektedir. 

Özellikle fonolojik ve morfolojik olarak değerlendirilince eski-yeni/ilk-son 

karşılaştırmasında sözcüklerin eski formunun daha ‘uzun’ yeni formunun ise daha 

‘kısa’ olduğu görülür. Bütün dillerde farklı boyutlarda görülebilen bu durumu en 

az çaba yasası veya dilde ekonomi ile izah etmek mümkündür. Bu durum sadece 

sözcük formunda meydana gelen bir durum değildir. Aynı şekilde dil kullanıcıları 

bilerek veya bilmeden cümle düzeyinde de dil ekonomisinden yararlanırlar. Bu 

çalışmada kısaltma ve kolaylaştırma temeline dayanan en az çaba yasası teorik 

açıdan incelenerek Zazacada sıkça görülen en az çaba yasası (Ziph Yasası) 

örnekleri ele alınacaktır. Çalışmanın amacı en az çaba yasasının Zazacadaki 

yansımalarını ortaya çıkarmak ve bunun ne şekilde kullanıldığını izah etmektir. 

Bu çalışmada Zazaca yazılmış olan kitaplardan yararlanılacaktır. Teorik çerçeve 

çizildikten sonra cümlelerden örnekler verilecektir. Ziph yasası olarak da bilinen 

en aza çaba yasası bütün dillerde kullanılan bir durumdur. Zipf’e göre, bir dilsel 

unsurun kullanılma sıklığı, ses vurgusunu kaybetmesine ve daha kolay telaffuz 

edilmesine neden olur. Bu çaba, çok şeyi az enerjiyle söyleme isteğidir. Bu da 

fonolojik seviyede olabileceği gibi sentaktik düzeyde de meydana gelebilir. Bu 

çalışmada en az çaba yasası her iki düzeyde araştırılmıştır. Bu iki düzeyde de 

örnekler verilmiştir. Dil, ekonomik bir varlıktır ve kullanıcıları tarafından 

ekonomik olarak kullanılır. Dil ekonomisi ve kısaltma Arapçada bir söz sanatı 

olarak kullanılırken, Kürdi dillerde genel ve çoğu kez kuralsız olarak gelişir. 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi  
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Anahtar Kelimeler: En az çaba yasası, dilde ekonomi, Zazaca, Ziph, en çok çaba 

yasası. 

 

 

 

 

 

  

 

بي داله ني وان ِرؤشنبيرى كوردى و عه ره  ئيشكاليه تى وه رطي ِرانى هونه ره كانى ِره وانبي ذى  

Pakhshan Sabir Hamad& Jarullah Hussein 
 

ان و هةمةجؤرى ئاراستة و مةبةستةكا ؤشنايي بالَوى و فراوانى تيؤرةكانى وةرطيَرِّ نى لة ذيَر رِّ

انى ئةدةبى  ةوانبيَذى نيَو شيعر لة دواى دةركةوتنى وةرطيَرِّ انى هونةرةكانى رِّ ة يةكَى لة بؤت،وةرطيَرِّ

،ضونكة بة ثيَي سياقى ئةو هونةرانةى كة لة نيَو ضةارضيَ  وةى سةخترين ئةركةكانى بةردةم وةرطيَرِّ

ةنطدانةوةى هزر ؤشنبيرى و مةعريفين و رِّ و  شيعرةكةدا تةوزيفكراون ،هةلَطرى شوحنةيةكى زؤرى رِّ

 طيانى كؤمةلَطايةن كة تيَيدا بةرهةمهيَنراون.

ةوةى يَنانانةى كة شاعيرةكان ئةنجاميان داوة،ليَرةدا و لة ئةنجامى طواستنئةمة سةربارى ئةو داه

ةسةنى دةقةكة(بؤ زمانى ئامانج)زمانى دووةمى  بةرهةمةكة لة زمانى سةرضاوةوة)زمانى رِّ

ةوانبيذييةكان دروست دةبيَت ،كة بنضينة انى ويَنة رِّ و كرؤكى دةقةكة(،ئيشكاليةت و طرفت لة وةرطيَرِّ

ةسةنةكةوة هجوانيةكانى نيَ  ةطةزدؤزى كة ثةيوةندى سةرةكى بة زمانة رِّ ةية ،بؤية و شيعرن،بة تايبةتى رِّ

ين و زمانيي ئيشكاليةتةكة قولَتر دةكةنةوة ،ئةركى شاعيريش قورستر دةكةن.  شيَوةكانى دةربرِّ

وانبيَذى ب ةكان توانيويانة بة شيَوةيةكى ورد كار لةسةر ئةم اليةنانةى رِّ و بة تةواوى كةن تا ضةند وةرطيَرِّ

وانى وة رطر بثيَكن بيطوازنةوة بؤ زمانى ئامانج و ثاريَزطارى لةسةر جوانيةكانيان بكةن و ئاسؤى ضاوةرِّ

ينةكانى لة زمانى سةرضاوةدا و جوانيةكانى بطةيةننة وةرطرى زم انى و كاريطةرى ثشت هةمان دةربرِّ

 ئامانج.

انياندا بة هةمان شيَ  ةطةزدؤزى رِّ وةى خؤيان واتة خواستن بة خواستن و ئايا هونةرةكان لة دواى وةرطيَرِّ

ةطةزدؤزى ....هتد،دةميَننةوة، ئةمة و ضةندين ثرسيارى ترى جةوهةرى لةو ليَكؤلَينةوةي ةى بؤ))  بة رِّ

    ئيشكاليةتى وةرطي ِرانى هونةرةكانى ِرةوانبي ذى لة ني وان ِرؤشنبيرى كوردى و عةرةبي دا

 انةوةيان دراوة .((تةرخانكراوة و هةولَى وةالَمد

ةخنةيي(خواستووة و كارى لةسةر بةراوردى كؤمةلَيَك    يَبازى )شيكارى_رِّ دةق بة  سروشتى بابةتةكة رِّ

وو : يةك انةكةى بؤ زمانى عةرةبى كردووة ، لة دوو تةوةر خراوةتة رِّ ةميان زمانى كوردى و وةرطيَرِّ

ان  (دةكات ودووةميان دةستنيش ةوانبيَذى و وةرطيَرِّ ؤشنبيرى و انى  ) جياوازتاوتويَي ) هونةرةكانى رِّ ى رِّ

ان و ئيشكاليةتةكان   ( دةكات. لة كؤتاييدا ئةنجام و  ثةراويَز و  ةرضاوةكان سهةلَسةنطاندنى وةرطيَرِّ

 دةستنيشانكراون.
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Anahtar Kelimeler: En az çaba yasası, dilde ekonomi, Zazaca, Ziph, en çok çaba 

yasası. 

 

 

 

 

 

  

 

بي داله ني وان ِرؤشنبيرى كوردى و عه ره  ئيشكاليه تى وه رطي ِرانى هونه ره كانى ِره وانبي ذى  

Pakhshan Sabir Hamad& Jarullah Hussein 
 

ان و هةمةجؤرى ئاراستة و مةبةستةكا ؤشنايي بالَوى و فراوانى تيؤرةكانى وةرطيَرِّ نى لة ذيَر رِّ

انى ئةدةبى  ةوانبيَذى نيَو شيعر لة دواى دةركةوتنى وةرطيَرِّ انى هونةرةكانى رِّ ة يةكَى لة بؤت،وةرطيَرِّ

،ضونكة بة ثيَي سياقى ئةو هونةرانةى كة لة نيَو ضةارضيَ  وةى سةخترين ئةركةكانى بةردةم وةرطيَرِّ

ةنطدانةوةى هزر ؤشنبيرى و مةعريفين و رِّ و  شيعرةكةدا تةوزيفكراون ،هةلَطرى شوحنةيةكى زؤرى رِّ

 طيانى كؤمةلَطايةن كة تيَيدا بةرهةمهيَنراون.

ةوةى يَنانانةى كة شاعيرةكان ئةنجاميان داوة،ليَرةدا و لة ئةنجامى طواستنئةمة سةربارى ئةو داه

ةسةنى دةقةكة(بؤ زمانى ئامانج)زمانى دووةمى  بةرهةمةكة لة زمانى سةرضاوةوة)زمانى رِّ

ةوانبيذييةكان دروست دةبيَت ،كة بنضينة انى ويَنة رِّ و كرؤكى دةقةكة(،ئيشكاليةت و طرفت لة وةرطيَرِّ

ةسةنةكةوة هجوانيةكانى نيَ  ةطةزدؤزى كة ثةيوةندى سةرةكى بة زمانة رِّ ةية ،بؤية و شيعرن،بة تايبةتى رِّ

ين و زمانيي ئيشكاليةتةكة قولَتر دةكةنةوة ،ئةركى شاعيريش قورستر دةكةن.  شيَوةكانى دةربرِّ

وانبيَذى ب ةكان توانيويانة بة شيَوةيةكى ورد كار لةسةر ئةم اليةنانةى رِّ و بة تةواوى كةن تا ضةند وةرطيَرِّ

وانى وة رطر بثيَكن بيطوازنةوة بؤ زمانى ئامانج و ثاريَزطارى لةسةر جوانيةكانيان بكةن و ئاسؤى ضاوةرِّ

ينةكانى لة زمانى سةرضاوةدا و جوانيةكانى بطةيةننة وةرطرى زم انى و كاريطةرى ثشت هةمان دةربرِّ

 ئامانج.

انياندا بة هةمان شيَ  ةطةزدؤزى رِّ وةى خؤيان واتة خواستن بة خواستن و ئايا هونةرةكان لة دواى وةرطيَرِّ

ةطةزدؤزى ....هتد،دةميَننةوة، ئةمة و ضةندين ثرسيارى ترى جةوهةرى لةو ليَكؤلَينةوةي ةى بؤ))  بة رِّ

    ئيشكاليةتى وةرطي ِرانى هونةرةكانى ِرةوانبي ذى لة ني وان ِرؤشنبيرى كوردى و عةرةبي دا

 انةوةيان دراوة .((تةرخانكراوة و هةولَى وةالَمد

ةخنةيي(خواستووة و كارى لةسةر بةراوردى كؤمةلَيَك    يَبازى )شيكارى_رِّ دةق بة  سروشتى بابةتةكة رِّ

وو : يةك انةكةى بؤ زمانى عةرةبى كردووة ، لة دوو تةوةر خراوةتة رِّ ةميان زمانى كوردى و وةرطيَرِّ

ان  (دةكات ودووةميان دةستنيش ةوانبيَذى و وةرطيَرِّ ؤشنبيرى و انى  ) جياوازتاوتويَي ) هونةرةكانى رِّ ى رِّ

ان و ئيشكاليةتةكان   ( دةكات. لة كؤتاييدا ئةنجام و  ثةراويَز و  ةرضاوةكان سهةلَسةنطاندنى وةرطيَرِّ

 دةستنيشانكراون.
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ةوانبيَذى، بةهاى جوانيناسى، :وشة كليليةكان ان ، هونةرةكانى رِّ  .شيعر خواستن، وةرطيَرِّ

 

 
  

  

Pirvegêrî di Romana Kurdî de 

Ümran Altınkılıç 
 

Pirvegêrî ew e ku di vegêranekê de gelek vegêr hebin. Ev vegêr dibe ku hin ji 

lehengên romanê an hemû lehengên romanê bin û hetta dibe ku obje jî bin. Bo 

nimûne di As I Lay Dying a William Faulkner û Mîrnameya Jan Dost de her 

lehengek vegêrê beşa xwe ye; di Benim Adım Kırmızı ya Orhan Pamuk û Gava ku 

Masî Tî Dibin a Helîm Yûsiv de, ne tenê kesên romanê, obje jî vegêr in. 

Bi taybetî piştî berhema navhatî a Faulkner ev teknîka vegêranê, bal kişandiye ser 

xwe û berbelavtir bûye. Di nav romannivîsên kurdî de jî ji bo vê teknîkê eleqeyeke 

berbiçav heye û gelek roman bi vê teknîkê hatine nivîsîn. Mîrname ya Jan Dost, 

Gava Ku Masî Tî Dibin a Helîm Yûsiv, Herimî ya Bawer Rûken û Leqat a Receb 

Dildar hin ji van romanan in. 

Ev teknîk ji ber ku dikare bi awayekî yeksan cih bide ramana her lehengekî, 

potansiyela pirdengiyê vedihewîne. Lê belê bi maneya ku Mîxaîl Baxtîn wê bi kar 

tîne, pirdengiyê misoger nake. Herwiha ji ber ku pirvegêriya bi vî awayî dawiya 

dawî vegêrana kesê yekem e jî, nêrîna sînorkirî a vî cureyê vegêranê jî tê de xuya 

dibe ku her lenengek ji lehengên din îzolekirî, di nav sînôrê ramana xwe de dimîne- 

helbet heger nivîskar nikaribe wan bi hev re têxe diyalog û gengeşeyê. 

Ku bi awayekî serketî bê bikaranîn pirvegêrî dikare cih bide gelek riwangerhan û 

dînamîzmekê bîne nav metnê. Di vê xebatê de em ê li ser romanên pirvegêr ên bi 

kurdî hûr bibin û vekolin bê ka ev pirvegêrî veguheriye pirdengiyekê, her 

lehengekî bi ferheng û riwangeha xwe cih girtiye an ev teknîk bi tenê bi awayekî 

şeklî hatiye bikaranîn. Ji bo vê yekê em ê hem ji term û feraseta vegêrannasiya 

binyatger sûdê wergirin û hem jî ji teoriya pirdengiyê ya Mîxaîl Baxtîn. 

Peyvên Sereke: Vegêr, vegêrana kesê yekem, pirvegêrî, pirdengî, romana kurdî. 
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ةوانبيَذى، بةهاى جوانيناسى، :وشة كليليةكان ان ، هونةرةكانى رِّ  .شيعر خواستن، وةرطيَرِّ

 

 
  

  

Pirvegêrî di Romana Kurdî de 

Ümran Altınkılıç 
 

Pirvegêrî ew e ku di vegêranekê de gelek vegêr hebin. Ev vegêr dibe ku hin ji 

lehengên romanê an hemû lehengên romanê bin û hetta dibe ku obje jî bin. Bo 

nimûne di As I Lay Dying a William Faulkner û Mîrnameya Jan Dost de her 

lehengek vegêrê beşa xwe ye; di Benim Adım Kırmızı ya Orhan Pamuk û Gava ku 

Masî Tî Dibin a Helîm Yûsiv de, ne tenê kesên romanê, obje jî vegêr in. 

Bi taybetî piştî berhema navhatî a Faulkner ev teknîka vegêranê, bal kişandiye ser 

xwe û berbelavtir bûye. Di nav romannivîsên kurdî de jî ji bo vê teknîkê eleqeyeke 

berbiçav heye û gelek roman bi vê teknîkê hatine nivîsîn. Mîrname ya Jan Dost, 

Gava Ku Masî Tî Dibin a Helîm Yûsiv, Herimî ya Bawer Rûken û Leqat a Receb 

Dildar hin ji van romanan in. 

Ev teknîk ji ber ku dikare bi awayekî yeksan cih bide ramana her lehengekî, 

potansiyela pirdengiyê vedihewîne. Lê belê bi maneya ku Mîxaîl Baxtîn wê bi kar 

tîne, pirdengiyê misoger nake. Herwiha ji ber ku pirvegêriya bi vî awayî dawiya 

dawî vegêrana kesê yekem e jî, nêrîna sînorkirî a vî cureyê vegêranê jî tê de xuya 

dibe ku her lenengek ji lehengên din îzolekirî, di nav sînôrê ramana xwe de dimîne- 

helbet heger nivîskar nikaribe wan bi hev re têxe diyalog û gengeşeyê. 

Ku bi awayekî serketî bê bikaranîn pirvegêrî dikare cih bide gelek riwangerhan û 

dînamîzmekê bîne nav metnê. Di vê xebatê de em ê li ser romanên pirvegêr ên bi 

kurdî hûr bibin û vekolin bê ka ev pirvegêrî veguheriye pirdengiyekê, her 

lehengekî bi ferheng û riwangeha xwe cih girtiye an ev teknîk bi tenê bi awayekî 

şeklî hatiye bikaranîn. Ji bo vê yekê em ê hem ji term û feraseta vegêrannasiya 

binyatger sûdê wergirin û hem jî ji teoriya pirdengiyê ya Mîxaîl Baxtîn. 

Peyvên Sereke: Vegêr, vegêrana kesê yekem, pirvegêrî, pirdengî, romana kurdî. 
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Kuzey Kurmancisi Örneğinde Kürtlerin Kişisel ve Toplumsal Yaşamına 
İlişkin Dilsel Biçimler 

Zafer Açar 
 

Dil bir konuşma ve iletişim kurma aracı olarak statüsü ve konuşulduğu coğrafyayı 

dikkate aldığımızda, özellikle de ikidillilik bağlamında, kişisel ve toplumsal 

biçimleri o dil üzerinde çalışan araştırmacılar tarafından kavramsallaştırılır. Eğer 

Türkiye örneğinde Kürtçenin kurmanci lehçesini ele alırsak bu kavramsallaştırma 

Kürtçenin özel durumundan dolayı daha bir anlam kazanmaktadır. Bu çalışma 

hem Kürtçeye ait bir takım varolan kavramsallaştırmaları içermekte hem de ikidilli 

olmaları bakımından Kürtlerin durumunda bazı dilsel biçimler ve dilsel değişkeler 

kullanımlarıyla ilintili olarak ele alınmaktadır.      

