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İHTILAT VE İÇTİMA

İçtima, mutlak bir surette müteaddid insanların 
biraraya gelmesi demek değildir. Bazan bir çok insan
lar bir yerde toplandıkları halde içtima etmiş bulun
mazlar, Nasıl ki «Müvellid-ilma ve müvellid-il humu- 
za» biri birine karışık bulunması kimyevi bir imtizaca 
düçar olmalarını iltizam etmez.

İnsanlar arasında içtima hadisesi, dereler ara
sındaki imtizaç hadisesinin aynıdır. Zerreler imtizaç 
şeklindeki terkipten başka ihtilât suretinde de terkip 
ettikleri gibi insanlar da bazan içtima halinde, bazan 
ihtilât halinde birleşirler. ihtilât halinde iken mü
vellid-ilma ve müvellid-il humuza zerrelerinin her biri 
kendi ferdiyetini muhafaza eder. İmtizaç ettikleri za
man ise artık ne müvellid-il humuza zerresi ne de, 
müvellid-ilma yoktur. Meydanda yalnız su zerreleri 
vardır, insanlarda da yalnız ihtilât halinde her fert 
kendi ferdiyeti ile meşbu bulunur. Meselâ: sizinle ben 
bir ihtilât halinde birleştiğimiz zaman, ben kendimi 
size beğendirmeğe çalışırım. Siz de kendinizi bana 
beğendirmeğe uğraşırsınız. Bu esnada ruhumuzda ha
kim olan duygular (ben) hissidir. Vakıa, bu hissimizi 
açıktan açığa göstermek istemeyiz. Bunun için gayet 
dolaşıklı yollardan yürürüz. Ben sizin faaliyetlerinizden 
bahsederim, bunun neticesi olarak siz de benim me



ziyetlerimi sayarsınız. Yahut ikimiz birleşerek başkaları 
hakkında dedi kodu yaparız. Onlardaki kusurları gör
memiz bizim o noksanlardan beri olduğumuz zannında 
bulunuruz.

ihtilât hali yalnız iki kişi arasında vuku bulmaz. 
Bir çok fertlerden mürekkep büyük heyetlerde de bu 
hal görülebilir. Ekseriya salonlar, mesireler bu halde
dir. ihtilât halinde iken ruhlarda hakim olan his (Te- 
fahürcülük) yahut (had pesendlik) diye tercüme edebi
leceğimiz (vanite) cfir. ihtilâtı içtimadan ayıran en 
bariz alâmet birincisinin fertleri hadpesentliğe sevket- 
mesi, İkincinin ise bilâkis bu histen tecrid eylemesidir. 
İçtima halinde insanlar ferdiyetlerini tamamiyle unutur
lar. Ruhlarını ihtilât zamanında mevcut olmayan bir 
heyecan istilâ eder ki buna (Vecdenthousiasme) diyo
ruz. Bu vecd hangi fikri bir hale gibi kuşatırsa ona bir 
(mefküre) mahiyeti verir. Bu anda artık «ben» «sen» 
yoğuz; yalnız mefküre süratinde ruhumuzda yanan yeni 
temayüllerimiz vardır. Bu temayüller eski temayülleri
mize hiç benzemez. Çünkü eski temayüllerimiz (nefsi
mize tapmak) esasına müstenid olduğu halde bu yeni 
temayüller ferdiyetimizden mefkürelere samimi iba
detler hakiki fedakârlıklar ister.

İçtima halinde ruhumuz İlâhi bir iman mabedi, 
mukaddes bir mefkure haremi olduğu İçin; artık oraya 
hodpesendlik— tefahürcülük gibi; nâmahrem duygular 
giremez. Bu duyguları taşıyan bir adam içtimaa dahil 
olduğu zaman; eğer içtima kuvvetle tesis etmiş ise 
ferdi temayüllerini izhar edemiyerek içtima-ı ruh içinde 
erimeğe mecburdur.

Fakat Ruhların yeni imtizaca başladığı; henüz ta
mamiyle kaynaşmadığı anlarda böyle bir fert bir içti
ma meclisini ihtilât mecmuuna kalbedebilir. Çünkü bir



adamın ferdiyetçi olması; diğerlerindeki gizli ferdiyet
leri uyandırmağa sebep olur Tefahürcü fertler işte bu 
sebeple her nevi içtimaların inhilâline sebep olabilir
ler. içtimaları idare edenleri bu gibi fertlere mütbasar 
( ) olması içtimain hıfz-ı sıhhasının esaslı kai
delerinden birini teşkil eder.

Bazı edipler ve bazı ruhiyatçılar içtima halinde 
fertlerin gerek akılca gerek ahlâkça aşağı seviyeye 
düşdüklerini iddia etmişlerdir. Meselâ mûpasan 
( ) şöyle yazıyor: «Kaç defa dikkat ettim ki
zekâ yalnız yaşadığımız zaman büyüyor ve yükseliyor. 
Yeniden insanlarla ihtilâta başladığımız zamanda ise, 
azalıyor ve alçalıyor. Çünkü gerek temaslar, gerek söy
lenen ve bizi işitmeğe, dinlemeğe ve cevap vermeğe 
mecbur eder sözler mefkurelerimize tesir icra ediyor. 
Bir çok ferdin vasati zekâsı suretinde bir seviye teşkil 
ediyor. Münferit olan her fert, insanların büyük kitle
sine katıldığı zaman infirad halindeki zihni, 
içtihad, âkılâne teemmül ve nüfuz; nazar-ı husu- 
seleri derhal zail olur. (Seykel) in (Tardın) (Niçe)nin 
buna mümasil sözleri vardır. Fakat biraz düşünülünce 
anlaşılır ki bu kanaatlar bir taraftan ihtilât ile içtimain, 
diğer taraftan ferdi hususilerle, şahsi hususilerin tef
rik edilmesinden husule gelmiştir.