Bilindiği gibi bir devletin resmi kabul ettiği dil ile, eğer varsa o devletin 

egemenliği altındaki ülkede konuşulan resmi olmayan dil veya dillerin, dille ilgili 

kavramlara yönelttiği anlamlar farklılaşabilmektedir. Örneğin, ‘anadil’ kavramı 

Türkiye özelinde Türkler ve Kürtler için hali hazırda aynı anlama 

gelmeyebilmektedir. Çünkü Türkiyeli bir Türkün evinde; annesinden veya 

ailesinden öğrendiği dil ile okulda öğrendiği ve kamusal alanda kullandığı dil aynı 

iken, bir kürdün aile ve çevresinde öğrendiği dil ile okulda öğrendiği dil farklı 

olabilmektedir. Öte yandan bugün Türkçenin yaygınlaşmasından dolayı artık anne 

babasıyla Türkçe konuşan ve Kürtçe bilmeyen Kürt çocuklarının dillerinin ne 

olduğu hususu tartışılmaya başlanmıştır. Bu yüzden Kürtçede ‘anadil’ kavramının 

karşılığı olarak kullanılan ‘zimanê dayikê’ ya da ‘zimanê zikmakî’ gibi kavramlar 

bu gibi durumlarda yeniden tanımlanmalıdır.  

Onun için, bu çalışma özellikle Türkiyede yaşayan ve ikidilli bir yaşama maruz 

kalan Kürtlerin durumunu ele alacak, bu bağlamda ‘anadil’, ‘ikinci dil’, ‘yabancı 

dil’ gibi kavramlar başta olmak üzere, dilin toplumsal ve kişisel biçimleri yani 

                                                           
Dr., Milli Eğitim Bakanlığı  

sosyolekt ve idyolekt ile bu kavramlarla ilintili olarak,  lehçe, ağız, jargon, argo 

gibi dilsel biçimler üzerinde duracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Zar, zimanê serî, zimanê kêmepar, sosyolekt, îdyolekt, 
şêwezar, yekezar. 
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Kuzey Kurmancisi Örneğinde Kürtlerin Kişisel ve Toplumsal Yaşamına 
İlişkin Dilsel Biçimler 

Zafer Açar 
 

Dil bir konuşma ve iletişim kurma aracı olarak statüsü ve konuşulduğu coğrafyayı 

dikkate aldığımızda, özellikle de ikidillilik bağlamında, kişisel ve toplumsal 

biçimleri o dil üzerinde çalışan araştırmacılar tarafından kavramsallaştırılır. Eğer 

Türkiye örneğinde Kürtçenin kurmanci lehçesini ele alırsak bu kavramsallaştırma 

Kürtçenin özel durumundan dolayı daha bir anlam kazanmaktadır. Bu çalışma 

hem Kürtçeye ait bir takım varolan kavramsallaştırmaları içermekte hem de ikidilli 

olmaları bakımından Kürtlerin durumunda bazı dilsel biçimler ve dilsel değişkeler 

kullanımlarıyla ilintili olarak ele alınmaktadır.      

Bilindiği gibi bir devletin resmi kabul ettiği dil ile, eğer varsa o devletin 

egemenliği altındaki ülkede konuşulan resmi olmayan dil veya dillerin, dille ilgili 

kavramlara yönelttiği anlamlar farklılaşabilmektedir. Örneğin, ‘anadil’ kavramı 

Türkiye özelinde Türkler ve Kürtler için hali hazırda aynı anlama 

gelmeyebilmektedir. Çünkü Türkiyeli bir Türkün evinde; annesinden veya 

ailesinden öğrendiği dil ile okulda öğrendiği ve kamusal alanda kullandığı dil aynı 

iken, bir kürdün aile ve çevresinde öğrendiği dil ile okulda öğrendiği dil farklı 

olabilmektedir. Öte yandan bugün Türkçenin yaygınlaşmasından dolayı artık anne 

babasıyla Türkçe konuşan ve Kürtçe bilmeyen Kürt çocuklarının dillerinin ne 

olduğu hususu tartışılmaya başlanmıştır. Bu yüzden Kürtçede ‘anadil’ kavramının 

karşılığı olarak kullanılan ‘zimanê dayikê’ ya da ‘zimanê zikmakî’ gibi kavramlar 

bu gibi durumlarda yeniden tanımlanmalıdır.  

Onun için, bu çalışma özellikle Türkiyede yaşayan ve ikidilli bir yaşama maruz 

kalan Kürtlerin durumunu ele alacak, bu bağlamda ‘anadil’, ‘ikinci dil’, ‘yabancı 

dil’ gibi kavramlar başta olmak üzere, dilin toplumsal ve kişisel biçimleri yani 

                                                           
Dr., Milli Eğitim Bakanlığı  

sosyolekt ve idyolekt ile bu kavramlarla ilintili olarak,  lehçe, ağız, jargon, argo 

gibi dilsel biçimler üzerinde duracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Zar, zimanê serî, zimanê kêmepar, sosyolekt, îdyolekt, 
şêwezar, yekezar. 
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Modernîzm Di Helbestên Cegerxwîn Da 

Mesut Candan 
 

Cegerxwîn yek ji temsîlkarên helbesta modern a kurdî tê pejirandin ku bi şêwaza 

xwe ya taybet cihekî girîng werdigire di edebîyata kurdî da. Cegerxwîn şopgerê 

nerîta berê xwe bûye ku Ehmedê Xanî û Hacî Qadirê Koyî helbestvanên herî bihêz 

ên vê nerîtê ne. Armanca vê xebatê li pey şopa hêmanên sereke yên modernîzmê, 

bi mînakan nîşandana modernîzma Cegerxwîn e di helbesta kurdî da. Di vê xebatê 

da rêbaza xwîner-navendî hatiye bikaranîn ku di nava xwe da hin şîroveyên şexsî 

dihundirîne. Hêmanên sereke yên modernîzmê wekî aql, sekulerî, pêşketina fennî, 

zanîn û xwendin, îqtîdar, zeman û rêbaza romantîzmê ji bo vê xebatê bûne bingeh 

ku di helbestên wî da ev hêman bi rehetî tên dîtin. Ev xebat di serî da li ser têgîna 

modernîzmê radiweste û dixwaze alîyên xumam yên modernîzmê zelal bike. Li 

pey pênasekirina têgîna modernîzmê û hemanên wê yên sereke, derbarê 

modernîzasyona kurdî û helbesta kurdî da hin agahî tên dayîn. Piştre li ser jiyan, 

kesayetî û helbestvanîya Cegerxwîn tê rawestan da ku bûyer û qewimînin ku 

karîgerî li ser helbestvanîya wî kirine, werin dîtin. Herî dawî hêmanên sereke yên 

modernîzmê di helbestên wî da bi nimuneyan tên nîşandan. Di vê xebatê da hat 

dîtin ku Cegerxwîn hay ji guhertinên serdema xwe heye û herwiha di honandina 

helbestên xwe da bi zanebûn cih daye hêmanên sereke yên modernîzmê. Ew 

helbestên xwe wekî çekeka modernîzmê bi kar dihêne da ku bi saya vê çekê fikr û 

nerîna kevn biruxîne û di dewsa wê da jiyaneka bi her tiştê xwe nû,  ava bike.  

Peyvên Sereke: Cegerxwîn, modernîzm, helbest, Kurdî. 
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Mem û Zîn/Memê Alan Wek Temsîla Hafizeya Kollektîf a Kurdayetiyê 

Cumhur Ölmez 

 

Bi peydabûna destxeteke Memê Alan ya bi hewramî di nava arşîva kurdî ya 

Berlînê da, zincîreya vê destanê ya di nava cîhana kurdî da temam dibe û 

berhevoka Oscar Mann ya bi soranî, nimûneyên wê yên zazakî û kurmancî çeq û 

baskên vê destanê yên di cîhana kurdî da nîşan didin. Armanca vê xebatê, bi 

destnîşankirina varyantên destana Memê Alan di nava çar zaraveyên kurdî da 

(kurmancî, soranî, zazakî, hewramî) nirxandina kartêkeriya vê destanê ya li ser 

pêkanîna hafizeya kollektîf ya kurdayetiyê ye. Ligel veqetîna di navbera 

zaraveyên kurdî ya dewr û coxrafyayên cuda dîsa jî bi rêya hin berhemên wekî 

Memê Alan hafizeya kollektîf ya kurdayetiyê xwe parastiye. Ev destana ku bi 

forma mesnewiyê ji layê Ehmedê Xanî ve hatî nivîsîn û ji bo nasyonalîzma kurdan 

bûye bingehek di heman demê da temsîla hafizeya kollektîf a kurdayetiyê ye jî. Bi 

dehan mînakên vê destanê yên bi zaraveyên kurdî hevpariyekê di navbera xwe da 

dihewînin û berhem û berhevokên di heyamên cuda da hatibûn nivîsîn û 

tomarkirin, bi rituel, kodên çandî, ayîn û mîtografyayê sirkulasyona hafizeyeka 

kolektîf a kurdayetiyê pêk tînin. Ji ber vê çendê  hebûna vê destanê ya di her çar 

zaraveyên kurdî da divê ne tenê di çerçoveya edebiyat û folklorê da, di heman 

demê da wekî bingehek bo îsbata hafizeya kollektîf a kurdayetiyê bê qebûlkirin. 

Di nava vê bazinê da, em ê ligel tarîxçeya nimûneyên vê destanê yên di her çar 

zaraveyên kurdî da, nîqaşên derdora hebûna vê destanê ya beriya Ehmedê Xanî û 

bi ser hin kodên hevpar, di pêkanîna hafizeya kollektîf ya kurdayetiyê da rola wê 

binixînin.  

Peyvên Sereke: Hafizeya kollektîf, Mem û Zîn, Memê Alan, destan, kurdayetî. 

 

 

 

                                                           
Araştırmacı, Mardin Artuklu Üniversitesi  



241241

II. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi

 

Modernîzm Di Helbestên Cegerxwîn Da 

Mesut Candan 
 

Cegerxwîn yek ji temsîlkarên helbesta modern a kurdî tê pejirandin ku bi şêwaza 

xwe ya taybet cihekî girîng werdigire di edebîyata kurdî da. Cegerxwîn şopgerê 

nerîta berê xwe bûye ku Ehmedê Xanî û Hacî Qadirê Koyî helbestvanên herî bihêz 

ên vê nerîtê ne. Armanca vê xebatê li pey şopa hêmanên sereke yên modernîzmê, 

bi mînakan nîşandana modernîzma Cegerxwîn e di helbesta kurdî da. Di vê xebatê 

da rêbaza xwîner-navendî hatiye bikaranîn ku di nava xwe da hin şîroveyên şexsî 

dihundirîne. Hêmanên sereke yên modernîzmê wekî aql, sekulerî, pêşketina fennî, 

zanîn û xwendin, îqtîdar, zeman û rêbaza romantîzmê ji bo vê xebatê bûne bingeh 

ku di helbestên wî da ev hêman bi rehetî tên dîtin. Ev xebat di serî da li ser têgîna 

modernîzmê radiweste û dixwaze alîyên xumam yên modernîzmê zelal bike. Li 

pey pênasekirina têgîna modernîzmê û hemanên wê yên sereke, derbarê 

modernîzasyona kurdî û helbesta kurdî da hin agahî tên dayîn. Piştre li ser jiyan, 

kesayetî û helbestvanîya Cegerxwîn tê rawestan da ku bûyer û qewimînin ku 

karîgerî li ser helbestvanîya wî kirine, werin dîtin. Herî dawî hêmanên sereke yên 

modernîzmê di helbestên wî da bi nimuneyan tên nîşandan. Di vê xebatê da hat 

dîtin ku Cegerxwîn hay ji guhertinên serdema xwe heye û herwiha di honandina 

helbestên xwe da bi zanebûn cih daye hêmanên sereke yên modernîzmê. Ew 

helbestên xwe wekî çekeka modernîzmê bi kar dihêne da ku bi saya vê çekê fikr û 

nerîna kevn biruxîne û di dewsa wê da jiyaneka bi her tiştê xwe nû,  ava bike.  

Peyvên Sereke: Cegerxwîn, modernîzm, helbest, Kurdî. 

 

 

 

 

                                                           
Doktora Öğrencisi, Bingöl Üniversitesi  

 

Mem û Zîn/Memê Alan Wek Temsîla Hafizeya Kollektîf a Kurdayetiyê 

Cumhur Ölmez 

 

Bi peydabûna destxeteke Memê Alan ya bi hewramî di nava arşîva kurdî ya 

Berlînê da, zincîreya vê destanê ya di nava cîhana kurdî da temam dibe û 

berhevoka Oscar Mann ya bi soranî, nimûneyên wê yên zazakî û kurmancî çeq û 

baskên vê destanê yên di cîhana kurdî da nîşan didin. Armanca vê xebatê, bi 

destnîşankirina varyantên destana Memê Alan di nava çar zaraveyên kurdî da 

(kurmancî, soranî, zazakî, hewramî) nirxandina kartêkeriya vê destanê ya li ser 

pêkanîna hafizeya kollektîf ya kurdayetiyê ye. Ligel veqetîna di navbera 

zaraveyên kurdî ya dewr û coxrafyayên cuda dîsa jî bi rêya hin berhemên wekî 

Memê Alan hafizeya kollektîf ya kurdayetiyê xwe parastiye. Ev destana ku bi 

forma mesnewiyê ji layê Ehmedê Xanî ve hatî nivîsîn û ji bo nasyonalîzma kurdan 

bûye bingehek di heman demê da temsîla hafizeya kollektîf a kurdayetiyê ye jî. Bi 

dehan mînakên vê destanê yên bi zaraveyên kurdî hevpariyekê di navbera xwe da 

dihewînin û berhem û berhevokên di heyamên cuda da hatibûn nivîsîn û 

tomarkirin, bi rituel, kodên çandî, ayîn û mîtografyayê sirkulasyona hafizeyeka 

kolektîf a kurdayetiyê pêk tînin. Ji ber vê çendê  hebûna vê destanê ya di her çar 

zaraveyên kurdî da divê ne tenê di çerçoveya edebiyat û folklorê da, di heman 

demê da wekî bingehek bo îsbata hafizeya kollektîf a kurdayetiyê bê qebûlkirin. 

Di nava vê bazinê da, em ê ligel tarîxçeya nimûneyên vê destanê yên di her çar 

zaraveyên kurdî da, nîqaşên derdora hebûna vê destanê ya beriya Ehmedê Xanî û 

bi ser hin kodên hevpar, di pêkanîna hafizeya kollektîf ya kurdayetiyê da rola wê 

binixînin.  

Peyvên Sereke: Hafizeya kollektîf, Mem û Zîn, Memê Alan, destan, kurdayetî. 
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Romanê Pîltane: Edebîyat, Bawerî, Vateyê Se Serranî 

İlyas Akman 

 

Romanê Pîltane, hetê Nadîre Guntaş Aldatmazî ra nusîyayo. Eser, serra 2016 de 

neşr bîyo. Nuştoxe, eserê xo de toy çîyan ser xususen vindena. Înan ra yew terma 

bawerî ya. Eser de hem hetê şexsîyetan ra hem zî hetê îcra kerdişî ra bawerî ser 

zaf vindirîyeno. Mîsale wendox, zaf cayan de raştê şexsîyetanê dînî yeno. Dûzgin 

Baba, Kalo Sipî, Xizir, nê şexsîyetan ra yî. Hetê îcra kerdişî de zî zaf mînakî est î. 

Mîsale, toy karakterî roceyê Xizîrî gînî û dima zî qawit pawcenî. Hetta însanî qawit 

gînî keye de yew cayo tenha de ronenî û ê bawer kenî ke Xizir şono qawitî weno. 

Roman de vacîyeno ke gore bi karakteran şewa êne bimbarek o. Her çiqas şewa 

êne vacîyo zî şanê pancşeme qest beno. A şewe ra dima êne yeno coka şewa êne 

vacîyeno. Na şewe de însanî duayan kenî. Bawerî, tesîrê xo heywanen ser de zî 

nawneno. Mîsale însanî wexto ke di marî ke yewbînan pişto biveynî vanî nê marî 

misayîbî yewbînan î û kiştişê înan gune yo. Seke no mînak zî nawneno tesîrê 

bawerîyê misayîbîye însanan de zaf o û no tesîr zaf çîyan ser de xo eşkera keno. 

Roman de behsê vateyanê şarî û efsaneyan zî beno. Mîsale, mîlçika goyînî ser yew 

efsane vacîyeno. Behsê efsaneyanê Rojawanijan zî beno. Roman de verî derheqê 

şaîr Heinrich Heine de malumat dayîyeno badê zî efsaneyê Lorelei ser vindirîyeno. 

Xora nameyê yew şîîrê Heinrich Heine Lorelei yo. Wendox, wendişê no romanî 

ra dima, derheqê bawerîyê toy Zazayan de wayîrê malumatan beno. Ney het de 

derheqê vateyanê şarî, efsaneyan de zî zaf çî bonder beno û asoyê xo hera keno. 

Peyvên Sereke: Bawerî, Vateyê Şarî, Pîltane, Nadîre Guntaş Aldatmaz. 

 

 

 

 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi  

 

Akif Paşa Divançe’sinde Sembolik Bir Kavram Olarak Mazmun 

Adnan Oktay&Menekşe Balıbey 

 

İlim ve sanatlar kavramlarla izah edilir. Bu kavramların farklı dönemlerde ve 

coğrafyalarda farklı karşılık ve tanımları olabilir. Edebiyat, içinde kavramlar ve 

terimler olan bir sanat dalı olmanın yanında bütün toplumlar için estetik özellikleri 

haiz bir bilim dalıdır. Bu sanat dalının içinde edebiyatın varoluşsal kavramları 

zaman içinde kendine has bir anlam dünyasına sahip olmuştur. Türk edebiyatının 

yaklaşık altı asırlık bir dönemini karşılayan Dîvân edebiyatı da yaşadığı dönem ve 

coğrafyalarda birçok kavramı kullanmayı başarmıştır. Bu edebiyat, bir taraftan 

edebî kavramları kullanmış, öte taraftan da edebî metin üretme aşamasında bazı 

özel anlamlı kavramları canlandırmıştır. Böylece imgesel değeri olan estetik 

metinler ortaya çıkmıştır. Metin içinde kullanılan imgesel anlamlı bu kavramlara 

"mazmûn" denilmiştir.  

Bu çalışmada Akif Paşa'nın Dîvânçe'sinde yer alan Adem Kasîdesinde kullanılmış 

mazmûnlar üzerinde durulmuştur. Bir taraftan önemli bir devlet idarecisi olan Akif 

Paşa öte taraftan edebî sahada da düşüncelerini şiir yoluyla ilan etmenin gayreti 

içinde olan bir şairdir. Düşüncelerini ilan ederken şiir özelinde edebiyatı 

araçsallaştırmayı başarmıştır. Osmanlının en kritik dönemlerinde hariciye 

nazırlığı yapan Akif Paşa, bir süre de mülkiye nazırlığı yapmıştır. Bu nazırlıkları 

yaparken idare etme açısından epeyce zorlanmış, bir süre sonra görevlerinden 

azledilmiştir. En kritik süreçlerde devlet idaresinde bulunan Akif Paşa için şiir, 

düşüncelerini ilan etmek için önemli bir zemin olmuştur.  

Adem Kasidesinden hareketle hazırlanan bu çalışmada Akif Paşa'nın geleneği 

takip eden bir şair olduğu, gelenek içinde kavramsal çerçevesi oluşmuş olan anlam 

dünyasını şiirlerinde kullanma gayretinde olduğu anlaşılmıştır. Şair kendi çağının 

sorunlarını ve bunlarla ilgili düşüncelerini geleneksel formlarla anlatma yolunu 

tercih ederken elindeki malzemenin anlam çerçevesini de genişletme ya da 

                                                           
Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi  
Yüksek Lisans Öğrencisi, Mardin Artuklu Üniversitesi  
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Romanê Pîltane: Edebîyat, Bawerî, Vateyê Se Serranî 

İlyas Akman 

 

Romanê Pîltane, hetê Nadîre Guntaş Aldatmazî ra nusîyayo. Eser, serra 2016 de 

neşr bîyo. Nuştoxe, eserê xo de toy çîyan ser xususen vindena. Înan ra yew terma 

bawerî ya. Eser de hem hetê şexsîyetan ra hem zî hetê îcra kerdişî ra bawerî ser 

zaf vindirîyeno. Mîsale wendox, zaf cayan de raştê şexsîyetanê dînî yeno. Dûzgin 

Baba, Kalo Sipî, Xizir, nê şexsîyetan ra yî. Hetê îcra kerdişî de zî zaf mînakî est î. 

Mîsale, toy karakterî roceyê Xizîrî gînî û dima zî qawit pawcenî. Hetta însanî qawit 

gînî keye de yew cayo tenha de ronenî û ê bawer kenî ke Xizir şono qawitî weno. 

Roman de vacîyeno ke gore bi karakteran şewa êne bimbarek o. Her çiqas şewa 

êne vacîyo zî şanê pancşeme qest beno. A şewe ra dima êne yeno coka şewa êne 

vacîyeno. Na şewe de însanî duayan kenî. Bawerî, tesîrê xo heywanen ser de zî 

nawneno. Mîsale însanî wexto ke di marî ke yewbînan pişto biveynî vanî nê marî 

misayîbî yewbînan î û kiştişê înan gune yo. Seke no mînak zî nawneno tesîrê 

bawerîyê misayîbîye însanan de zaf o û no tesîr zaf çîyan ser de xo eşkera keno. 

Roman de behsê vateyanê şarî û efsaneyan zî beno. Mîsale, mîlçika goyînî ser yew 

efsane vacîyeno. Behsê efsaneyanê Rojawanijan zî beno. Roman de verî derheqê 

şaîr Heinrich Heine de malumat dayîyeno badê zî efsaneyê Lorelei ser vindirîyeno. 

Xora nameyê yew şîîrê Heinrich Heine Lorelei yo. Wendox, wendişê no romanî 

ra dima, derheqê bawerîyê toy Zazayan de wayîrê malumatan beno. Ney het de 

derheqê vateyanê şarî, efsaneyan de zî zaf çî bonder beno û asoyê xo hera keno. 

Peyvên Sereke: Bawerî, Vateyê Şarî, Pîltane, Nadîre Guntaş Aldatmaz. 

 

 

 

 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi  

 

Akif Paşa Divançe’sinde Sembolik Bir Kavram Olarak Mazmun 

Adnan Oktay&Menekşe Balıbey 

 

İlim ve sanatlar kavramlarla izah edilir. Bu kavramların farklı dönemlerde ve 

coğrafyalarda farklı karşılık ve tanımları olabilir. Edebiyat, içinde kavramlar ve 

terimler olan bir sanat dalı olmanın yanında bütün toplumlar için estetik özellikleri 

haiz bir bilim dalıdır. Bu sanat dalının içinde edebiyatın varoluşsal kavramları 

zaman içinde kendine has bir anlam dünyasına sahip olmuştur. Türk edebiyatının 

yaklaşık altı asırlık bir dönemini karşılayan Dîvân edebiyatı da yaşadığı dönem ve 

coğrafyalarda birçok kavramı kullanmayı başarmıştır. Bu edebiyat, bir taraftan 

edebî kavramları kullanmış, öte taraftan da edebî metin üretme aşamasında bazı 

özel anlamlı kavramları canlandırmıştır. Böylece imgesel değeri olan estetik 

metinler ortaya çıkmıştır. Metin içinde kullanılan imgesel anlamlı bu kavramlara 

"mazmûn" denilmiştir.  

Bu çalışmada Akif Paşa'nın Dîvânçe'sinde yer alan Adem Kasîdesinde kullanılmış 

mazmûnlar üzerinde durulmuştur. Bir taraftan önemli bir devlet idarecisi olan Akif 

Paşa öte taraftan edebî sahada da düşüncelerini şiir yoluyla ilan etmenin gayreti 

içinde olan bir şairdir. Düşüncelerini ilan ederken şiir özelinde edebiyatı 

araçsallaştırmayı başarmıştır. Osmanlının en kritik dönemlerinde hariciye 

nazırlığı yapan Akif Paşa, bir süre de mülkiye nazırlığı yapmıştır. Bu nazırlıkları 

yaparken idare etme açısından epeyce zorlanmış, bir süre sonra görevlerinden 

azledilmiştir. En kritik süreçlerde devlet idaresinde bulunan Akif Paşa için şiir, 

düşüncelerini ilan etmek için önemli bir zemin olmuştur.  

Adem Kasidesinden hareketle hazırlanan bu çalışmada Akif Paşa'nın geleneği 

takip eden bir şair olduğu, gelenek içinde kavramsal çerçevesi oluşmuş olan anlam 

dünyasını şiirlerinde kullanma gayretinde olduğu anlaşılmıştır. Şair kendi çağının 

sorunlarını ve bunlarla ilgili düşüncelerini geleneksel formlarla anlatma yolunu 

tercih ederken elindeki malzemenin anlam çerçevesini de genişletme ya da 
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zorlama gayretine girmiştir. Bu çalışmada inceleme, araştırma ve analiz 

yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan çalışmayla Akif Paşa'nın zihin dünyasının daha 

net bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Akif Paşa, Osmanlı, edebiyat, mazmun, edebiyat, nazır, şiir. 

 

  

 

Nev’îzâde Atâyî’nin Dîvânında Sosyal Hayat Unsurları Işığında Meslekler 

Fahrettin Kassap 

 

Nev’îzâde Atâyî’nin eserleri üzerine bu zamana kadar birçok ilmi çalışma 

yapılmış olmasına rağmen dîvânında yer alan sosyal hayat unsurları hakkında 

müstakil bir çalışma yapılmamıştır. Bu eksiklikten yola çıkılarak Nev’îzâde Atâyî 

Dîvânında yer alan şiirlerde sosyal hayat unsurları ışığında meslekler konusunu 

ele alıp ilgili maddelerin tespit edilmesine ve açıklanmasına çalışılmıştır.  

Çalışmamızda, Saadet Karaköse’nin hazırlamış olduğu “Nev’îzâde Atâyî Dîvânı” 

esas alınmış, dîvânda yer alan şiirler ışığında dönemin sosyal hayatına dair önemli 

izlerin ortaya çıkarılması düşünülmüştür. Çalışmamız meslekler özelinde sosyal 

hayatı yansıtan kavramların açıklaması ve bu kavramların geçtiği beyitlerin 

verilmesinden oluşmaktadır.  

Atâyî şiirlerinde sosyal hayata dair unsurlardan en fazla meslek çeşitlerine yer 

vermiştir. Toplumsal hayatın nasıl bir düzende ilerlediği bu meslekler aracılığıyla 

derin okumalara yatkındır. Yapacağımız bu çalışma ile Atâyî Dîvânında geçen 

mesleklerin sosyal açıdan ve dîvân edebiyatı açısından ne ifade ettiğini ve o günün 

sosyal yapısında ne gibi mesleklerin hayat bulduğunu aktarmak, çalışmayı önemli 

kılan çıktılardandır.  

Sonuç kısmında ise dîvân incelemesi ışığında genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hayat, Atâyî Dîvânı, meslekler, XVII. yüzyıl. 

 

 

 

 

 

                                                           
Öğrencisi, Mardin Artuklu Üniversitesi üksek LisansY  



245245

II. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi

zorlama gayretine girmiştir. Bu çalışmada inceleme, araştırma ve analiz 

yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan çalışmayla Akif Paşa'nın zihin dünyasının daha 

net bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Akif Paşa, Osmanlı, edebiyat, mazmun, edebiyat, nazır, şiir. 

 

  

 

Nev’îzâde Atâyî’nin Dîvânında Sosyal Hayat Unsurları Işığında Meslekler 

Fahrettin Kassap 

 

Nev’îzâde Atâyî’nin eserleri üzerine bu zamana kadar birçok ilmi çalışma 

yapılmış olmasına rağmen dîvânında yer alan sosyal hayat unsurları hakkında 

müstakil bir çalışma yapılmamıştır. Bu eksiklikten yola çıkılarak Nev’îzâde Atâyî 

Dîvânında yer alan şiirlerde sosyal hayat unsurları ışığında meslekler konusunu 

ele alıp ilgili maddelerin tespit edilmesine ve açıklanmasına çalışılmıştır.  

Çalışmamızda, Saadet Karaköse’nin hazırlamış olduğu “Nev’îzâde Atâyî Dîvânı” 

esas alınmış, dîvânda yer alan şiirler ışığında dönemin sosyal hayatına dair önemli 

izlerin ortaya çıkarılması düşünülmüştür. Çalışmamız meslekler özelinde sosyal 

hayatı yansıtan kavramların açıklaması ve bu kavramların geçtiği beyitlerin 

verilmesinden oluşmaktadır.  

Atâyî şiirlerinde sosyal hayata dair unsurlardan en fazla meslek çeşitlerine yer 

vermiştir. Toplumsal hayatın nasıl bir düzende ilerlediği bu meslekler aracılığıyla 

derin okumalara yatkındır. Yapacağımız bu çalışma ile Atâyî Dîvânında geçen 

mesleklerin sosyal açıdan ve dîvân edebiyatı açısından ne ifade ettiğini ve o günün 

sosyal yapısında ne gibi mesleklerin hayat bulduğunu aktarmak, çalışmayı önemli 

kılan çıktılardandır.  

Sonuç kısmında ise dîvân incelemesi ışığında genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hayat, Atâyî Dîvânı, meslekler, XVII. yüzyıl. 

 

 

 

 

 

                                                           
Öğrencisi, Mardin Artuklu Üniversitesi üksek LisansY  
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“Sosyal Eşitleyici” Kavramının Nevâyî’nin Şiirlerinden Hareketle 
Değerlendirilmesi 

Alper Günaydın 

 

Sosyal mesafe, tanımı yapılmış sosyolojik bir kavramdır. İki insan yahut iki grup 

arasındaki algısal yahut gerçek bir tür uzaklığı ifade eder. Bu çalışmada, bu 

mesafeyi kısaltan hatta tamamen ortadan kaldıran sosyal yakınlaştırıcı 

veyaeşitleyici unsurlardan bahsedeceğiz. 

Kavramlar üzerinden değerlendirilmediğinde edebiyat, yalnızca belagatin nesnesi 

olacak, güzel ama işlevsiz bir sanat eseri olarak kalacaktır. İhtiva ettiği 

kavramların ortaya konulması ise edebî eseri yeniden düşüncenin bir parçası 

yapacaktır. Şiiri, fikrî bir eylem olarak tanımlamak ise bizi kaçınılmaz olarak şairi 

de bir mütefekkir olarak tanımlamaya götürecektir. 

Bu çalışma, bir XV. yüzyıl (klasik dönem) divan şairi olan Nevâyî’nin şiirleri 

üzerinden misallendirilecektir. Aynı zamanda bir devlet adamı olan şairin, son 

derece gelişmiş sosyal bir muhayyileye sahip olduğu, içinde yaşadığı toplumu ve 

çağı bu bakış açısıyla değerlendirdiği ortaya konulacaktır.  

Nevâyî, sosyal mesafe kavramının varlığını kabul etmekle kalmaz, işi bir adım 

daha ileri götürerek ölüm, acı, aşk, güzellik, karanlık, yağmur, afet vb. unsurlar 

üzerinden bu mesafenin kapandığını hatta en uzak iki sosyal kutbun bile 

eşitlenebildiğini gözlemler. 

Çalışma, güncelliğini koruyan daha doğrusu hiç kaybetmeyen tarihî-sosyal bir 

meseleye misalli bir bakış açısının yanında, devrinin bir aynası olarak divan 

şiirinin sosyolojinin en temel mevzularıyla nasıl yakından alakalı olduğunu, divan 

şairinin ise yalnızca bir aruz ve belagat ustasından çok daha fazlası olabileceğini 

ve çağının sosyal meseleleriyle ilgili nasıl gözlem yapıp fikir beyan ettiğini ortaya 

koymayı amaçlamaktadır. 

                                                           
Arş. Gör. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi  

Çalışmada önce Nevâyî’nin şiirlerinde geçen bazı sosyal eşitleyici unsurlar tespit 

edilecek, bu unsurların geçtiği beyitler tematik bir tasnif çerçevesinde sıralanacak 

ve divan edebiyatı bağlamına da sadık kalınarak sosyolojik bir bakış açısıyla 

değerlendirilecek daha sonra da yer yer şair ve sosyolog, şiir ve sosyoloji 

mukayesesi yapılacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Sosyal eşitleyici, Divan Edebiyatı, Nevâyî, Edebiyat 

Sosyolojisi, sosyal mesafe. 

  



247247

II. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi

 

“Sosyal Eşitleyici” Kavramının Nevâyî’nin Şiirlerinden Hareketle 
Değerlendirilmesi 

Alper Günaydın 

 

Sosyal mesafe, tanımı yapılmış sosyolojik bir kavramdır. İki insan yahut iki grup 

arasındaki algısal yahut gerçek bir tür uzaklığı ifade eder. Bu çalışmada, bu 

mesafeyi kısaltan hatta tamamen ortadan kaldıran sosyal yakınlaştırıcı 

veyaeşitleyici unsurlardan bahsedeceğiz. 

Kavramlar üzerinden değerlendirilmediğinde edebiyat, yalnızca belagatin nesnesi 

olacak, güzel ama işlevsiz bir sanat eseri olarak kalacaktır. İhtiva ettiği 

kavramların ortaya konulması ise edebî eseri yeniden düşüncenin bir parçası 

yapacaktır. Şiiri, fikrî bir eylem olarak tanımlamak ise bizi kaçınılmaz olarak şairi 

de bir mütefekkir olarak tanımlamaya götürecektir. 

Bu çalışma, bir XV. yüzyıl (klasik dönem) divan şairi olan Nevâyî’nin şiirleri 

üzerinden misallendirilecektir. Aynı zamanda bir devlet adamı olan şairin, son 

derece gelişmiş sosyal bir muhayyileye sahip olduğu, içinde yaşadığı toplumu ve 

çağı bu bakış açısıyla değerlendirdiği ortaya konulacaktır.  

Nevâyî, sosyal mesafe kavramının varlığını kabul etmekle kalmaz, işi bir adım 

daha ileri götürerek ölüm, acı, aşk, güzellik, karanlık, yağmur, afet vb. unsurlar 

üzerinden bu mesafenin kapandığını hatta en uzak iki sosyal kutbun bile 

eşitlenebildiğini gözlemler. 

Çalışma, güncelliğini koruyan daha doğrusu hiç kaybetmeyen tarihî-sosyal bir 

meseleye misalli bir bakış açısının yanında, devrinin bir aynası olarak divan 

şiirinin sosyolojinin en temel mevzularıyla nasıl yakından alakalı olduğunu, divan 

şairinin ise yalnızca bir aruz ve belagat ustasından çok daha fazlası olabileceğini 

ve çağının sosyal meseleleriyle ilgili nasıl gözlem yapıp fikir beyan ettiğini ortaya 

koymayı amaçlamaktadır. 