Evvelâ şikâyet olunan toplantıların ekserisi ihti
lât suretinde olan toplantılardır. Filhakika insan böyle 
b:r toplantıya girdiği zaman aklî ve ahlâki bir teden
niye düçar oluyor. Çünkü her toplanma içtima mahi
yetinde olmadığı gibi, her yalnızlık da (adem-i içti
ma) mahiyetinde değildir. İnfirad halinde iken ya o- 
kur, yazar, düşünür yahut resim gibi bir şeyle iştigal 
eder. Okuduğumuz zaman ya bir gazetenin, yahut bir 
kitabın (âmme-public) si dahiline yani bir içtima



zümresine girmişiz demektir. Yazdığımız zaman da 
böyle bir âmmeye biz hitap ediyor, onu biz idare edi
yoruz demektir.

Düşünmekde ekseriyetle mefkûreleri, İçtimaî gaye
leri zihnimizde yaşamak demektir. Musiki ve resme ge
lince bunlarda birer âmmenin müşterek zevkine tealluk 
eden faaliyetlerdir. Hasılı ihtilât halinde iken ferdi bir 
hayat yaşadığımız halde, ekseriya yalnız yaşadığımız 
zamanlar, içtima hayatları yasarız. Mütekif (itikâf eden) 
ler, münzeviler İçtimaî hayattan ferdi hayata kaçanlar 
değil, belki lâ mukaddes ve ferdi olan ihtilâti hayattan 
mukaddes ve şahsi olan hayata iltica edenlerdir. Ihti- 
lâttan mütelezziz olmayanlar ancak içtimarian zevk 
alanlar olabilir.

Saniyen ferdiyetçilerin zekâ telâkkisiyle; şahsiyet- 
çilerin zekâ telâkkisi arasında, ferdiyetçilerin ahlâkı 
ile şahsiyetçilerin ahlâkı arasında bir nevi tezad vardır. 
Ferdiyetçilerce zekânın mi’yarı reybi (şüphe); nesebli- 
lik, sistemsizliktir. Fertçiler sistematik surette düşen 
(kategorik) hükümlere malik olan, fikrinde ve işinde 
tereddütsüz bulunan adamları mahdut zekâlı, basit 
muhakemeli görürler. Halbuki zekâî bir şahsi
yet ancak bu hususiyetlerin içtimasiyle teşekkül 
edebilir. Tabiatın kanunları kategorik ve sistematik 
olduğu gibi, cemiyetin vicdani temayülleri de kategorik 
ve sistematiktir. Bu ikisinin intibakından usule gelen 
(akıl-raison)ın ve (ilmin) ayni hadiseleri haiz olma
sı zaruri değil midir?

Fertçilerle şahsiyetçilerin zekâ ve ilim hakkında- 
ki telâkkileri biri birine uygun olmadığı gibi; ahlâk 
telâkkileri de bîri birinden başkadır.

Hukuk-u düvel nasıl ittifak muahedelerine müs- 
tenid ise, feıtçilere göre ahlâkta dostluk mukavelele-



rine istinad eder. «Ben size hürmet ediyorum, o halde 
sizde bana hürmet etmelisiniz» düsturu fertçilerin ahlâ
kında esastır. Halbuki şahsiyetçilere göre insan nevi, 
fertleriyle beraber biiâ kayıt ve şart, kat-i bir surette 
muhterem Ve mukaddes olduğu içindir ki; ben size, siz 
bana hürmet etmeye borçluyuz. Şahsiyetçiler, ah
lâki kaideleri «kant» gibi kategorik emirler behler 
( ) teallûk eder. Ferdiyetçi başkalarının hatırına
riayet eder ve kendinin de hatırına riayet edilmesini 
ister. Ferdiyetçilere göre hatırşinas olmayan yani 
vazifesini ve mefküresini dostunun ve arkadaşının ha
tırı için feda etmeyen (vefasız) dır.

Halbuki şahsiyetçilere göre (vefasızlık) insanın 
mefküresine ve vazifesine hiç bir kayıt ve istisna kabul 
etmeksizin, sadık kalmasından ibarettir. Filhakika içti
ma halinde ferdi zekâ ile ferdi ahlâk zail olur, yerine 
şahsi akıl ile şahsi ahlâk kâim olur. Ferdi hadiselere 
kıymet verenler içtima halinde tedenni ettiğimizi ka
bul edebilirler. Halbuki hakikatta o zaman teâli edi
yoruz. Dikkat edersek görürüz ki içtimai hayat yaşan
dığında ve bunun neticesi olarak müesses bir seciye 
ve şahsiyet sahibi olduğuna derhal hüküm verebiliriz. 
Aksi surette bunun içtimai hayatın faziletlerinden mah
rum, ihtilâti hayatın ve himi zühreleriyle meşbu seci
yesiz bir fert olduğuna kani olmamız lâzım gelir. Bu gibi 
insanlar vücutlarının hasta yahut sinirlerinin bozuk 
olduğunu zannederek beyhude tabiplere, ilâçlara müra
caat ederler. Halbuki hastalıkları, (içtimasızlık) olduğu 
için, onlara kat-i bir şifa verecek yalnız bir ilâç vardır: 
«ihtilâftan kaçmak içtimâi hayata kavuşmak»