                                                           
Arş. Gör. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi  

Çalışmada önce Nevâyî’nin şiirlerinde geçen bazı sosyal eşitleyici unsurlar tespit 

edilecek, bu unsurların geçtiği beyitler tematik bir tasnif çerçevesinde sıralanacak 

ve divan edebiyatı bağlamına da sadık kalınarak sosyolojik bir bakış açısıyla 

değerlendirilecek daha sonra da yer yer şair ve sosyolog, şiir ve sosyoloji 

mukayesesi yapılacaktır.    
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Hatırat Türünün Divan Edebiyatındaki Yansımaları 

Mustafa Sefa Çakır 

 

İnsanın kendini, yaşadıklarını, duygularını vb. anlatma arzusu her çağda ve 

coğrafyada kendini göstermiştir. Bu arzu divan edebiyatında da geniş bir yankı 

bulmuştur. Divan edebiyatında, doğrudan bir hatırat türünden bahsedemesek de 

içerisinde hatıraların kaleme alındığı, hatırat özelliği taşıyan çok sayıda tür 

bulunmaktadır. Bu çalışmada, divan edebiyatı olarak isimlendirdiğimiz dönemde 

hatırat özelliği taşıyan türlerin ortaya konulması ve bu türlerin bir tasnifinin 

yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, divan edebiyatı türlerini ele alan bazı 

eserler ve yine bazı edebiyat tarihi kitapları kaynak olarak kullanılacak, gerekli 

taramalar yapıldıktan sonra ortaya çıkan başlıklar genel hatlarıyla incelenecektir. 

Hatırat özelliği taşıyan bu türler iki ana başlık altında toplanabilir; hatırayı yaşayan 

kişinin aktarımı olanlar ve bir başkası tarafından aktarılanlar. Sergüzeştname, 

seyahatname, sefaretname, şehrengiz ve mektuplar bizzat hatırayı yaşayan kişi 

tarafından kaleme alınan türler olarak karşımızda durmaktadır. Tezkireler, tarihler, 

vakayiname-ruznameler, zafername-gazavatname-fetihnameler ise kendileri 

yaşamamış olsa bile müellifler tarafından hatıralarla dolu bir şekilde kaleme 

alınmış eserlerdir. Unutulmayacak kişilerin, olayların kaydı veya unutulmaması 

gereken hatıraların saklanması, sonraki nesillere aktarılması kültür birikimi 

açısından da önem arz etmektedir. 

Hatıralar, bir kişinin hayatından ince noktalar, farklı güzellikler ve yazıldığı 

dönemden, günlerden derin izler taşır bize. İşte bu çalışmada da kadim 

medeniyetimizden, geçmiş yüzyıllardan aynaya yansıyanlara bakılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Divan edebiyatı, hatıra, sergüzeştname, tezkire. 

 

 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  

 

XVIII. Yüzyıl Mevlevî Şairi Esrar Dede ve Farsça Bir Şiirinin İncelenmesi 

Serpil Koç Konuksever 
 

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış ve asıl adı “Mehmet” olan Esrâr Dede; 

Mevlevî muhitlerinde yetişmiş, zamanında rint meşrep kişiliğiyle tanınmış 

Mevlevî bir divan şairidir. Eserlerinden hareketle, Türkçeye hâkimiyeti kadar iyi 

düzeyde Arapça, Farsça, Latince, İtalyanca ve Rumca gibi dilleri bildiği 

anlaşılmaktadır. Nitekim kasîde, musammat, gazel, rubâî, kıt‘a, mesnevî gibi 

çeşitli nazım şekillerini ihtiva eden yaklaşık 4000 beyitlik mürettep divanında 

Farsça kaleme almış olduğu iki gazel, iki kıt‘a, sekiz rubâî, iki beyit ve bir mesnevî 

kendisinin Farsça şiir söyleyebilecek düzeydeki kabiliyetini ortaya koymaktadır. 

Yirmi altı beyitten oluşan Farsça mesnevîsinde bir Mevlevî şair olan Esrâr Dede, 

Mevlânâ’dan ve Mevlevîlik’ten bahsetmiştir.   

Bu çalışmada; Esrâr Dede’nin hayatı ve şairlik yönü hakkında bilgiler verilerek 

divanındaki Farsça mesnevî, Türkçeye tercüme edilip biçim ve içerik yönünden 

incelenecektir.    

Anahtar Kelimeler: Esrâr Dede, Farsça Şiirler, Mevlânâ, Mesnevî, Mevlevî,  

 

  

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi  
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Anahtar Kelimeler: Divan edebiyatı, hatıra, sergüzeştname, tezkire. 

 

 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  
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Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi  
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Pozitivst Bir Evren İnşası: Tevfik Fikret’in Şiirlerinde: “Pozitivist Ütopya” 

Beyhan Kanter 

 

Osmanlı Devleti’nin modernleşme teşebbüsleri askeri, teknik ve kültürel alanların 

yanı sıra fikri anlamda da Batı medeniyetinin üstünlüğünün kabulü ya da reddi 

hususlarında da birtakım eğilimlere dayanmaktadır. Özellikle Batıcı olarak tabir 

edilen son dönem Osmanlı aydınları, Batı medeniyetinin sadece tekniğini değil 

aynı zamanda düşünsel ve fikrî temellerini benimseyerek içinde bulunulan 

olumsuz koşullardan kurtuluşun ve medenî bir seviyeye çıkmanın 

gerçekleşeceğini iddia etmişlerdir. Batıcılık olarak adlandırılan görüşü 

benimseyen aydınların önem verdikleri/referans aldıkları Batı tandanslı düşünce 

sistemlerinden birisi de poizitivizmdir. Auguste Comte tarafından sitematize 

edilen pozitivizmin; bilimi, bilimsel bilgiyi ve aklı ön plana çıkaran, dini esasları 

ve metafizik hususları yok sayan argümanları 19. asrın ikinci yarısından itibaren 

Avrupa’da olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de farklı şekillerde yankısını bulur. 

Auguste Comte’in Mustafa Reşid Paşa’ya yazdığı mektup, devrin Batıcı 

aydınlarının pozitivist düşünce ile organik bir bağ içinde olduğunu gösterir. 

Nitekim Sadullah Paşa, Beşir Fuad ve Tevfik Fikret gibi aydınların eserlerinde 

pozitivizmin etkilerini görmek mümkündür. 

Servet-i Fünun topluluğu şairlerinden Tevfik Fikret, bireysel duyuş tarzının 

etkisiyle karamsarlık psikolojisini yansıtan şiirler kaleme almış ve sadece bilimsel 

bilgiye dayalı bir anlayış doğrultusunda hareket etmeyi ilerlemenin yegâne aracısı 

olarak addetmiştir. Osmanlı’nın son dönem güçlü şairlerinden Tevfik Fikret, 

pozitivizmi, devletin içinde bulunduğu durumdan kurtulması ve ilerlemenin 

gerçekleşmesi için âdeta mutlak bir ütopya gibi görmüş ve pozitivist eğilimlerini 

şiirlerinde birtakım sosyolojik argümanlarla dile getirmiştir. Bu bildiride Tevfik 

Fikret’in şiirlerinde pozitivist düşüncenin etkileri devrin koşulları bağlamında 

irdelenmeye çalışılacaktır. 

                                                           
Prof. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi  

Anahtar Kelimeler: Batıcılık, pozitivizm, Tevfik Fikret, şiir. 

  Pozitivist
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Prof. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi  

Anahtar Kelimeler: Batıcılık, pozitivizm, Tevfik Fikret, şiir. 
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Ahmet Büke'nin "Ekmek ve Zeytin"Adlı Romanındaki Sıfat Tamlamaları 
İncelenmesi 

Amir Hatıf Ali&Bushra Taher Jebur 

 

Bu incelememizde Türkçenin en önemli gramer konularından biri olan sıfatları 

Ahmet Büke'nin "Ekmek ve Zeytin" adlı eseri üzerinde ele alıp yapılarına göre 

sınıflandırılır. 

Bu incelemedeki amaç, Ahmet Büuke'nin ''Ekmek ve Zeytin'' adlı eserinde 

kullanılan sıfat tamlamalarını tespit edip sayısal verilerden hareket ederek 

istatiksel açıdan sıfat tamlamalarının kullanım sıklığı göstermek ve Ahmet 

Büke'nin bu eserini oluştururken en çok hangi sıfat tamlamalarında istifade ettiğini 

ortaya koymaktır 

Ahmet Büke'nin  "Ekmek ve Zeytin" adlı eserinin ilk on altı romanda mevcut olan 

sıfat tamlamalarının türlerine göre sayısal dağılımı verilmiştir. Bu romanda 

kullanılan yaklaşık 880 sıfat tamlamaları tanımladık, ancak her tipe sadece tipini 

ve fonksiyonunu belirtmek için bir veya iki örnek verdik. 

Bu çalışmayı hazırlarken birkaç kaynaktan faydalandık. Girişte ise yazarın hayatı 

ve eseri hakkında kısa bir şekilde bilgi verdik. 

Anahtar Kelimeler: Büke, ekmek, sıfat, zeytin. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Bağdat Üniversitesi Arş. Gör.,  

Arş. Gör., Bağdat Üniversitesi  

 

Arketipsel Sembolizm Bağlamında Ali Ayçil’in “Sakine’nin Mil Çekilmiş 
Gözleri” Hikayesinin İncelenmesi 

Büşra Ataker 

 

Analitik psikolojinin kurucusu olan ve orijinal fikirleri ile alanında bir otorite 

kabul edilen, Carl Gustav Jung, bilinç ve bilinçdışı üzerine yaptığı çalışmalarıyla 

ön plana çıkmıştır. Bilinçdışını da kendi içinde kişisel ve kolektif bilinçdışı 

şeklinde ikiye ayıran ve kolektif bilinçdışını arketipsel sembolizm ile 

ilişkilendiren Jung’un bu kuramından edebî metin incelenmesinde de faydalanmak 

mümkündür. Jung’un psikoloji alanına kazandırdığı “arketip” terimi, bilincimizin 

derinliklerini irdeleme şansı verirken aynı zamanda edebî metinlerdeki incelemeye 

de farklı boyutlar kazandırır. Zira Jung’un ortaya koyduğu kuramın edebî 

metinlerde uygulanması hem disiplinler arası çalışmaya imkân tanır hem de 

metnin anlam katmanlarının daha iyi daha anlaşılıp açıklanmasına katkı sağlar. 

Öyle ki;  Ali Ayçil tarafından kaleme alınan, “Sakine’nin Mil Çekilmiş Gözleri” 

hikâyesini de arketipsel sembolizm bağlamında değerlendirmek ve irdelemek 

mümkündür. Bu çalışmada Jung’un arketipsel sembolizm kuramının kavramları 

açıklanıp bu kuramın çerçevesi çizildikten sonra bu kuramı söz konusu hikâyeye 

uygulamak amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Carl Gustav Jung,  arketipsel sembolizm, “Sakine’nin Mil 

Çekilmiş Gözleri”. 
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Ahmet Büke'nin "Ekmek ve Zeytin"Adlı Romanındaki Sıfat Tamlamaları 
İncelenmesi 

Amir Hatıf Ali&Bushra Taher Jebur 

 

Bu incelememizde Türkçenin en önemli gramer konularından biri olan sıfatları 

Ahmet Büke'nin "Ekmek ve Zeytin" adlı eseri üzerinde ele alıp yapılarına göre 

sınıflandırılır. 

Bu incelemedeki amaç, Ahmet Büuke'nin ''Ekmek ve Zeytin'' adlı eserinde 

kullanılan sıfat tamlamalarını tespit edip sayısal verilerden hareket ederek 

istatiksel açıdan sıfat tamlamalarının kullanım sıklığı göstermek ve Ahmet 

Büke'nin bu eserini oluştururken en çok hangi sıfat tamlamalarında istifade ettiğini 

ortaya koymaktır 

Ahmet Büke'nin  "Ekmek ve Zeytin" adlı eserinin ilk on altı romanda mevcut olan 

sıfat tamlamalarının türlerine göre sayısal dağılımı verilmiştir. Bu romanda 

kullanılan yaklaşık 880 sıfat tamlamaları tanımladık, ancak her tipe sadece tipini 

ve fonksiyonunu belirtmek için bir veya iki örnek verdik. 

Bu çalışmayı hazırlarken birkaç kaynaktan faydalandık. Girişte ise yazarın hayatı 

ve eseri hakkında kısa bir şekilde bilgi verdik. 

Anahtar Kelimeler: Büke, ekmek, sıfat, zeytin. 
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Ferit Edgü’nün Hakkari’de Bir Mevsim’i Üzerine Biyopolitik Bir İnceleme 

Mehmet Öz 

 

Şüphesiz ki değişim gerek bireyin, gerekse de toplumların bir gerçeğidir. Her 

değişim olumlu veya olumsuz etkiler yaratan kimi yenilikleri de beraberinde 

getirmektedir. Bu değişim ve yenilik elbette politik alanlar ve iktidarlar için de 

geçerlidir. Tarihin başlangıcından bugüne politik alanda iktidar biçimleri de kimi 

değişimlerle beraber yeni kimliklere, yeni tarzlara bürünmüş, iktidarlar da 

toplumlara yönelik yeni yöntemlere başvurur hale gelmiştir. Bu yüzden geçmişten 

bugüne doğru akıveren zaman çizgisi üzerinde farklı iktidar biçimleri varlık 

sahasına çıkmıştır. Elbetteki modern çağda değişimin hızı ve yönü farklı 

boyutlardadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde özellikle modern çağda değişimin 

hızı arttıkça iktidar biçimlerindeki değişiklikler de artmıştır. Modern çağın bu 

iktidar biçimlerinden biri de Michel Foucault’a göre biyopolitik yaklaşımdır. Ona 

göre bu politik alanda artık yeni bir iktidar biçimi, biyoiktidar söz konusudur. Bu 

iktidar biçimi şiddet mekanizmaları yerine denetim, gözetleme, bireyleri kendi 

kendine iktidar kılarak onları dönüştürme gibi tekniklere yaslanan bir iktidar 

biçimidir. Bu, çoğu zaman meydanlara taşan halka açık cezalandırma 

yöntemlerinin tercih edilmediği bir iktidar yöntemidir. Özellikle “panaptikon” 

kavramı çerçevesinde tanımladığı bu iktidar biçimi modern çağın geçerli iktidar 

biçimidir. 

Bizim de bu bildirideki amacımız biyopolitikayı merkeze alarak Ferit Edgü’nün 

Hakkari’de Bir Mevsim adlı eserini bu doğrultuda ele almak, eserde biyoiktidar-

birey ilişkilerini göstermektir. Bildiride öncelikle biyopolitik anlayış, Michel 

Foucault ve diğer düşünürlerinden hareketle ortaya konacaktır. Daha sonra ise bu 

anlayış doğrultusunda Ferit Edgü’nün eseri ele alınacaktır. Bu doğrultuda eserden 

örneklerle de bütün bunlar desteklenecektir. Böylece bu eser yoluyla farklı bir 

                                                           
Doktora Öğrencisi, İnönü Üniversitesi  

okuma biçimi de ortaya konmaya çalışılacaktır. Ayrıca bununla disiplinler arası 

alana da küçük de olsa bir katkıda bulunmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Michel Foucault, biyopolitika, biyoiktidar, Ferit Edgü, 

Hakkari’de Bir Mevsim. 
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okuma biçimi de ortaya konmaya çalışılacaktır. Ayrıca bununla disiplinler arası 

alana da küçük de olsa bir katkıda bulunmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Michel Foucault, biyopolitika, biyoiktidar, Ferit Edgü, 

Hakkari’de Bir Mevsim. 
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Aşkı-ı Memnu Romanında Gündelik Hayatın İnşası: Statü Kurgusu 

Özge Cengiz 

 

Servet-i Fünun romanı, zengin ve seçkin bireylerin hayatlarının anlatıldığı, 

Batılılaşma temayüllerinin kimi zaman eleştirel kimi zaman estetik bir duyuş 

tarzıyla ele alındığı kurgulardan oluşmaktadır. Servet-i Fünun romanlarında 

Batılılaşma ya da medenî görünme kaygısı, toplumsal hayatta statü edinme 

kaygıları üzerinden yansıtılır. Aşkı- Memnu romanında da toplumsal hayatta statü 

edinme çabaları, toplumsal normlar çerçevesinde ve nesnelerle kurulan ilişkiler 

bağlamında ele alınır. 

Seçkin bireylerin gündelik hayatlarından kesitlerin sunulduğu Aşk-ı Memnu 

romanında asli mekân yalıdır. Yalı, zenginliğin, gösterişin ve zevk sahibi olmanın 

yansıtıcısı olarak bir statü aracıdır. Yalıdaki eşyalar, nesneler, seçkin bireylerin 

gündelik hayatlarına ilişkin ipuçları sunan, gündelikliğe dair ayrıntıları yansıtan 

kurgusal bir işlevi yüklenirler. Romanın başkişisi Bihter’in zenginlik uğruna gelin 

geldiği yalıdaki hayat tarzı ve nesnelerle kurduğu ilişki, toplumsal hayatta statü 

edinmeye yönelik bir arzuyu barındırır. Annesine benzeme ya da evde kalma 

kaygıları arasında sürekli bocalayıp duran Bihter’in kendisinden yaşça büyük 

biriyle evlenme sebebi de toplumsal hayat içerisinde statü edinme çabasını 

yansıtır. Adnan Bey’le evliliğiyle birlikte alacağı soyisim ve yerleşeceği konak 

Bihter’in arzu ettiği konuma yerleşmesinde aracı olup sınıf atlama çabasına 

yardımcı olur. Romanda, karakterlerin eğlendikleri, gezdikleri, alışveriş yaptıkları 

ve bütünsel bir ifadeyle belirtirsekgörünür oldukları mekânlar, sosyal çevreleriyle 

kurdukları ilişkiler statü kaygısı çerçevesinde değerlendirilebilir. Adnan Bey’in 

konağında yer alan eşyalar, perdeler, koltuklar Bihter’in ulaşmak istediği statüyü 

ortaya koyar niteliktedir diyebiliriz. Romanda, mekânın yanı sıra karakterlerin 

giyim-kuşamları, tüketilen yiyecek-içecekler, sofra dizaynı, yapılan geziler ait 

olunan yaşam tarzının izlerini yansıtarak statü nesnesi özelliği taşırlar. Nihal’in 
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büyüdüğünün nişanesi olan çarşaf giyme töreninde, giydiği çarşafın kumaşının 

anlatılması eşya ile kurulan ilişkiyi gösterir. Bunun yanı sıra yapılan sandal 

gezilerinde gezdikleri sandalların özellikleri, görünür oldukları mekânlarda 

giydikleri kıyafetlerin batılı yaşam biçimini ortaya koyması, seçkinci bir hayatın 

yansıtıcısıdır. Bu bildiride Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu romanında yer 

alan karakterlerin toplumsal hayat içerisinde statü edinme çabaları, edebiyat 

sosyolojisi bağlamında irdelenerek ortaya konacaktır. 

 Anahtar Kelimeler:  Roman, statü, gündelik hayat, sosyal yaşam. 
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Fügen Ünal Şen’in Bir Avuç Mazi’sinde Mübadelenin Yansımaları  

Pınar Alçiçek 

 

Edebiyat ve tarih disiplinlerinin birbirine eklemlendiği tarihî romanlar, sözlü tarih 

ile yazılı tarihin bir kaynaşık alanı olarak kabul edilebilir. Toplumsal hafızaların 

diri tutulması, millî bilincin korunması ve sosyokültürel yapının taşınması 

konularında da etkin olan tarihî romanlar, hemen her dönemin birer izdüşümü 

olarak edebî eserler arasındaki yerini alır. Söz konusu dönemlerden biri olan ve 

zorunlu göç kapsamında değerlendirilen Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi de edebî 

eserlere kaynak teşkil etmiştir. 23 Ocak 1923 Lozan Antlaşması uyarınca 

imzalanan Nüfus Mübadelesi, Türkiye’deki Rumlar ile Yunanistan’daki Türklerin 

yer değiştirmesini gerektirir. Tarihî bir gerçek olan mübadele, Fügen Ünal Şen’in 

Bir Avuç Mazi adlı romanında kurgu dünyasına taşınır. Tarih kitaplarında 

dokunamayacağımız mübadiller, adeta ete kemiğe bürünmüş kişiler olarak 

romanda karşımıza çıkar.  

Politik gelişmeler neticesinde mübadiller, ulusal kimlik kazanma adına göç 

ettirilir. Devlet ve millet, uluslaşma sürecinin sancılarını beraber çekmek 

durumunda kalır. Söz konusu zorluklara romanda tanık olmak mümkündür. 

Mübadillerde öne çıkan aidiyet duygusu, toprak bağlılığı ile paralellik arz eder. 

Toprağa ve geçmişe bağlılık, mübadillerin hem evlerinden ayrılmalarını 

güçleştirir hem de göç süresince anılarından kopamayışlarına ve acı çekmelerine 

neden olur.  

Romanda genel anlamda üç temel problematikle karşı karşıya kalırız. Bunlardan 

birincisi, ulus kimliği için insanların göçe mecbur bırakılması; ikincisi, toprak 

aidiyetinin ırk ve din aidiyetinden önce gelmesi; üçüncüsü, mübadelenin 

bireylerde yarattığı bunalımların boyutlarıdır. Bu çalışmada öncelikle mübadele, 

mübadil, zorunlu göç kavramlarına bakılacaktır. Terminolojideki karşılıkları tespit 

edilen bu kavramlar bağlamında roman analizine geçilecektir. Romanda öne çıkan 
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bu kavramların toplumsal ve bireysel düzlemde yol açtığı sorunsallara 

odaklanılacak ve belli başlıklar altında tespitler yapılacaktır. Roman tahlilinde 

mübadillerin, mübadeleden önceki yaşantısı ile göç sürecindeki deneyimleri 

romandan yapılacak aktarımlarla desteklenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Mübadele, mübadil, zorunlu göç, Bir Avuç Mazi, roman.  
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diri tutulması, millî bilincin korunması ve sosyokültürel yapının taşınması 

konularında da etkin olan tarihî romanlar, hemen her dönemin birer izdüşümü 

olarak edebî eserler arasındaki yerini alır. Söz konusu dönemlerden biri olan ve 

zorunlu göç kapsamında değerlendirilen Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi de edebî 

eserlere kaynak teşkil etmiştir. 23 Ocak 1923 Lozan Antlaşması uyarınca 

imzalanan Nüfus Mübadelesi, Türkiye’deki Rumlar ile Yunanistan’daki Türklerin 

yer değiştirmesini gerektirir. Tarihî bir gerçek olan mübadele, Fügen Ünal Şen’in 

Bir Avuç Mazi adlı romanında kurgu dünyasına taşınır. Tarih kitaplarında 

dokunamayacağımız mübadiller, adeta ete kemiğe bürünmüş kişiler olarak 

romanda karşımıza çıkar.  

Politik gelişmeler neticesinde mübadiller, ulusal kimlik kazanma adına göç 

ettirilir. Devlet ve millet, uluslaşma sürecinin sancılarını beraber çekmek 

durumunda kalır. Söz konusu zorluklara romanda tanık olmak mümkündür. 

Mübadillerde öne çıkan aidiyet duygusu, toprak bağlılığı ile paralellik arz eder. 

Toprağa ve geçmişe bağlılık, mübadillerin hem evlerinden ayrılmalarını 

güçleştirir hem de göç süresince anılarından kopamayışlarına ve acı çekmelerine 

neden olur.  

Romanda genel anlamda üç temel problematikle karşı karşıya kalırız. Bunlardan 

birincisi, ulus kimliği için insanların göçe mecbur bırakılması; ikincisi, toprak 

aidiyetinin ırk ve din aidiyetinden önce gelmesi; üçüncüsü, mübadelenin 

bireylerde yarattığı bunalımların boyutlarıdır. Bu çalışmada öncelikle mübadele, 

mübadil, zorunlu göç kavramlarına bakılacaktır. Terminolojideki karşılıkları tespit 

edilen bu kavramlar bağlamında roman analizine geçilecektir. Romanda öne çıkan 

                                                           
Doktora Öğrencisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

bu kavramların toplumsal ve bireysel düzlemde yol açtığı sorunsallara 

odaklanılacak ve belli başlıklar altında tespitler yapılacaktır. Roman tahlilinde 

mübadillerin, mübadeleden önceki yaşantısı ile göç sürecindeki deneyimleri 

romandan yapılacak aktarımlarla desteklenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Mübadele, mübadil, zorunlu göç, Bir Avuç Mazi, roman.  
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Hangi(si) Dini Edebiyat: N.S. Banarlı ve A.S. Levend’in Edebiyat 
Tarihlerindeki Dini Edebiyat Tanımı Üzerine Düşünceler 

Nesrin Aydın Satar 

 

Kaynağını kutsal kitaptan; buradaki hükümlerden, kişilerden ya da olaylardan alan 

konuları işleyen ya da hatırlatan edebi eserleri kapsayan alan; edebiyat tarihlerinde 

“dini edebiyat” başlığı altında işlenir. Dahası bu edebi alan,  özellikle orta ve 

yakınçağ toplumlarında siyasi, sosyal ve sanata dair tüm alanların belirleyicisi 

olan din ve bu dinin şekillendirdiği kültürden “zorunlu” olarak ilham alan eserleri 

de kapsayabilir. Dini edebiyat sahası içerisinde incelenecek bir eserin; ilahi bir 

hükümler bütünü ya da kültürel bir etkilenme alanı olarak din olgusuyla hangi 

açılardan, ne kadar ve nasıl ilişki kurduğunu gösteren çeşitli başka kavramlar da 

mevcuttur. Örneğin, İslam ve edebiyat ilgisi(zliği)ni;” lâ-dini”, “yarı-dini”, 

“doğrudan dinî”, “dünyevi”, “seküler” yahut ”profane” kavramları üzerinden 

anlatan akademik çalışmalar olduğunu söylemek mümkündür. Bilhassa, Türk 

edebiyatı tarihlerinde mevcut olan bu türden değerlendirmelerin, edebiyat tarihi 

ve İslami Türk edebiyatı için ne ifade ettiğinin anlaşılması, genel edebiyat 

tasnifinde yer alan, “İslam medeniyeti tesirindeki Türk edebiyatı”nın din ile 

kurduğu ilişkiyi anlamak açısından önemlidir.  Böylelikle bir Türk dini 

edebiyatının varlığı, etki alanı ve uygulanmasının hangi koşullarda ve nasıl 

gerçekleştiği de anlaşılmış olur. 

Bu çalışma, Nihat Samı Banarlı’nın Resimli Türk Edebiyatı Tarihi ve Agâh Sırrı 

Levend’in Türk Edebiyatı Tarihi’nde dini edebiyat kavramının nasıl işlendiğini ve 

tasnif edildiğini göstererek, bu kavramın genel edebiyat sahası içindeki anlamını 

ve kullanışlılığını değerlendirmeyi amaçlar. Türk edebiyat tarihinin iki önemli 

simasının ve kapsamlı çalışmalarının, Türk dini-edebi birikimine nasıl yaklaştığını 

irdeleyen bu araştırma, en temelde dini edebiyat kavramının kesin ve vazgeçilmez 

bir terim olmadığını göstermek amacını güder. Bununla birlikte, dini edebiyat 

                                                           
siArş. Gör., Ankara Üniversite  

mefhumunu; Türk edebiyatı, kültürü ve İslam dini ile kurduğu ilişki açısından 

inceleyerek tartışmaya açar.  

Anahtar Kelimeler: dini edebiyat, İslami edebiyat, İslami Türk edebiyatı, dini 

kültür, Türk edebiyatı tarihi. 
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Hangi(si) Dini Edebiyat: N.S. Banarlı ve A.S. Levend’in Edebiyat 
Tarihlerindeki Dini Edebiyat Tanımı Üzerine Düşünceler 

Nesrin Aydın Satar 

 

Kaynağını kutsal kitaptan; buradaki hükümlerden, kişilerden ya da olaylardan alan 

konuları işleyen ya da hatırlatan edebi eserleri kapsayan alan; edebiyat tarihlerinde 

“dini edebiyat” başlığı altında işlenir. Dahası bu edebi alan,  özellikle orta ve 

yakınçağ toplumlarında siyasi, sosyal ve sanata dair tüm alanların belirleyicisi 

olan din ve bu dinin şekillendirdiği kültürden “zorunlu” olarak ilham alan eserleri 

de kapsayabilir. Dini edebiyat sahası içerisinde incelenecek bir eserin; ilahi bir 

hükümler bütünü ya da kültürel bir etkilenme alanı olarak din olgusuyla hangi 

açılardan, ne kadar ve nasıl ilişki kurduğunu gösteren çeşitli başka kavramlar da 

mevcuttur. Örneğin, İslam ve edebiyat ilgisi(zliği)ni;” lâ-dini”, “yarı-dini”, 

“doğrudan dinî”, “dünyevi”, “seküler” yahut ”profane” kavramları üzerinden 

anlatan akademik çalışmalar olduğunu söylemek mümkündür. Bilhassa, Türk 

edebiyatı tarihlerinde mevcut olan bu türden değerlendirmelerin, edebiyat tarihi 

ve İslami Türk edebiyatı için ne ifade ettiğinin anlaşılması, genel edebiyat 

tasnifinde yer alan, “İslam medeniyeti tesirindeki Türk edebiyatı”nın din ile 

kurduğu ilişkiyi anlamak açısından önemlidir.  Böylelikle bir Türk dini 

edebiyatının varlığı, etki alanı ve uygulanmasının hangi koşullarda ve nasıl 

gerçekleştiği de anlaşılmış olur. 

Bu çalışma, Nihat Samı Banarlı’nın Resimli Türk Edebiyatı Tarihi ve Agâh Sırrı 

Levend’in Türk Edebiyatı Tarihi’nde dini edebiyat kavramının nasıl işlendiğini ve 

tasnif edildiğini göstererek, bu kavramın genel edebiyat sahası içindeki anlamını 

ve kullanışlılığını değerlendirmeyi amaçlar. Türk edebiyat tarihinin iki önemli 

simasının ve kapsamlı çalışmalarının, Türk dini-edebi birikimine nasıl yaklaştığını 

irdeleyen bu araştırma, en temelde dini edebiyat kavramının kesin ve vazgeçilmez 

bir terim olmadığını göstermek amacını güder. Bununla birlikte, dini edebiyat 

                                                           
siArş. Gör., Ankara Üniversite  

mefhumunu; Türk edebiyatı, kültürü ve İslam dini ile kurduğu ilişki açısından 

inceleyerek tartışmaya açar.  

Anahtar Kelimeler: dini edebiyat, İslami edebiyat, İslami Türk edebiyatı, dini 

kültür, Türk edebiyatı tarihi. 
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Şair Süleyman El-İsa’nın Çocuk Şiirinde Annenin İmajı 

Mohamad Alahmad 

 

Çocuk edebiyatı, kapasiteyi geliştirme, düşünmeyi ve yorumlamayı güçlendirme, 

performansı arttırma ve yaratıcılık yeteneğinin geliştirilmesi için çocukların 

zihinlerine ulaşmanın başarılı bir yoludur. Ayrıca güzellik duygusunu hissettirir 

ve hayata açık, masum bir ruha hobiler katar. 

Çocuk şiiri bu yaş grubuna yönelik edebiyat türlerinden biridir. Çocuk 

edebiyatıyla ilgilenenler, şiirdeki müziğin değerini anladılar ve içindeki ritminin 

güzelliği ile çocukları kendine çeken güçlü bir cazibe gördüler. Bu yüzden nesli 

yetiştirmede yararlanmak için bu tür literatürü önemsediler. 

Şair Süleyman El-İsa, modern çağda çocuk şiirini yazanların öncülerinden biridir. 

Bu yaş grubuna birçok şiir yazdı. Bu şiirlerin içinde duygularını, iyi ahlak ve 

vatanseverlik üzerine yetiştirilme görüşlerini vurguladı. 

 Yirminci yüzyılın ortalarından beri şiirleri çocukların dillerine yayıldı. Onları 

ezberler ve oyun alanlarında,, evde ve okulda söylerler. 

Şiirlerinde eğitim ve öğretim yönlerini dikkate almakla birlikte çocuğu 

ilgilendiren tüm konuları ele aldı ve kaliteli çocuk şiirleri hazırladı. Kültürden 

faydalanarak çağdaş bir görünüme yer verdi.. Aynı zamanda bir yandan çocuğun 

yönlerine, diğer yandan günümüz Arap gerçekliğine uyum sağlıyor. 

Süleyman El-İsa, anne ile ilgili şiir yazan, devam etmeye değer şairlerden biridir. 

Anne, şiirlerinde büyük bir ilgi gördü. Ona özel birkaç kaside yazdı, en yaygın 

bilineni de öğrencilerin hala okullarda öğrendikleri "Anne Kasidesi"dir ki bu da 

çocuk şiirinin mükemmel bir örneğidir. Çünkü şiirselliği, ritim ve ifade güzelliği 

ile kolayca kalplere girer. 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Gümüşhane Üniversitesi  

Araştırma, çocuk şiirini tanıtmaya çalışıyor, sonra şair Süleyman El-İsa’nın anne 

ile ilgili yazdığı bu tür şiirlerle ilgileniyor. Aynı zamanda şairin anne için 

vurguladığı imaj ve bu imajı çizmek için kullandığı dil ve müzik üzerinde durur. 

Anahtar Kelimler: Çocuk şiiri, Süleyman El-İsa, anne imajı,  modern çağ. 
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Şair Süleyman El-İsa’nın Çocuk Şiirinde Annenin İmajı 

Mohamad Alahmad 

 

Çocuk edebiyatı, kapasiteyi geliştirme, düşünmeyi ve yorumlamayı güçlendirme, 

performansı arttırma ve yaratıcılık yeteneğinin geliştirilmesi için çocukların 

zihinlerine ulaşmanın başarılı bir yoludur. Ayrıca güzellik duygusunu hissettirir 

ve hayata açık, masum bir ruha hobiler katar. 

Çocuk şiiri bu yaş grubuna yönelik edebiyat türlerinden biridir. Çocuk 

edebiyatıyla ilgilenenler, şiirdeki müziğin değerini anladılar ve içindeki ritminin 

güzelliği ile çocukları kendine çeken güçlü bir cazibe gördüler. Bu yüzden nesli 

yetiştirmede yararlanmak için bu tür literatürü önemsediler. 

Şair Süleyman El-İsa, modern çağda çocuk şiirini yazanların öncülerinden biridir. 

Bu yaş grubuna birçok şiir yazdı. Bu şiirlerin içinde duygularını, iyi ahlak ve 

vatanseverlik üzerine yetiştirilme görüşlerini vurguladı. 

 Yirminci yüzyılın ortalarından beri şiirleri çocukların dillerine yayıldı. Onları 

ezberler ve oyun alanlarında,, evde ve okulda söylerler. 