TAİFE VE ZÜMRE

Cemiyetin ibtidai şekillerini aradığımız zaman bu 
hususta bize yol gösterecek (kavmiyat-Ethnographie) 
ilmidir. Kavmiyatın en ibtidai cemiyet olmak üzere 
bize göstereceği enmüzeç (misal) Avustralya’nın iki 
(simye-clan) den mürekkep olan bazı aşiretleridir. Ce
miyetin en ibtidai şekli niçin bir simyeli olmuyorda iki 
simyeli oluyor. Çünkü evvelâ fertlerin ibtidai bir ha
yat yaşaması onlarda müşterek bir vicdan husule ge
tirir. Müşterek olan bir vicdan, fertlerin ruhunda; mut
laka mukaddes bir vecd, bir mefküre suretinde tecelli 
eder. İnsanların ilk içtimai hayatında bu mukaddes vecd 
bu mefküre gayet şiddetlidir. Mukaddes duygusunun 
bu şiddetinden dolayıdır ki zümreye ait olan her şeyi 
mukaddes oluyor. Meselâ bir zümrenin ismi bir hayvan 
veya bir nebatın ismidir. Kudsiyet Zümrenin adaşı 
olan hayvan ve nebatın nevine sirayet ederek ona bir 
ilâh mahiyeti veriyor. Nitekim (kurbağa) nâmı taşıyan 
bir zümre için Kurbağa nev-i hayvanisi bir mabut ma
hiyetinde görülüyor. İşte fertleri için mukaddes olan 
bu zümreye (simye) dendiği gibi onun adaşı olan hay
van yahut nev-ine de bu simyenin (totem) i deni
lir. Totemizim namı verilen en ibtidâi dinde her sim
yenin kendi totemini mukaddes tanımasından yani do- 
layısıyle ferdin kendi simyesine tapmasından ibaret
tir.



Simye mukaddes olduğu için fertleri arasında 
yalnız mukaddes münasebetler mevcut olabilir. Eğer 
yalnız mukaddes rabıtaların mevcudiyeti ile hayatın 
devamı kabil olsaydı, belki bir simye tek başına yaşı- 
yabilirdi. Fakat hayatın devamı için lâmukaddes müna
sebetler de zaruri olduğundan fertlerin mensup olduk
ları zümrenin gayri bir başka zümreye de ihtiyaçları 
vardır. Meselâ bir simyeye mensup fertleri biri birine 
karşı (mahrem) mahiyetinde olduklarından, aralarında 
izdivaç vuku bulamaz. O halde bir simye kız alıp vere
bilmek için behemehal diğer bir zümre ile birleşmek 
ve anlaşmak zaruretindedir. İlk aşiret bu suretle iki 
simyeden teşekkül edince, Simye dahilinde yalnız mu
kaddes hayat yaşamakla beraber, iki simyenin fertleri 
arasında lâmukaddes bir hayatın yaşanmasına yani iz- 
divaci ve bedii ve iktisadi münasebetlerin tekvinine 
imkân husule gelmiş olur. Totem dininden başka bir
birinin intikamını almak biri birinin totemini tutmak, 
yekdiğerine kardeşçesine yardım etmek vazifeleri de 
simyenin dahilinde bulunduğu için, simye münhasıran 
dini, ahlâkı ve hukuki münasebetlerin sahasıdır.

Halbuki aşiretin muhtelif simyeleri arasında, iz
divaç? ve bedii münasebetlerden başka, bir nevi ikti
sadi iş bölümü de mevcuttur. Bir simye kendi totemi
ni yemekten memnu olduğu için, totemi olan hayvan 
yahut nebatın çoğalmasında iktisaden alâkadar de
ğildir. Simyenin (intişiyoma) adı verilen ibadeti ise, 
kendi toteminin çoğalınası maksadıyle icra olunur, iba
detin sırf dini olan cihetinden sarf-ı nazar edersek ik
tisadi olan faidesi doğrudan doğruya, aşiretin o hayvan 
yahut nebatı yiyecek olan diğer simyelerine aittir, (iki 
simyeli aşiretler gayet azdır. Ekseriyetle aşiretler bir 
çok simyelerden mürekkeptir.) Mamafih, dini mahiyeti



haiz bu iktisadi iş bölümü, içtimaiyatçıların bir tasavvu
rundan ibaret değildir. Bir aşireti terkip eden simyeler 
yekdiğerinin bu ibadeti icra edip etmediklerine dikkat 
ederler ve her sene başında bir hayvan veya nebatı 
yiyebilmek için onu totem edinmiş olan simyenin mü
saadesini alırlar.

Aşiretin her simyesine mahsus maşeri bir vicdan 
olduğu gibi, bütün aşirete şamil olmak üzere maşeri 
bir vicdan vardır. Bunun delili, her simyenin bu ma
şeri vicdanını tecelli ettiren bir hususi dini olduğu gibi, 
aşiretin maşeri vicdanını tecelli ettirmek üzere de bü
tün aşirete şamil bir umumi dinin bulunmasıdır. Bu 
umumi din, aşiretin umumi ilâhında ve bu ilâhın hima
yesine tabi olan irşat âyinlerinde tezahür eder. Mama
fih Avusturalya da, simyelerin maşeri vicdanı; aşiretin 
maşeri vicdanına nisbetle daha çok şiddetli olduğu 
için simye dini yani (totemizim) asıl olup, aşiret dini 
onun zayıf bir feri mesabesindedir.

Tafsilâttan anlaşılıyor ki cemiyetlerin en ibtidai 
şeklinde bile vicdan birliği ile, iş bölümü zaruri iki 
unsur olarak mevcuttur. Acaba, iki simyeli aşiretin teş
kilinden mukaddem vicdan birliği ile, iş bölümünden 
ârî bir toplanış tarzı mevcut değil midir? Filhakika bazı 
içtimaiyatçılar zihni bir istidlâl tarikiyle böyle bir top
lanma tarzına kadar çıkmışlar ve ona (taife-horde) 
nâmı vermişlerdir. (Horde) yani taife öyle bir heyettir 
ki fertleri arasında ne müşterek itikatlar ve âdetler, 
ne de en ibtidaî bir tesnif ve iş bölümü mevcuttur. 
Tarife bu manada olunca artık onu içtimâi bir (zümre 
groupe) telâkki etmek doğru olamaz. Çünkü zümre 
fertleri arasında mütevelli bir sürette İçtimaî hayat, ya
şanılan bir heyet demekdir.

Zümre, tam ve nâkıs zümreler nâmıyla iki kısımdır.



Tam zümrelere (Cemiyet-societe) nâmı verilir ki fertleri 
arasında tam bir surette vicdan birliği ve iş bölümü 
mevcuttur. Aşiret, kavim, millet, ümmet gibi nakıs 
zümreler ise «tâli zümreler» ve «medeniyet zümreleri» 
nâmıyla iki nevidir. Tali zümreler, cemiyetin uzuvları 
mahiyetinde olan küçük kısımlardır. Aşiretteki simye- 
ler ve milletteki meslek heyetleri gibi, medeniyet züm
releri ise şekil itibariyle müşterek olan bir hayatı bera
ber yaşıyan cemiyetin mecmuu demektir. Akdeniz me
deniyet zümresi, budizm medeniyet zümresi, İs
lâm medeniyet zümresi, Avrupa medeniyet zümresi 
gibi.

Tam zümrelerle, nâkıs zümrelerde vicdan birliği 
ile iş bölümü tam yahut nâkıs bir şekilde mevcut ol
duğu halde, taife bu ikisinden de mahrumdur.

Kavmiyatçılar ve tarihçiler hord yani taife tabirini, 
simyelerden evvel mevcudiyetini farzolunan hayali 
heyetten başka diğer birtakım heyetler de itlâk eder
ler. Meselâ zahiren her türlü iş bölümünden ve vic
dan birliğinden mahrum görünen müphem insan yı
ğıntılarına da (Hord) derler. Fakat Avusturalyalılar 
gibi en ibtidaî hayat yaşıyan insanlar da bile vicdan 
birliği ve iş bölümü mevcut olursa bunlardan daha 
yüksek olan bir takım tam zümreleri yani cemiyetleri 
bu iki tesanütden mahrum addetmek nasıl doğru ola
bilir? Bu kümelerin içine girip de yakından tetkik 
ettiğimiz zaman içlerinde gayet mürekkep olan bir ta
kım teşkilâtlar olduğunu görürüz. Mamafih taife ta
birinin tam yahu nâkıs zümrelerden birine itlâkını tec
viz etmemekle beraber, biz bu tabirin ihmalinden ziya
de ameli taraftarıyız. Bize göre nasıl muvakkat topla
nışların (içtima) ve (ihtilât) nâmlarıyla iki şekli var
sa, devamlı heyetlerin de (zümre) ve (taife) nâmla



rıyla iki tarzı mevcuttur. Zümre mükerrer içtimaların 
müteaddi bir halidir. Taife ise, mükerrer ihtilâtlarm 
müzmin bir şeklidir.

Zümreyi vücûda getiren fertlerin arasında vicdan 
birliği ile, iş bölümünün, tam yahut nâkıs bir surette—  
mevcudiyetidir. Taifeyi husule getiren ise fertlerin 
arasında menfaat, eğlence iştirakiyle beraber müte
kabil bir tufeyliyetin bulunmasıdır. Zümrede de bulu
nan itikâd ve mefküre birliği ile taifede bulunan men
faat, eğlence iştirakini biri birine benzetmek doğru 
değildir. Filhakika itikât ve mefküre birliğinden de 
binnetice faide ve zevk husûle gelirse de, bunlar öte
kiler gibi süfli değil, ulvidir. Bundan başka menfaat 
ve eğlence, taifede gaye olduğu halde, zümrede ara
nılmayan bir neticeden ibarettir.