Şiirlerinde eğitim ve öğretim yönlerini dikkate almakla birlikte çocuğu 

ilgilendiren tüm konuları ele aldı ve kaliteli çocuk şiirleri hazırladı. Kültürden 

faydalanarak çağdaş bir görünüme yer verdi.. Aynı zamanda bir yandan çocuğun 

yönlerine, diğer yandan günümüz Arap gerçekliğine uyum sağlıyor. 

Süleyman El-İsa, anne ile ilgili şiir yazan, devam etmeye değer şairlerden biridir. 

Anne, şiirlerinde büyük bir ilgi gördü. Ona özel birkaç kaside yazdı, en yaygın 

bilineni de öğrencilerin hala okullarda öğrendikleri "Anne Kasidesi"dir ki bu da 

çocuk şiirinin mükemmel bir örneğidir. Çünkü şiirselliği, ritim ve ifade güzelliği 

ile kolayca kalplere girer. 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Gümüşhane Üniversitesi  

Araştırma, çocuk şiirini tanıtmaya çalışıyor, sonra şair Süleyman El-İsa’nın anne 

ile ilgili yazdığı bu tür şiirlerle ilgileniyor. Aynı zamanda şairin anne için 

vurguladığı imaj ve bu imajı çizmek için kullandığı dil ve müzik üzerinde durur. 

Anahtar Kelimler: Çocuk şiiri, Süleyman El-İsa, anne imajı,  modern çağ. 
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Tarihi Roman Kavramı ve Arap Tarihi Romanının Ortaya Çıkışı 

Mürüvvet Türken Çakır 

 

Tarih, modern dönem ile birlikte toplumlar ve milletler arasında yükselen bir ivme 

kazanmaya başlamıştır. Özellikle Fransız ihtilaliyle birlikte ortaya çıkan özgür 

düşünce hareketiyle insanlar kendilerini ve medeniyetlerini daha yakından tanıma 

fırsatı elde etmişlerdir. Bu bilinç doğrultusunda tarihe yönelik eğilimin ve 

yoğunlaşmanın artışı, edebiyatta tarihi roman kavramının daha çok 

belirginleşmesini sağlamıştır.  

Modern dönemde tarihi roman ilk olarak Batı edebiyatında Walter Scott ile 

tanınmaya başlamıştır. Onun, İskoç tarihi ile ilgili kaleme aldığı ve içerisinde 

tarihi, kurguyu, eğitimi bir araya getirdiği eserleri, tarihi roman yazımında birçok 

yazara esin kaynağı olmuştur. Bu yazarlardan bazıları da Batıyla temas halinde 

olan ve onların diline hâkim olan Arap yazarlardır. Örneğin Selim Butrus el-

Bustani, Corci Zeydan, Farah Antun ve Yakub Sarruf hem Batılı yazarların 

romanlarından yaptıkları çevirilerle hem de telif eserleriyle Arap edebiyatında 

modern anlamda tarihi romanın oluşmasında etkili olan ilk isimlerdir.  

Tarihi romanın doğup geliştiği ilk Arap ülkesi ise Mısır’dır. Buradan Suriye ve 

Lübnan’a yayılmıştır. Daha sonra bu ülkeler, tarihi roman alanında diğer Arap 

ülkelerine öncü olmuşlardır. Özellikle matbaanın bu Arap ülkelerine girişiyle 

beraber tarihi roman, gazete ve dergilerde tefrikalar halinde yayınlanmaya ve 

okuyucuyla buluşmaya başlamıştır. İçerisinde barındırdığı kurgusal aşk 

hikâyeleriyle her kesimden halkın dikkatini çekmeyi başarmıştır. Ayrıca 

milliyetçilik akımı başta olmak üzere Arapların geçmişine duydukları merak ve 

özlem ile geçmişte kazanılan savaşlar, elde edilen zaferler de yine bu kavramın 

çekiciliğini arttıran unsurlar arasında yerini almıştır. 

Bu çalışmayı kaleme almamızdaki amacımız gerek Batı gerekse Arap 

edebiyatında önemli bir yer edinmiş olan tarihi roman kavramının ortaya çıkışına, 

                                                           
Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi  

bu kavramın özelliklerine, yazılış nedenlerine değinerek tarihi romanın Mısır, 

Suriye ve Lübnan’daki öncü yazarlarını ve eserlerini kısaca tanıtmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Roman, tarihi roman kavramı, modern dönem, Arap 

edebiyatı. 
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Tarihi Roman Kavramı ve Arap Tarihi Romanının Ortaya Çıkışı 

Mürüvvet Türken Çakır 

 

Tarih, modern dönem ile birlikte toplumlar ve milletler arasında yükselen bir ivme 

kazanmaya başlamıştır. Özellikle Fransız ihtilaliyle birlikte ortaya çıkan özgür 

düşünce hareketiyle insanlar kendilerini ve medeniyetlerini daha yakından tanıma 

fırsatı elde etmişlerdir. Bu bilinç doğrultusunda tarihe yönelik eğilimin ve 

yoğunlaşmanın artışı, edebiyatta tarihi roman kavramının daha çok 

belirginleşmesini sağlamıştır.  

Modern dönemde tarihi roman ilk olarak Batı edebiyatında Walter Scott ile 

tanınmaya başlamıştır. Onun, İskoç tarihi ile ilgili kaleme aldığı ve içerisinde 

tarihi, kurguyu, eğitimi bir araya getirdiği eserleri, tarihi roman yazımında birçok 

yazara esin kaynağı olmuştur. Bu yazarlardan bazıları da Batıyla temas halinde 

olan ve onların diline hâkim olan Arap yazarlardır. Örneğin Selim Butrus el-

Bustani, Corci Zeydan, Farah Antun ve Yakub Sarruf hem Batılı yazarların 

romanlarından yaptıkları çevirilerle hem de telif eserleriyle Arap edebiyatında 

modern anlamda tarihi romanın oluşmasında etkili olan ilk isimlerdir.  

Tarihi romanın doğup geliştiği ilk Arap ülkesi ise Mısır’dır. Buradan Suriye ve 

Lübnan’a yayılmıştır. Daha sonra bu ülkeler, tarihi roman alanında diğer Arap 

ülkelerine öncü olmuşlardır. Özellikle matbaanın bu Arap ülkelerine girişiyle 

beraber tarihi roman, gazete ve dergilerde tefrikalar halinde yayınlanmaya ve 

okuyucuyla buluşmaya başlamıştır. İçerisinde barındırdığı kurgusal aşk 

hikâyeleriyle her kesimden halkın dikkatini çekmeyi başarmıştır. Ayrıca 

milliyetçilik akımı başta olmak üzere Arapların geçmişine duydukları merak ve 

özlem ile geçmişte kazanılan savaşlar, elde edilen zaferler de yine bu kavramın 

çekiciliğini arttıran unsurlar arasında yerini almıştır. 

Bu çalışmayı kaleme almamızdaki amacımız gerek Batı gerekse Arap 

edebiyatında önemli bir yer edinmiş olan tarihi roman kavramının ortaya çıkışına, 

                                                           
Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi  

bu kavramın özelliklerine, yazılış nedenlerine değinerek tarihi romanın Mısır, 

Suriye ve Lübnan’daki öncü yazarlarını ve eserlerini kısaca tanıtmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Roman, tarihi roman kavramı, modern dönem, Arap 

edebiyatı. 

  



266

II. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi

266

 

Helbesta Lîrîk di Edebiyata Kurdî ya Klasîk de 

Abdurrahman Adak 

 

Helbestên ku bi hest, coş, heyecan û semîmiyet tên nivîsîn wek helbesta lîrîk 

(lyric) hatine binavkirin. Di helbesta lîrîk de “ez”a helbestvan di navendê de ye û 

helbestvan hizrên “xwe” digel hestên “xwe” îfade dike. Helbestvan ji aliyê rûhî ve 

dikeve bin bandora tiştekî û wê rewşa xwe ya rûhî bi riya peyvê û di forma helbestê 

de derdixe der. Helbestvan behsa çi bike ferq nake ew di nav cîhaneke hizrî û 

me’newî de ye.  

Lîrîzm şêwazeke bingehîn û berbelav a helbestê ye. Ji ber vê jî mijarên ku bi vê 

şêwazê hatine nivîsîn gelekî zêde ne. Di edebiyata klasîk a Rojhilata Îslamî de evîn 

(çi di xezelan, çi di mesnewi/çi di dastanên evînî de be), ciwanî, pîrî, mirin, 

kêfxweşî û xemgînî, mijarên dînî, neteweperwerî, daxwaza menfe’eta insaniyetê, 

hezjêkirina zar, jin û civakê, pesindayîna kes, daşorîna kesan, şanazî, tesewuf, 

şethiyat, şikâyetname, xemriyat, hebsiyat, siruşt, afet, hunerên edebî yên wek 

luxez, mu’emma, tarîx, munazere û gelek tema û mijarên dî dikevin kategoriya 

helbesta lîrîk. 

Di helbesta Kurdî ya klasîk de jî tevahiya van tema û mijaran û gelek mijarên dî 

bi şêwazeke lîrîk cih girtine. Dikare bê gotin ku di edebiyata Kurdî ya klasîk de 

dîwan û dîwançeyên ku hatine nivîsîn bi piranî ji helbestên lîrîk pêk tên. Herweha 

tevahiya mesnewiyên evîndariyê lîrîk in.  

Di gotarê de di armanca sereke ew e ku ji dîwan, dîwançe, mesnewî û 

menzûmeyên Kurdî mijarên helbesta lîrîk bên tesbîtkirin û armanca duyem jî ew 

e ku nûnerên girîng ên van mijaran bên tesbîtkirin. Helbesta lîrîk, di çarçoveya 

edebiyata Kurmancî, Soranî û Zazakî (Sahaya Osmanî) de ji aliyê mehsûlên xwe 

ve cureya herî berfireh a helbesta kurdî ya klasîk e. Peyre helbesta dîdaktîk û 

helbesta epîk tên. Ev rêz di edebiyata Goranî/Hewramî (Sahaya Îranê) de ji ber 

hebûna qewareyeke mezin a hemaseyan di lehê helbesta epîk de diguhere. Bi 

                                                           
Prof. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi  

mebesta ku mijar bê sînorkirin, gotar dê di çarçoveya Kurdiya Kurmancî de bê 

pêşkêşkirin. 

 

Peyvên Sereke: Helbesta lîrîk, lîrîzm, edebiyata kurdî ya klasîk, kurdiya 
kurmancî. 
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Helbesta Lîrîk di Edebiyata Kurdî ya Klasîk de 

Abdurrahman Adak 

 

Helbestên ku bi hest, coş, heyecan û semîmiyet tên nivîsîn wek helbesta lîrîk 

(lyric) hatine binavkirin. Di helbesta lîrîk de “ez”a helbestvan di navendê de ye û 

helbestvan hizrên “xwe” digel hestên “xwe” îfade dike. Helbestvan ji aliyê rûhî ve 

dikeve bin bandora tiştekî û wê rewşa xwe ya rûhî bi riya peyvê û di forma helbestê 

de derdixe der. Helbestvan behsa çi bike ferq nake ew di nav cîhaneke hizrî û 

me’newî de ye.  

Lîrîzm şêwazeke bingehîn û berbelav a helbestê ye. Ji ber vê jî mijarên ku bi vê 

şêwazê hatine nivîsîn gelekî zêde ne. Di edebiyata klasîk a Rojhilata Îslamî de evîn 

(çi di xezelan, çi di mesnewi/çi di dastanên evînî de be), ciwanî, pîrî, mirin, 

kêfxweşî û xemgînî, mijarên dînî, neteweperwerî, daxwaza menfe’eta insaniyetê, 

hezjêkirina zar, jin û civakê, pesindayîna kes, daşorîna kesan, şanazî, tesewuf, 

şethiyat, şikâyetname, xemriyat, hebsiyat, siruşt, afet, hunerên edebî yên wek 

luxez, mu’emma, tarîx, munazere û gelek tema û mijarên dî dikevin kategoriya 

helbesta lîrîk. 

Di helbesta Kurdî ya klasîk de jî tevahiya van tema û mijaran û gelek mijarên dî 

bi şêwazeke lîrîk cih girtine. Dikare bê gotin ku di edebiyata Kurdî ya klasîk de 

dîwan û dîwançeyên ku hatine nivîsîn bi piranî ji helbestên lîrîk pêk tên. Herweha 

tevahiya mesnewiyên evîndariyê lîrîk in.  

Di gotarê de di armanca sereke ew e ku ji dîwan, dîwançe, mesnewî û 

menzûmeyên Kurdî mijarên helbesta lîrîk bên tesbîtkirin û armanca duyem jî ew 

e ku nûnerên girîng ên van mijaran bên tesbîtkirin. Helbesta lîrîk, di çarçoveya 

edebiyata Kurmancî, Soranî û Zazakî (Sahaya Osmanî) de ji aliyê mehsûlên xwe 

ve cureya herî berfireh a helbesta kurdî ya klasîk e. Peyre helbesta dîdaktîk û 

helbesta epîk tên. Ev rêz di edebiyata Goranî/Hewramî (Sahaya Îranê) de ji ber 

hebûna qewareyeke mezin a hemaseyan di lehê helbesta epîk de diguhere. Bi 

                                                           
Prof. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi  

mebesta ku mijar bê sînorkirin, gotar dê di çarçoveya Kurdiya Kurmancî de bê 

pêşkêşkirin. 

 

Peyvên Sereke: Helbesta lîrîk, lîrîzm, edebiyata kurdî ya klasîk, kurdiya 
kurmancî. 
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Kurmanci Kürtçesinde Genişlemiş İzafe: Kuzey, Güney Doğu ve Güney 
Batı Ağızlarının Genişlemiş İzafe Analizi 

Mehmet Yonat 

 

İzafe yapısı İrani dillerde tamlama yapısını kurmak için kullanılan bir yapıdır. 

Tamlamalar izafe partikeli denen bir partikelin kullanılmasıyla oluşturulmaktadır. 

İzafe partikeli Farsça gibi bir kısım İrani dillerde sadece bağlayıcı (linker) bir 

fonksiyona sahipken Kürtçe ve bazı diğer İrani dillerde birden çok fonksiyon 

yüklenmektedir. Bu fonksiyonları, bağlayıcı ve anaforik fonksiyon olarak 

morfolojik bağlamda sıralayabiliriz.  Haig’ın (2007; 2008; 2011) literatüre 

kazandırdığı ve izafenin morfolojik zeminden sentaktik zemine bir genişlemesi 

olan Zaman İzafesi (Time Ezafe) literatüre son zamanlarda eklenmiştir. Daha 

sonra Sahin (2019) tarafından daha ayrıntılı incelenen ve genişlemiş izafe 

(Extended Ezafe) olarak tanımlanan izafenin bu fonksiyonu hala tam olarak 

Kurmanci Kürtçesinin ağızlarında araştırılmamıştır. Bu çalışma ile genişlemiş 

izafe ayrıntılarıyla incelenecek ve Kurmanci Kürtçesinin güney doğu ve güney 

batı ağızlarında, geliştirilen bir ölçüm aracıyla izafenin bu fonksiyonu 

incelenecektir. Kürtçenin güney doğu ağzı için Şırnak ili Beytüşşebab ilçesinin bir 

köyü, güney batı Ağzı için ise Adıyaman merkezde seçilen bazı görüşmecilere 

geliştirilen ölçüm aracı uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlarda, her iki bölgede de 

genişlemiş izafenin bulunduğu fakat genişlemiş izafe partikelinin kullanım şekli 

ve kullanım alanlarında farklılıkların olduğu saptanmıştır. Literatüre daha yeni 

eklenmiş olan genişlemiş izafe fonksiyonu, hem morfolojik yapı ile sentaktik yapı 

arasındaki geçişleri göstermek açısından hem de keşfedilmemiş kullanım 

alanlarının keşfi açısından literatüre ciddi şeyler katacağı inancındayız. 

Anahtar Kelimeler: Genişlemiş izafe, partikel, güney doğu ağzı, güney batı ağzı, 

Kurmanci Kürtçesi. 

 

                                                           
Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi  

 

Hînkirina Kurdî li Tirkiye’yê di Peywenda Plansaziya Zimanî da 

Şehmus Kurt 

 

Li Tirkiye’yê li hember plansaziya zimani ya dewletê ku plansaziyeke yekzimanî 

ye li ser berbelavkirina zimanê tirkî, Kurdan jî bi pêşengiya hinek rewşenbîran 

hewl daye ku plansaziyeke navxweyî bi rêve bibin ji bo zimanê xwe da ku ziman 

û çanda xwe biparêzin ji kêmbûn û tunebûnê. Ji bo hînkirina zimanê kurdî 

avakirina sazî û kursan yek ji stratejiyên kurdan in ku ji bo parastina zimanê xwe 

bi kar înane. Ew hewldan dikeve nav çarçoveya plansaziya zimanwergirtinê. 

Armanca vê xebatê ew e ku di çarçoveya plansaziya zimanwergirtinê da analîzekê 

bike li ser hînkirina kurdî ya li Tirkiye’yê hatiye/tête kirin. Li gorî me hînkirina 

Kurdî ya ku ji salê 1990î pêve lî saziyên serbixwe û taybet da tête kirin parçeyek 

e ji plansaziya zimanwergirtinê ku kategorîyeke plansaziya zimanî ye. Li gor vê 

kategoriya plansaziya zimanî armanca plankerên zimanî ew e ku hejmera axêverên 

zimanî zêde bikin bi rêya çalakiyên hînkirina zimanî ve. Wek mînak em dê li ser 

çalakiyên hînkirina kurdî yên li Enstîtûya Kurdî ya Stenbolê hûr bibin û hewl bidin 

da nişan bidin ka çalakiyên wan ên zimanhînkirinê heta çi radeyê bûne mijara 

plansaziya zimanwergirtinê. Enstîtûya Kurdî ya Stenbolê sala 1993yê hatiye 

avakirin û heta roja me digel xebatên dî yên li ser ziman û çanda kurdî, bi awayekî 

çalak, di astên jêk cuda da kursên zimanê kurdî jî dayîne. Ew kurs hem bi mifredat 

û materyalên zimanhînkirinê, hem jî bi profîla xwendekaran ve mînakeke balkêş 

e ji bo plansaziya zimanwergirtinê. 

Peyvên Sereke: Plansaziya zimanî, plansaziya zimanwergirtinê, hînkirina Kurdî, 

Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê. 
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Kurmanci Kürtçesinde Genişlemiş İzafe: Kuzey, Güney Doğu ve Güney 
Batı Ağızlarının Genişlemiş İzafe Analizi 

Mehmet Yonat 

 

İzafe yapısı İrani dillerde tamlama yapısını kurmak için kullanılan bir yapıdır. 

Tamlamalar izafe partikeli denen bir partikelin kullanılmasıyla oluşturulmaktadır. 

İzafe partikeli Farsça gibi bir kısım İrani dillerde sadece bağlayıcı (linker) bir 

fonksiyona sahipken Kürtçe ve bazı diğer İrani dillerde birden çok fonksiyon 

yüklenmektedir. Bu fonksiyonları, bağlayıcı ve anaforik fonksiyon olarak 

morfolojik bağlamda sıralayabiliriz.  Haig’ın (2007; 2008; 2011) literatüre 

kazandırdığı ve izafenin morfolojik zeminden sentaktik zemine bir genişlemesi 

olan Zaman İzafesi (Time Ezafe) literatüre son zamanlarda eklenmiştir. Daha 

sonra Sahin (2019) tarafından daha ayrıntılı incelenen ve genişlemiş izafe 

(Extended Ezafe) olarak tanımlanan izafenin bu fonksiyonu hala tam olarak 

Kurmanci Kürtçesinin ağızlarında araştırılmamıştır. Bu çalışma ile genişlemiş 

izafe ayrıntılarıyla incelenecek ve Kurmanci Kürtçesinin güney doğu ve güney 

batı ağızlarında, geliştirilen bir ölçüm aracıyla izafenin bu fonksiyonu 

incelenecektir. Kürtçenin güney doğu ağzı için Şırnak ili Beytüşşebab ilçesinin bir 

köyü, güney batı Ağzı için ise Adıyaman merkezde seçilen bazı görüşmecilere 

geliştirilen ölçüm aracı uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlarda, her iki bölgede de 

genişlemiş izafenin bulunduğu fakat genişlemiş izafe partikelinin kullanım şekli 

ve kullanım alanlarında farklılıkların olduğu saptanmıştır. Literatüre daha yeni 

eklenmiş olan genişlemiş izafe fonksiyonu, hem morfolojik yapı ile sentaktik yapı 

arasındaki geçişleri göstermek açısından hem de keşfedilmemiş kullanım 

alanlarının keşfi açısından literatüre ciddi şeyler katacağı inancındayız. 

Anahtar Kelimeler: Genişlemiş izafe, partikel, güney doğu ağzı, güney batı ağzı, 

Kurmanci Kürtçesi. 
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Hînkirina Kurdî li Tirkiye’yê di Peywenda Plansaziya Zimanî da 

Şehmus Kurt 

 

Li Tirkiye’yê li hember plansaziya zimani ya dewletê ku plansaziyeke yekzimanî 

ye li ser berbelavkirina zimanê tirkî, Kurdan jî bi pêşengiya hinek rewşenbîran 

hewl daye ku plansaziyeke navxweyî bi rêve bibin ji bo zimanê xwe da ku ziman 

û çanda xwe biparêzin ji kêmbûn û tunebûnê. Ji bo hînkirina zimanê kurdî 

avakirina sazî û kursan yek ji stratejiyên kurdan in ku ji bo parastina zimanê xwe 

bi kar înane. Ew hewldan dikeve nav çarçoveya plansaziya zimanwergirtinê. 

Armanca vê xebatê ew e ku di çarçoveya plansaziya zimanwergirtinê da analîzekê 

bike li ser hînkirina kurdî ya li Tirkiye’yê hatiye/tête kirin. Li gorî me hînkirina 

Kurdî ya ku ji salê 1990î pêve lî saziyên serbixwe û taybet da tête kirin parçeyek 

e ji plansaziya zimanwergirtinê ku kategorîyeke plansaziya zimanî ye. Li gor vê 

kategoriya plansaziya zimanî armanca plankerên zimanî ew e ku hejmera axêverên 

zimanî zêde bikin bi rêya çalakiyên hînkirina zimanî ve. Wek mînak em dê li ser 

çalakiyên hînkirina kurdî yên li Enstîtûya Kurdî ya Stenbolê hûr bibin û hewl bidin 

da nişan bidin ka çalakiyên wan ên zimanhînkirinê heta çi radeyê bûne mijara 

plansaziya zimanwergirtinê. Enstîtûya Kurdî ya Stenbolê sala 1993yê hatiye 

avakirin û heta roja me digel xebatên dî yên li ser ziman û çanda kurdî, bi awayekî 

çalak, di astên jêk cuda da kursên zimanê kurdî jî dayîne. Ew kurs hem bi mifredat 

û materyalên zimanhînkirinê, hem jî bi profîla xwendekaran ve mînakeke balkêş 

e ji bo plansaziya zimanwergirtinê. 

Peyvên Sereke: Plansaziya zimanî, plansaziya zimanwergirtinê, hînkirina Kurdî, 

Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê. 
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Di Fiîlen Kurmancî de Dudemî 

Ayhan Yıldız 

 

Du Demî dı Bêjeyên Kurmancî de 

Bêjeyên kurdî/kurmancî ku axiverên wê merem, bîr û rayên xwe, bi awayê devkî 

û nivîskî bi wan derdibirin, ji alîyê cureyên xwe ve dabeşî du koman dibin: koma 

bêjeyên navdêr û koma bêjeyên kar/fiîl. Bêjeyên navdêr, bêyî ku pêdivî bi 

hêmaneke alîkar bibînin, di xwe de wateyeke xweser dihewînin; lêbelê bêjeyên 

fiîl, ew cure bêje ne ku çawa wateyekê radigihînin, di nav xwe de delîlî ji dem û 

kesan re jî dikin. Bêjeyên kar/fiîl ên kurmancî yên yekhêlî, di du rewşan de xwedî 

reg/kok in: Rega raderî/mesderî û rega rewşa dema niha. Fiîlên kurmancî, di rewşa 

raderî de îlhez wateya dema borî ya dîyar didin; lêbelê di rega rewşa dema niha de 

tenê fiîlên birist, bêyî ku delîlî ji tu dem û kesekî re bikin, tenê wateya tevgerekê 

radigihînin. Fiîleke kurmancî, gava rûdanekê, digel demekê ragihîne, îlhez di 

hundirê xwe de cihnaveke kesan jî digel xwe radigihîne. Fiîl gava gireya demekê 

werbigire, çawa ku dikare rûdana tevgerê, bi demekê tenê dîyar bike, dikare bi du 

deman jî wê ragihîne. Di zimannasîyê de ji vê rewşa fiîla dudemî re fiîla ku bi 

dema pevedudanî hatîye kêşan tê gotin. Wekî niha fiîla “dixwend”, du deman di 

xwe de dihewîne: dema niha û dema borî ya dîyar. Lewra navê wê, hikayeya dema 

niha ye.    

Ev lêkolîn, tenê li ser awa û teşeyên dudemîya fiîlên kurmancî ye û bi awayê kûrahî 

berê xwe nade fiîlên yekdemî. Fiîleke kurmancî di kîjan rewşê de yekdemî ye, di 

kîjan rewşê de dibe dudemî, dê mijara wê be. Materyalên vê lêkolînê jî, dê metnên 

edebîyata devkî ya gel a kurmancî bin. Ji ber ku pêdivî bi agahîyên ser dudemîya 

fiîlên kurmancî heye, me pêdivî bi xebateke vî sernavî dît û giranî da serê. 

Peyvên Sereke: Fiîl, dem, kes, fiîla yekdemî, fiîla dudemî. 
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)دراسة نقدية( المصطلحات النحوية والصرفية واإلمالئية من العربية إلى التركيةترجمة   

Nader Edelbi 

 

لتركية، وتم تأليف قام الكثير من المؤلفين المهتمين باللغة العربية بترجمة قواعد اللغة العربية إلى اللغة ا

يرا من الصعوبات العديد من الكتب التي تشرح قواعد اللغة العربية باللغة التركية، لكن المترجمين واجهوا كث

الصعوبات  ية إلى اللغة التركية ومن أبرز هذهالعربوالصرفية واإلمالئية في ترجمة المصطلحات النحوية 

ة في اللغة عدم وجود مقابل لكثير من المصطلحات في اللغة التركية بسبب وجود العديد من الظواهر اللغوي

تعريف والتمييز العربية وعدم وجودها في اللغة التركية كالتاء المربوطة والهمزة والتنوين واإلعراب وال ال

( Elif-Lam Takısıم باالجتهاد في بناء مصطلح جديد مناسب من مثل: ال التعريف: )وغيرها. فقام بعضه

لح جمع مكسور! فيما اكتفى بعضهم بنقل المصط (Kırık Çoğul)ملحق األلف والالم! وجمع التكسير: 

 .(Cemi Teksir)، وجمع التكسير: (Harfi Tarif)نقال صوتيا دون ترجمته من مثل: حرف التعريف: 

م رز المالحظات في ها الموضوع أن الترجمة تعددت للمصطلح النحوي الواحد. فمنهم من ترجومن أب

ومنهم من  ( ألف متحركة!Harekeli Elif( ألف صغيرة! ومنهم من ترجمها: )Küçük Elifالهمزة: )

 .(Hemze)اكتفى بترجمتها صوتيا 

لمصطلحات اناول في هذه الدراسة ترجمة فوجد الباحث أنه من الفائدة دراسة هذه الظاهرة دراسة نقدية فت

مؤلفون في ترجمة النحوية والصرفية واإلمالئية من العربية إلى التركية؛ ودرس اإلستراتيجيات التي اتبعها ال

 المصطلحات، وصنف الترجمات إلى أنواعها؛ الترجمة الصوتية، والمعنوية، واإلبداعية، ثم أحصى

  .مصطلح وقارن بينها واقترح الترجمة المناسبة لكلالترجمات المتعددة للمصطلح الواحد 

 

 المصطلح، النحوي، الصرفي، اإلمالئي، العربية، التركية.ترجمة، : الكلمات المفتاحية
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Di Fiîlen Kurmancî de Dudemî 

Ayhan Yıldız 

 

Du Demî dı Bêjeyên Kurmancî de 

Bêjeyên kurdî/kurmancî ku axiverên wê merem, bîr û rayên xwe, bi awayê devkî 

û nivîskî bi wan derdibirin, ji alîyê cureyên xwe ve dabeşî du koman dibin: koma 

bêjeyên navdêr û koma bêjeyên kar/fiîl. Bêjeyên navdêr, bêyî ku pêdivî bi 

hêmaneke alîkar bibînin, di xwe de wateyeke xweser dihewînin; lêbelê bêjeyên 

fiîl, ew cure bêje ne ku çawa wateyekê radigihînin, di nav xwe de delîlî ji dem û 

kesan re jî dikin. Bêjeyên kar/fiîl ên kurmancî yên yekhêlî, di du rewşan de xwedî 

reg/kok in: Rega raderî/mesderî û rega rewşa dema niha. Fiîlên kurmancî, di rewşa 

raderî de îlhez wateya dema borî ya dîyar didin; lêbelê di rega rewşa dema niha de 

tenê fiîlên birist, bêyî ku delîlî ji tu dem û kesekî re bikin, tenê wateya tevgerekê 

radigihînin. Fiîleke kurmancî, gava rûdanekê, digel demekê ragihîne, îlhez di 

hundirê xwe de cihnaveke kesan jî digel xwe radigihîne. Fiîl gava gireya demekê 

werbigire, çawa ku dikare rûdana tevgerê, bi demekê tenê dîyar bike, dikare bi du 

deman jî wê ragihîne. Di zimannasîyê de ji vê rewşa fiîla dudemî re fiîla ku bi 

dema pevedudanî hatîye kêşan tê gotin. Wekî niha fiîla “dixwend”, du deman di 

xwe de dihewîne: dema niha û dema borî ya dîyar. Lewra navê wê, hikayeya dema 

niha ye.    

Ev lêkolîn, tenê li ser awa û teşeyên dudemîya fiîlên kurmancî ye û bi awayê kûrahî 

berê xwe nade fiîlên yekdemî. Fiîleke kurmancî di kîjan rewşê de yekdemî ye, di 

kîjan rewşê de dibe dudemî, dê mijara wê be. Materyalên vê lêkolînê jî, dê metnên 

edebîyata devkî ya gel a kurmancî bin. Ji ber ku pêdivî bi agahîyên ser dudemîya 

fiîlên kurmancî heye, me pêdivî bi xebateke vî sernavî dît û giranî da serê. 

Peyvên Sereke: Fiîl, dem, kes, fiîla yekdemî, fiîla dudemî. 
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)دراسة نقدية( المصطلحات النحوية والصرفية واإلمالئية من العربية إلى التركيةترجمة   

Nader Edelbi 

 

لتركية، وتم تأليف قام الكثير من المؤلفين المهتمين باللغة العربية بترجمة قواعد اللغة العربية إلى اللغة ا

يرا من الصعوبات العديد من الكتب التي تشرح قواعد اللغة العربية باللغة التركية، لكن المترجمين واجهوا كث

الصعوبات  ية إلى اللغة التركية ومن أبرز هذهالعربوالصرفية واإلمالئية في ترجمة المصطلحات النحوية 

ة في اللغة عدم وجود مقابل لكثير من المصطلحات في اللغة التركية بسبب وجود العديد من الظواهر اللغوي

تعريف والتمييز العربية وعدم وجودها في اللغة التركية كالتاء المربوطة والهمزة والتنوين واإلعراب وال ال

( Elif-Lam Takısıم باالجتهاد في بناء مصطلح جديد مناسب من مثل: ال التعريف: )وغيرها. فقام بعضه

لح جمع مكسور! فيما اكتفى بعضهم بنقل المصط (Kırık Çoğul)ملحق األلف والالم! وجمع التكسير: 

 .(Cemi Teksir)، وجمع التكسير: (Harfi Tarif)نقال صوتيا دون ترجمته من مثل: حرف التعريف: 

م رز المالحظات في ها الموضوع أن الترجمة تعددت للمصطلح النحوي الواحد. فمنهم من ترجومن أب

ومنهم من  ( ألف متحركة!Harekeli Elif( ألف صغيرة! ومنهم من ترجمها: )Küçük Elifالهمزة: )

 .(Hemze)اكتفى بترجمتها صوتيا 

لمصطلحات اناول في هذه الدراسة ترجمة فوجد الباحث أنه من الفائدة دراسة هذه الظاهرة دراسة نقدية فت

مؤلفون في ترجمة النحوية والصرفية واإلمالئية من العربية إلى التركية؛ ودرس اإلستراتيجيات التي اتبعها ال

 المصطلحات، وصنف الترجمات إلى أنواعها؛ الترجمة الصوتية، والمعنوية، واإلبداعية، ثم أحصى

  .مصطلح وقارن بينها واقترح الترجمة المناسبة لكلالترجمات المتعددة للمصطلح الواحد 

 

 المصطلح، النحوي، الصرفي، اإلمالئي، العربية، التركية.ترجمة، : الكلمات المفتاحية
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 النظريــّة االتصاليّــة في اللّغــة وأهميّتهـا في تعليم مهارة المحادثــة

Mahmoud Hariri 

 

وجيا الحاسوب من أحدث النظريات في مجال تعليم اللغات والتي تؤكد على استخدام تكنولالنظريّة االتصالية 

كتسبها المتعلّم عندما ومن أهّم أهداف هذه النظريّة الطالقة اللغويّة التي يواالنترنت في العمليّة التعليميّة. 

وهذه . خرينو التواصل مع اآليتجنّب الشكل أو الوظيفة اللغوية ويحقّق حينها الغرض المنشود من اللغة وه

لتمكين المتعلّم من المهارة الشفوية )المحادثة( وخاّصة عندما يكون  النظريّة تولي الجانب األكبر من االهتمام

متنّوعة حيث  في الحجرة الدراسيّة. ويتم تطبيق المدخل االتصالي في تعليم اللغات بأشكال مختلفة وأساليب

الطبع في ضوء بلذي يفّسره الطالب من خالل األنماط اللغوية المستخدمة. وذلك يتم تنظيم النشاط االتصالي ا

لمحادثة عند اومن أهم تطبيقات هذه النظرية في مجال تطوير مستوياتهم التعلمية والمعارف اللغوية عندهم. 

وتطبيقاتها من  المتعلّمين الفيديوهات التعليميّة والتسجيالت الصوتيّة ومقاطع الفيديو والهواتف المحمولة

لقدرة فيسبوك وواتس أب وإنستغرام وغيرها, وكل ذلك يصب في مصلحة تطوير هذه المهارة اتّصالياً وا

 على تبادل المعلومات والمشاركة االجتماعية.