Bunun gibi zümredeki iş bölümüyle taifedeki (mü
tekabil tufeyliyet-parasitisme mutuel) de ayni mahi
yette addolunmaz. Naşı iki hayatiyet sahasında her uz
viyetin uzuvları arasında bir iş bölümü bulunduğu hal
de protestlerle nebatlar arasında teşekkül eden haya
ti şirketlerde, ancak mütekabil bir tufeyliyet mevcut
tur. «Durkheim fertleri arasında müşterek bir vicdan 
mevcut olmayan heyetlerdeki mübadelelerin bir iş bö
lümü olmayıp mütekabil bir tufeyliyet mahiyetinde ol
duğunu ilk defa olarak ortaya atmıştır.»

ihtilât hayatı, ekseriyetle milletlerin en celâllı de
virlerinde yaşadığı gibi, taifeler de ekseriya devletle
rin inhitat devirlerinde teşekkül eder. Devletlerin in
hitat devri bilhassa feodalizm, taife, mülük, derebeylik 
nâmları verilen devirleridir. Bir devletin inhitata baş
laması istinat ettiği maşeri vicdanın inhilâle uğrama
sının bir neticesidir. Maşeri vicdanın inhilâle başla
ması aynı zamanda iş bölümünü de inhilâle başlattı



ğından, cemiyet bu iki istinatgahtan mahrum olur. Dev
letin velâyet-i ammesi, müşterek itikat ve mefkure
lerle iş bölümüne istinat ettiği için, bu istinatgahların 
sarsılması velâyet-i âmmenin de sarsılmasını mucip 
olur.

işte böyle bir zamanda bir takım haris fertler et
raflarına menfaat arayanlardan tâbiler toplayarak mem
leket içinde taklib ederler. Bu fertlere derebeyi denil
diği gibi, topladıkları sürüye de (taife) nâmı verilir. 
Islâm tarihinde bu gibi heyetlere (taife-i mülk) nâmı 
verilmiştir. Mamafih taifeler, yalnız devletlerin inhi
tat devrelerine münhasır değildir. Mütemerkiz devlet 
içinde de, hırsız çeteleri, ihtikâr sendikaları, kumar he
yetleri suretinde bir takım gizli taifeler teşkil edebilirler. 
Devlet, bu zümreler hakkında şiddetli takibat icra ettiği 
müddetçe, bunları muhtevi olduğundan dolayı marazi 
bir halde addolunmak lâzım gelmez, fakat bu takibatı 
elden bıraktığı andan itibaren, devlet marazi bir hale 
duçar addolunmuş olur. Çünkü içtimai hayatın mik
ropları mesabesinde olan taifelerin kuvvetlenmesine 
marazi amillerin inkişaf ve tavsiine müsaade ediyor de
mektir.

Bazan taifeler, marazı taraflarını setretmek için, 
kendilerine haricen garizi zümreler süsü verirler. Me
selâ ahlâkı dairesinde her türlü eğlencelere müsaade 
de bulunan (kulüp) ler zümreler mahiyetinde olduk
ları ha'de, en tehlikeli kumarlara meta olabilir. (Ga
zinolar) taifeler yatağı hükmündedir. Halbuki kulüp 
lâkabını taşıyan bir takım gazinolar mevcuttur.

Bunun gibi, muayyen bir proğrama malik olan, 
siyasi kuvvetlere (Fırka-Partie) nâmı verildiği hâl
de, en aşağı bir proğramda bile birleşmedikleri hal



de, mevcut bir fırkayı yıkmak yahut siyasi makamları 
bir ganimet gibi paylaşmak için bir ferdin riyaseti al
tında muvakkatan birleşen kümelere de (hîzp-faction) 
nâmı verilir. Fırkalar zümre mahiyetinde Hizpler ise, 
taife mahiyetindedir. Halbuki faksiyon yani hizpler 
teşkil ettikleri zaman kendilerini âmmeye muayyen bir 
proğrama malik fırkalar süretinde arz ve takdim eder
ler. Hulâsa hayatiyat ilminin (gariziyat) ve (merizi- 
yat) nâmlarıyla iki kısmı olduğu gibi, içtimaiyat ilm i
nin de (içtimâi gariziyat) ve (içtimai merziyat) nâm
larıyla iki şubesi vardır.

içtimai gariziyat zümrelerden, içtimalardan ve şah
siyetlerden bahsettiği gibi, içtimâi meriziyat da taifeler 
den ihtilâtlardan ve ferdiyetlerden bahseder. Hayatta 
ğarizî (vetire —  processus) lerle marazi vetireler ara
sında ne fark varsa, içtimaiyatta da hâdiselerin bu iki 
nevi ceryanı arasında o fark vardır.

İçtimai hayat, ilmi bir usul ile bu içtimai esaslar 
dairesinde tetkik olunursa bu tetkiklerden (İçtimaî bir 
hıfzıssıhha sanatı) ile (İçtimaî bir tedavi sanatı) niçin 
çıkmasın.?

ZÜMRELER ARASINDA İHTİLÂT VE İÇTİMA

Fertler arasındaki irtibatlar gibi, zümreler ara
sındaki münasebetler de, ya içtima yahut ihtilât su
retiyle olur. Aşiret, Kavim, Ümmet, Millet zümreleri 
tam zümrelerdendir. Bu gibi zümrelerin arasında ih
tilât hayatı yaşanabildiği gibi içtima hayatı da yaşa
nabilir. Eğer bir takım aşiretler yahut kavimler, m illet



ler bir medeniyet zümresi halinde bir takım esaslı 
ananelerde birleşmişlerse aralarında içtima hayatı mev
cuttur. Bir birine komşu oldukları halde, başka başka 
medeniyet zümrelerine mensup olan cemiyetler ise a- 
ralarında yalnız ihtilât hayatı yaşayabilirler. Meselâ 
Türk kavmi İslâm medeniyetine dahil olmadan evvel 
komşusu bulunan (Fars) kavm'yle yalnız ihtilât müna
sebetinde bulunuyordu. Halbuki iranilerle ayni mede
niyet zümresi dahilinde birleştikten sonra aralarında 
İslâm medeniyeti süretinde bir içtima hayatı tesis 
etti. Osmanlı Türkleri de Avrupa medeniyetine dahil 
olmadan evvel, nice asırlar Avrupa milletleriyle ihti
lât münasebetlerinde bulunmuşlardı. Halbuki Avrupa 
medeniyetine dahil olduğumuzdan itibaren Avrupa 
Milletleriyle aramızda (beynel mileliyet) süretinde bir 
içtima hayatı tesise başlamıştır. Biri birine temas eden 
iki medeniyet zümresi medeniyet sistemleri ayrı ol
duğu için aralarında hiç bir zaman içtima hayatı ya- 
şıyamazlar. Meselâ aşiretlerle, şehirler, huda şahı sal
tanatlarla, mülteşahı devletler yan yana asırlarca ya
şasalar, hiç bir vakit biribiriyle uyuşup anlaşamazlar. 
Bundan anlaşılıyor ki zümrelerin en geniş dairesi me
deniyet zümresidir, insaniyet bütün insani cemiyetleri 
cami bir büyük zümre mahiyetini henüz almamıştır, in
saniyetin bir zümre olabilmesi için, onun bir takım me
deniyet zümresi haline geçmesi lâzımdır. Bunun için 
de, bütün aşiretlerin, kavimlerin, ümmetlerin (millet) 
enmüzecine istihale etmesi, ve bu milletler arasında 
aynı medeniyetin münteşir olması iktiza eder.

Mamafih, öteden beri her cemiyette «insan» ve 
«insaniyet» tabirleri kullanılmaktadır. Bunun mahiyeti
ni tetkik ettiğimizde görürüz ki her medeniyet zümresi 
kendi mefküresine göre bir şahsiyet enmuzeci tasav



vur ediyor ve buna insan nâmını veriyor. Bu enmuzece 
muhalif olan fertlere ise başka bir nâm veriyor. Mese
lâ kendi medeniyet zümrelerini haricinde kalmış olan 
insanlara eski Romalılar (barbar), eski Araplar (a- 
cem), Eski Türkler (tat) namını veriyorlardı. Daha ta
mik (derinlemesine) edersek görürüz ki yalnız her 
medeniyet zümresinin değil, hatta her hars zümresinin 
de kendine mahsus mefkürevi bir şahsiyet enmuzeci 
vardır. Ve (insan olmalı), (felan kimse adam değil) 
gibi cümlelerdeki (insan) ve (adam) kelimelerinde 
kasdolunan mana milletin mefkürevi enmuzecine mu
vafık olan şahsiyetlerdir.

Meselâ: ingilizler (adam) dedikleri zaman bun
dan ancak kendi enmuzeclerine muvafık olan şahsi
yetleri murat ederler.

Binaenaleyh medeniyet zümreleri içtimain son had
di olduğu için iki medeniyet zümresi arasında yalnız 
içtima hayatı bulunabilir, ihtilât hayatı bulunamaz. 
Halbuki tam zümreler yani cemiyetler-ki aşiretler, 
kavimler, ümmetler, milletlerden ibarettir-bir medeni
yet zümresine dahil olmak şartiyle aralarında içtima 
hayatı da yaşıyabilirler.

Tam zümrelerden ve medeniyet zümrelerinden baş
ka bir de tâli zümreler vardır. Tâli zümreler bir tam 
zümrenin, bir aşiret yahut devletin dahili uzuvları 
mesabesinde olan küçük zümrelerden ibarettir. Meselâ, 
aile, köy, meslek zümresi, fırkalar, sınıflar, dini cemaat
ler tâli zümrelerden mâduddur. Bir cemiyete mensub o- 
lan tali zümreler arasında hem içtima hayatı, hem 
ihtilât hayatı yaşanabilir. Bu tali zümreler arasında 
müşterek bir vicdan ile hakiki bir iş bölümü mevcut 
ise o zümreler aralarında içtima etmişler, bir tek vatan,



bir tek milliyet teşkil eylemişler demektir. Eğer bu 
zümre'erin arasında müşterek vicdana malik olmayan 
gayri mütecanis zümreler varsa, bunlar cemiyetin iş 
bölümüne dahil değildirler. Çünkü iş bölümü müşterek 
vicdana malik olmayan fertler arasında bulunmadığı 
gibi müşterek vicdanı taşımayan zümreler arasında 
da bulunmaz. Ayrı vicdanlar yaşayan fertler gibi ayrı 
vicdanlar taşıyan zümreler arasındaki mübadeleler de 
(mütekabil tufeyliyet) mahiyetindedir. Mamafih cemi
yet aynı hayatı yaşıya yaşıya bir gün gelir ki bu müte
kabil tufeylilik bir veya bir kaç iş bölümü manzume
sine istihale eder. Bunun için (itilâf), (intibak, (temes- 
sül) namlarını verebileceğimiz üç yol vardır.