ا البحث من قسمين رئيسين األول نظري يدرس النظرية االتصالية؛ مفهومها وتاريخها ذويتألف ه

  لمحادثة.ه النظرية في تدريس مهارة اذيعرض كيفية االستفادة من تطبيقات ه ومضمونها، والثاني تطبيقي

 

 اللّغة, المحادثة, النظريّة االتّصاليّة.: الكلمات المفتاحية
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 مفهوم تدريس الثقافة اإلسالمي ة في برامج تعليم اللُّغة العربيَّة بوصفها لغة ثانية

Mohamad Hamido 

 

َي  َي َعالَُمهُ، الثَّقافة هِّ َسانِّ هِّ ْصنَُع اللُّغةَ. َولُغةُ اإلْن حُم الَّذي يَ ؛ فاَل حَ فَ الرَّ نَةٌ فِّي لُغَتِّهِّ ضاَرةَ ثَقافَةُ ُكّلِّ ُمجتَمعٍ كامِّ

م دورِّ الثَّقافة  ٍة لُغويٍَّة. إنَّ تَعاُظَم َمْفُهوِّ لَةِّ إقليميًّا وَ فإنسيييييانيَّةً قويَّةً دُْوَن نَْهضيييييَ امِّ َل عالميًّا قَْد َجعَ ي التَّنميةِّ الشيييييَّ

ها يتَّفق فيٍَّة وَن َعلَى أنَّ تَْعلِّيَم العَربيَّةِّ دُوَن خلفيٍة ثقاُمعظَم الباحثيَن فِّي َمَجالِّ تَْعلِّيمِّ اللُّغةِّ العربيَّة للنَّاطقيَن بِّغيرِّ

هيا ُهَو أَْمٌر  ارِّ ٍة يُقيدَُّم الُمْحتَوى اللُّغويُّ في إِّطيَ ذليَك تَقوُم عالقيةٌ وطييدةٌ يْ غَ ُمحيطيٍة، َودُوَن َمْرجعييَّ ُر ُممكٍن؛ ليِّ

. دَةٍ حِّ َلٍة َوا َهانِّ لِّعُْم ما َوْج فة، فَُه قا غةِّ َوَمْفُهومِّ الثَّ نةٌ بَْيَن اللُّ كاَن  ومتي َعاداتِّ يَ فإذَا  فة القِّيَم َوال قا ْعنِّي َمْفُهوُم الثَّ

ها َمْجتَمٌع ما، فإنَّ ال يشييُ ْن أوالتَّقاليدَ والفُنوَن واألفكاَر الَّتي يَعِّ تَثْنَلُّغةَ مِّ ناتِّها. واللُّغةُ العَربيَّةُ ال تُسييْ ْن هّمِّ ُمكّوِّ ى مِّ

؛ ألنَّها تَْرتَبُِّط بمفهومِّ الثَّقافة العربيَّةِّ واإلسييييييالميَة اِّْرتِّبا هِّ الَحقيقةِّ قافة، ًطا قويًّا. َوإنَّ اللُّغةَ َكَما نَْعلَُم وعاُء الثَّ هذِّ

ْنهما يتَغلغُل في اآلَخرِّ ف َن اللُّغاتِّ تَْرتبُط بمفهومِّ ثَقافةِّ ي نَسيييييييجٍ واحٍد. واللُّغةُ العَربيَّةُ دُوَن غيرِّ َوُكلٌّ مِّ ها مِّ

ةٍ  ٍة، َوبمفهومِّ ثَقافةِّ الشُّعوبِّ اإلسالميَّة بصفٍة عامَّ  .النَّاطقيَن بَِّها بصفٍة خاصَّ

ْن أهّمِّ األسييبابِّ الَّتي أدَّْت إلى َمثْلِّ هذا االهتمامِّ حاجةَ اإل يزِّ مفهومِّ انسييانِّ في َولَعلَّ مِّ رِّ إلى تَْعزِّ لَوْقتِّ الَحاضييِّ

بََحتِّ  ها بِّبعٍض، َوأَصييْ ْيُش حياةً ثقافيَّةً االثَّقافة َوتَْعميقِّها بَْعدَ أَْن اختلطتِّ الثَّقافاُت بَْعضييُ لُمجتمعاُت اإلنسييانيَّةُ تَعِّ

.  ُمتصارعةً بَْيَن التَّأثُرِّ والتَّأثِّيرِّ

 ِّ مدِّّ اإلسييييييالمّي تدفُّقِّ ال هِّ أَْصبََحتِّ اللُّغةُ العربيَّ َوَمَع  بالِّ  من خاللِّ العالَمِّ بأسرِّ بإق َنةِّ األخيرةِّ تَْحَظى  ةُ فِّي اآلوِّ

ها، ألسييباٍب دينيٍة واقتصيياديٍَّة وسييياسيييٍَّة وثقافيَّ  ها، وتيسيييرِّ انتشييارِّ ن أن هائٍل على تعلُّمِّ ٍة. ومن هنا ال بُدَّ لها مِّ

هِّ الّشعوَب فِّكريًّا واجتماع .  تُوحدَ هذِّ دةٍ ٍة واحِّ  يًّا وثقافيًّا في أُمَّ

قافة اإلسالميَة في برامجِّ اللُّغةِّ وفي َضْوءِّ َما َسبََق تَْبدو الحاجةُ ماسةً إلى دراسٍة جديدةٍ في َعْرضِّ َمْفُهومِّ الثَّ 

ها؛ َوذلَك لعدمِّ وجودِّ تَصييّوٍر واضييحٍ يُبَيُِّّن لنا َمْفهُ  ٍل.  وَم الثَّقافةالعربيَّةِّ للنَّاطقيَن بغيرِّ ها بِّشييكٍل مفصييَّ وعرضييَ

َي قَ  ْن قضييايا تعليمِّ اللُّغةِّ العَربيَّةِّ أال َوهِّ يَّةُ تَْدريسِّ الثَّقافة اإلسييالميَة، سيييتناوُل هذا البحُث قضيييةً بارزةً مِّ ضييِّ

ْن أهّمِّ الجوانبِّ الَّتي تساعدُ على اكتسابِّ اللُّغةِّ العربيَّةِّ، ها أَْمًرا ال بَح تدريُسها بُِّكّلِّ َحْيُث أَصْ  ألنَّها مِّ رِّ َعناصِّ

ِّ َمْنهجٍ يُقدَُّم لِّمتعلِّّمي اللُّغةِّ العربيَّةِّ للنَّاطقيَن بغيرِّ  ْنهُ في أّي ها، َوسيعرض البَْحُث مفهوَم الثَّقافة وعالقتها مفرَّ مِّ

، و ها. تدريس محتواها ومداخلها ومستوياتها في برامجِّ اللُّغةِّ العربيَّةِّ للناطقينَ باللُّغةِّ   بغيرِّ

 

 .اللُّغة العربيَّة, الثقافة اإلسالمي ة, دريست: مات المفتاحيةالكل
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 النظريــّة االتصاليّــة في اللّغــة وأهميّتهـا في تعليم مهارة المحادثــة

Mahmoud Hariri 

 

وجيا الحاسوب من أحدث النظريات في مجال تعليم اللغات والتي تؤكد على استخدام تكنولالنظريّة االتصالية 

كتسبها المتعلّم عندما ومن أهّم أهداف هذه النظريّة الطالقة اللغويّة التي يواالنترنت في العمليّة التعليميّة. 

وهذه . خرينو التواصل مع اآليتجنّب الشكل أو الوظيفة اللغوية ويحقّق حينها الغرض المنشود من اللغة وه

لتمكين المتعلّم من المهارة الشفوية )المحادثة( وخاّصة عندما يكون  النظريّة تولي الجانب األكبر من االهتمام

متنّوعة حيث  في الحجرة الدراسيّة. ويتم تطبيق المدخل االتصالي في تعليم اللغات بأشكال مختلفة وأساليب

الطبع في ضوء بلذي يفّسره الطالب من خالل األنماط اللغوية المستخدمة. وذلك يتم تنظيم النشاط االتصالي ا

لمحادثة عند اومن أهم تطبيقات هذه النظرية في مجال تطوير مستوياتهم التعلمية والمعارف اللغوية عندهم. 

وتطبيقاتها من  المتعلّمين الفيديوهات التعليميّة والتسجيالت الصوتيّة ومقاطع الفيديو والهواتف المحمولة

لقدرة فيسبوك وواتس أب وإنستغرام وغيرها, وكل ذلك يصب في مصلحة تطوير هذه المهارة اتّصالياً وا

 على تبادل المعلومات والمشاركة االجتماعية.

ا البحث من قسمين رئيسين األول نظري يدرس النظرية االتصالية؛ مفهومها وتاريخها ذويتألف ه

  لمحادثة.ه النظرية في تدريس مهارة اذيعرض كيفية االستفادة من تطبيقات ه ومضمونها، والثاني تطبيقي

 

 اللّغة, المحادثة, النظريّة االتّصاليّة.: الكلمات المفتاحية
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 مفهوم تدريس الثقافة اإلسالمي ة في برامج تعليم اللُّغة العربيَّة بوصفها لغة ثانية

Mohamad Hamido 

 

َي  َي َعالَُمهُ، الثَّقافة هِّ َسانِّ هِّ ْصنَُع اللُّغةَ. َولُغةُ اإلْن حُم الَّذي يَ ؛ فاَل حَ فَ الرَّ نَةٌ فِّي لُغَتِّهِّ ضاَرةَ ثَقافَةُ ُكّلِّ ُمجتَمعٍ كامِّ

م دورِّ الثَّقافة  ٍة لُغويٍَّة. إنَّ تَعاُظَم َمْفُهوِّ لَةِّ إقليميًّا وَ فإنسيييييانيَّةً قويَّةً دُْوَن نَْهضيييييَ امِّ َل عالميًّا قَْد َجعَ ي التَّنميةِّ الشيييييَّ

ها يتَّفق فيٍَّة وَن َعلَى أنَّ تَْعلِّيَم العَربيَّةِّ دُوَن خلفيٍة ثقاُمعظَم الباحثيَن فِّي َمَجالِّ تَْعلِّيمِّ اللُّغةِّ العربيَّة للنَّاطقيَن بِّغيرِّ

هيا ُهَو أَْمٌر  ارِّ ٍة يُقيدَُّم الُمْحتَوى اللُّغويُّ في إِّطيَ ذليَك تَقوُم عالقيةٌ وطييدةٌ يْ غَ ُمحيطيٍة، َودُوَن َمْرجعييَّ ُر ُممكٍن؛ ليِّ

. دَةٍ حِّ َلٍة َوا َهانِّ لِّعُْم ما َوْج فة، فَُه قا غةِّ َوَمْفُهومِّ الثَّ نةٌ بَْيَن اللُّ كاَن  ومتي َعاداتِّ يَ فإذَا  فة القِّيَم َوال قا ْعنِّي َمْفُهوُم الثَّ

ها َمْجتَمٌع ما، فإنَّ ال يشييُ ْن أوالتَّقاليدَ والفُنوَن واألفكاَر الَّتي يَعِّ تَثْنَلُّغةَ مِّ ناتِّها. واللُّغةُ العَربيَّةُ ال تُسييْ ْن هّمِّ ُمكّوِّ ى مِّ

؛ ألنَّها تَْرتَبُِّط بمفهومِّ الثَّقافة العربيَّةِّ واإلسييييييالميَة اِّْرتِّبا هِّ الَحقيقةِّ قافة، ًطا قويًّا. َوإنَّ اللُّغةَ َكَما نَْعلَُم وعاُء الثَّ هذِّ
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ها؛ َوذلَك لعدمِّ وجودِّ تَصييّوٍر واضييحٍ يُبَيُِّّن لنا َمْفهُ  ٍل.  وَم الثَّقافةالعربيَّةِّ للنَّاطقيَن بغيرِّ ها بِّشييكٍل مفصييَّ وعرضييَ

َي قَ  ْن قضييايا تعليمِّ اللُّغةِّ العَربيَّةِّ أال َوهِّ يَّةُ تَْدريسِّ الثَّقافة اإلسييالميَة، سيييتناوُل هذا البحُث قضيييةً بارزةً مِّ ضييِّ

ْن أهّمِّ الجوانبِّ الَّتي تساعدُ على اكتسابِّ اللُّغةِّ العربيَّةِّ، ها أَْمًرا ال بَح تدريُسها بُِّكّلِّ َحْيُث أَصْ  ألنَّها مِّ رِّ َعناصِّ

ِّ َمْنهجٍ يُقدَُّم لِّمتعلِّّمي اللُّغةِّ العربيَّةِّ للنَّاطقيَن بغيرِّ  ْنهُ في أّي ها، َوسيعرض البَْحُث مفهوَم الثَّقافة وعالقتها مفرَّ مِّ

، و ها. تدريس محتواها ومداخلها ومستوياتها في برامجِّ اللُّغةِّ العربيَّةِّ للناطقينَ باللُّغةِّ   بغيرِّ
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İslamiyetin İlk Dönemlerinde Şiir İçin Bir Standart Ölçüsü Olarak Ahlak 
Kuramı 

Samer Katea 

 

Ahlak kuramı islamiyetin ilk dönemlerinde islam dinin müslüman nufuslarda yüce 

ahlaki değerleri sağlamlaştıması üzerine kurduğu kuramdır. Arap divan şiriinin bu 

kuramdan etkilenmesi son derece doğaldır. Öyleki eğer şiir bu teorinin ölçülerini 

içeriyorsa mükemmel şiir eğer içermiyorsa bayağı şiir olarak adlandırılmasında 

bir ölçü standartı haline gelmiştir 

Bu ahlak kuramı islami şiirde de etkisini çeşitli biçimlerde göstermiştir. Bu 

görünümlerden bazıları şiirin ana temalarıyla ilgili olmuştur. İyi şiir: iyliği ve 

ahlaki değerleri yücelten, çirkin söylemlerden uzak duran şiirdir. Bundan dolayı 

Hiciv şiirlerini red etmişlerdir. Çünkü bu çeşit şiir kişinin onurunu yaralamakta ve 

insanlar arasındaki ihtilafı arttıtmaktadır. Aynı zamanda kadın bedenini 

utanmaksızın ve edebsiz bir şekilde betimleyen müstehcen aşk şiirlerinide kabul 

etmemişlerdir. Bu şiirler; doğruluk, iffet, namusunu koruma ve yalancıklıktan 

uzak durma üzerine kurulmuş ahlak kuramı ile zıtlaşmaktadır 

Bir diğer biçimleri ise gerçekçi dürüstlük normu olarak karşımıza çıkan ve 

özellikle arap şiirinin en geniş çeşitlerinden biri olan Medh(övgü) şiirinde ki 

biçimidir. Kişiyi gerçektende sahip olduğu sıfatlariçin övmeyi tercih etmiş, abartı 

övgüleri çirkin bulmuşlardır. Çünkü bu bir çeşit riyakârlıktır ve din ahlakına 

uygun değildir 

Araştırma Ahlak Kuramının islamiyetin ilk dönemlerinde şiire olan açık etkisini 

özetlemektedir. Ahlak ölçülerine dayanarak ahlaki erdemleri teşvik etmek için 

yayımlan kasideleri ve cinsel dürtülere sebep olan veyahut toplum bireyleri 

arasında ihitilaf çıkaran az sayıda ki şiirleri incelemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ahlak teorisi, ölçü standartı, şiir kalitesi, İslam’ın ilk 

dönemleri, şiir ana temaları. 
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وأثرها في تعليم غير الناطقين بالعربية مفهوم نظرية )تضافر القرائن( في اللسانيات الحديثة  

Mahmoud Abdolnebi Mohammed Shoush 
 

عثات العلمية، العربية بالثقافة الغربية عن طريق البتطور الدرس اللساني تطورا كبيرا منذ اتصال التفافة 

ها ولنظرياتها لوانقسم تناول النظريات اللسانية الحديثة بين ناقل لها بشكل كامل عن طريق الترجمة متبنيا 

 هم الحديثة.المتعددة في العلوم اللسانية، وبين محاول اثبات أنها ذات أصل عربي طوره الغرب عبر نظريات

، االتجاه تجاهات التي بنيت على النظريات الغربية بين )االتجاه الوصفي، االتجاه التأصيليوتعددت اال

عادة وصف التوليدي واالتجاه الوظيفي، االتجاه التوليفي( وكان الهدف األساسي من هذه االتجاهات هو إ

مجال اصرة في الاللغة العربية وفق ما يتطلبه العصر الحديث، لكن كل هذه االتجاهات بقيت نظرية وق

 اإلجرائي، فبقيت اقتراحات نظرية مبنية على خلفيات معرفية غربية.

ي نفس الوقت لكن ظهر حديثا من استخلص التجربة الغربية وابتكر نظريات حديثة تناسب الثقافة العربية وف 

لتمام  وكانمواكب للعصر وثقافته، وتمثل ذلك في علمين هما )عبد الرحمن الحاج صالح( و )تمام حسان( 

ل عناصرها حسان براعة في التطبيق اللساني على أرض الواقع من خالل نظريته )تضافر القرائن( التي تناو

لغير مكتملة في الخروج من نمط القرينة الواحدة منذ عصر سيبويه حتى عصرنا الحديث إال اللهم المحاولة ا

 لـ )ابن مضاء القرطبي( في كتابه الرد على النحاة.

ما المقصود ول هذا البحث توضيح لمفهوم نظرية )تضافر القرائن( عند تمام حسان، وأقسام القرائن، وويتنا

طبيقا عمليا تباألصالة فيها، وما الجديد التذي تحمله هذه النظرية، وعلى أي خلفية تستند، وطرق تطبيقها 

العربية من بي لغير الناطقين بعلى اللغة العربية دون المساس بخصائصها الثابتة، وأثرها في الدرس العر

 خالل تطبيقها على المهارات األساسية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
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