1 —  itilâf (conciliation): fer’i zümre büyük bir 
milliyet halinde olmakla beraber, asli zümreden ayrı 
bir arazi üzerinde yurt tutmuş ise bu iki zümre aynı 
hükümete tabi, ayrı iki milliyet suretinde ittihat eder
ler. Ve siyasetçe müttehit ayrı iki iş bölümü manzu
mesi husule getirirler. Avusturya, Macaristan gibi.

2 —  intibak (Adeptation): bir cemiyette fer’î 
zümre küçük ve asil zümrenin vatanı dahilinde mün
teşir ve bununla beraber asli zümreden din hususunda 
ayrı İse din ihtilâfı tam bir temassüle mani olur. Fakat 
buna rağmen aralarında lisan ve adet itibariyle yine bir 
nevi zahiri mümaselet husule gelerek, fer’i zümre asli 
zümreye intibak etmiş olur: Avrupa devletlerindeki 
museviler gibi.

3 —  Temessül (assimilation): bir cemiyette fer’î 
zümre küçük ve asli zümrenin vatanı içinde dağınık 
olmakla beraber asli zümre ile Din cihetiyle de müş
terek ise, uzun müddet beraber yaşamakla aralarında 
lisan, adet, mefküre itibariyle büsbütün tecanüs husule 
gelerek fer'i zümre asli zümreye tamamîyle temessül



eder. Vaktiyle Almanya'ya muhaceret etmiş olan Pro
testan Fransızlar gibi.

Bir cemiyetin içinde lisanları ve dinleri ayrı olan 
tâli zümre'erin bir birine intibak yahut temessül etme
dikçe, içtima hayatı yaşamadığını gördük. Bazan lisan 
ve dinleri müşterek olan zümreler bile aralarında tam 
bir içtimai hayat yaşayamazlar. Bunun sebebi mezkûr 
zümrelerin ayrı içtimai enmuzeclere mensup bulunma
larıdır.

Meselâ millet enmuzecine mensup bir cemiyette, 
aile, mes'ek, köy, şehir, hükümetin kuvvetlere taksimi 
gibi teşkilâtlar, hep millet enmuzecine muvafık olmak 
lazımdır. Böyle bir cemiyette ümmet, kavim, aşiret en- 
muzeclerine mensup bir takım zümreler mevcut olduğu 
takdirde bu zümreler millet enmuzecinin zümreleriyle 
imtizaç edemez. Tabiidirki bu muhtelif enmuzeclere 
mensup zümreler velev ayni dine ve lisana malik ol
salar bile yekdiğeri ile içtima edemiyerek aralarında 
bir nevi ihtilât hayatı yaşamağa mecbur olurlar.

Dini, ahlâkı, bedii, hukuki, iktisadi müesseselerin 
hiç bir mukaddes gaye yoktur ki icabedince bu mefküre 
feda edilmesin. Vatanını ancak plâtonik bir muhabbetle 
sevenler, hakiki vatanperver olmadıkları gibi, diğer 
mefküreleri de samimi tanımazlar. Vatanperverlik, mil- 
letperverlik öyle bir güneştir ki diğer mefküreler ancak 
onun şuâları mesabesindedir. Rus ihtilâlcisi Kreneski 
bir sosyalist iken vatanını milletini tehlikede görünce: 
(ben ibtida vatanperverim, sonra sosyalistim) diyerek 
vatan endişesini unutan meslekdaşlarım kan ve ateş 
ile tehtid ediyor. Kereneskinin bu hareketi milletimiz 
için faideli değildir. Binaen aleyh muvaffak olmama
sını canügönülden temenni ederiz. Fakat bu hareketten 
ders almak bizim için faideli ise niçin almıyalım.

Kişi bir dersi öğrensin de tek düşmandan öğrensin.



ŞAHSİYETİN MUHTELİF ŞEKİLLERİ
(Ferdiyet ve şahsiyet) unvanlı makalemizde yalnız 

şahsiyeti ferdiyetten ayırmağa çalışmış, şahsiyetin 
muhtelif şekillerini göstermeğe vakit bulamamıştım. 
Bu makaleyi o zaman müphem kalmış olan bu mese
lenin tamigına (derinlemesine) hasrediyorum.

Evvel emirde şahsiyet müsbet ve menfi nâmları 
ile ikiye ayrılır. Büyük mefkürelerin doğduğu, büyük 
imkanların teşkile başladığı teâli devirlerinde fert kuv
vetli içtima ceryanının içinde yaşadığı için müspet bir 
şahsiyete malik olur. Halbuki bîrde bu mefkürelerin öl
meğe, bu imânların yıkılmağa başladığı inhitat devirle
rinde, muhit bir taraftan fertleri ölmüş ananelere, diğer 
cihetten ihtiraslara doğru sürükler. Şahsiyetsiz fertler 
bu sürüklenmeyi kolayca kabul ederek, ceryan içine 
dalar gider. Halbuki çocukluğunda içtimai bir hayat 
yaşamış, şahsi bir terbiye almış ofan fertler bu anane- 
cilik ve fertçilik ceryanlarına isyan ederek muhitten 
ayrılır. Muhit alçaldığı ceryanlarına mukavemet eden 
bu fertlerdeki şahsiyet ise menfi bir mahiyettedir.

Meselâ islâmiyetin ilk devirlerinde her fert ister 
istemez kuvvetli bir içtima hayatı yaşamağa, mefküre
lerin imanların arkasından koşmağa mecburdu. Bu 
devirde hiç bir büyük adam yetişmemiş olan badiyenin 
yüzbinlerce mücahitler, binlerce kahramanlar, yüz
lerce dahiler yetiştirdiğini görüyoruz. Bu yetişmenin se- 
bini içtimai haletlerden başka ne de bulabiliriz? Bu 
adamlara müsbet mefküreleri, müspet imanları, hü
lâsa müspet şahsiyeti veren içtimai galeyanlar değil 
de nedir?

İslâmiyetin bu devrinde içtimai vicdan yalnız din 
suretinde tecelli ediyordu. Henüz ne siyaset, ne hukuk, 
ne ilim ve felsefe, ne ahlâk bediiyat hatta ne de ikti



sadiyat ve fenniyat, dinden ayrılmamıştır. Bütün bu 
muhtelif zihniyetler şedid bir zihniyet suretinde yaşa
nıyor. Ve bu şiddet ve vahdetin neticesi olarak dini zih
niyet mahiyetini alıyordu. O zaman mü'min olmakla 
zahit olmak aynı şeydi. İslâm cemaatı tamamıyla bir 
zahitler cemaatı mahiyetinde idi. Bundan dolayıdır ki, 
islâmın hakiki dahi ve kahramanları da zahitler arasın
dan çıkıyordu. (1)

Abbasiye devletinin medeni bir inkişafa mazhar ol
duğu devirde ise İslâm cemiyetinin hali değişmiştir. 
İş bölümü ileri gitmiş, ahkâmı fıkhiyye haricinde 
(ahkâmi sultaniyye) ve (siyaset) namları ile yeni hu
kuklar, kelâm haricinde Yunan hikmetinden müktebes 
yeni felsefeler, ilimde bediiyatta, ahlakta, iktisadiyatta, 
İslâm kavimlerinin şuubiyenin galebesi ile müsavat 
kazanmasından, husule gelen bu iş bölümü içtimai ha
yatta yeni ceryanların tekvinine sebep oluyordu.

Bu yeni ceryanlardan birisi de eskiden gayet tabii 
görülen (zühtün umumiliği) ananesine karşı başlayan 
hissi ve fikri bir isyandır, iş bölümü bu kadar ileri git
tikten sonra, siyaset, ilim, ahlâk, iktisadiyat bediîyyat 
gibi manzumeler dinden ayrılmaya başladıktan sonra 
herkesin zahidçesine bir hayat yaşaması mümkün de
ğildir. Artık dinin umumi bir ruhiyat zühtün ise dinin

(1) Dahî kelimesinin bugünkü manası başka, vak
tiyle araplarca caiz olduğu mana başkadır. O zaman 
makyavaüzm de en büyük iktidara malik olanlara dâ- 
hî deniliyordu. (Dehat-ı erbaa) denilen (Muaviye, Ömer 
Ibn-i As, Zeyd bin Ebye, M ağ üret İbn-i Şube) bu gün
kü manada olan dahilerden değil, mahyavelizmde bü
yük mahareti olan cin fikirli adamlardan idiler. Bu 
gibilere dahiye adını verirsek, hakikî dahilere hürmet 
etmiş oluruz.



havasına münhasır hususi bir zihniyet olduğu kabul 
edilmek lâzım geliyordu. Zahid dinde mütehassıs de
mektir. Hem başka bir sahada mütehassıs olan bir 
kimsenin ayrıca dinde de mütehassıs olması mümkün 
değildir. Bir ihtisas dairesinde şair, filozof, iktisatçı, 
siyasi, hukukşinas olduktan sonra artık zûhdî bir hayat 
yaşayamaz.

Bu mütehassıslar mü'min, dindar olabilirler. Zahid 
olamazlar. Nasıl ki bir iktisatçı şiirden hoşlanabilir, fa
kat şair olamaz. Bir siyasi felsefeden, filozof siyasetten 
anlayabilir, fakat ne hakiki bir siyasi tam bir filozof ola
bilir, ne de hakiki bir filozoftan tam bir siyasi yetişe
bilir. iş bölümü devrinde herkes şair, tabib, mühendis, 
Avukat olamadığı gibi zahitte olamaz. Hasılı bir adam 
ancak kendi ihtisası sayesinde havasdan, güzidelerden, 
mürşitlerden olabilir. Başka ihtisas dairelerinin ancak 
(ammesine dahil olur) vaktiyle bütün mü'minler ayni 
zamanda zahid iken, hepsi münhasıran din mütehassıs
ları idiler. Fakat bir takım fertler başka başka ihtisas
lara ayrılınca her ihtisas zümresinin ayrı mürşidleri, 
ayrı âmmeleri vücuda geldi. Bir filozof, bir şairin âm
mesine bir şair de bir Filozofun âmmesine dahil oldu. 
Bunun gibi zahidler de dinin havası, güzideleri, mürşid
leri hükmüne geçerek zahid olmayan mü’minler bunla
rın âmmeleri sırasına geçti.

Mamafih hayatta âmeli bir surette husule gelen 
bu iş bölümü, nazariye suretinde hâlâ kabul edilmiyor
du. Çünkü (umumi zahidlik) devrinde zahid olanlar 
tarafından tesis edilmiş olan (fıkıh) (ehliâzimet) nâ
mıyla bir zahidler sınıfı kabul etmişse de kabul edilen 
ehl-l ruhsatın esasen zahidlerden hiç bir farkı yoktu. 
Yalnız ehl-i âzimet züht ve takvada daha ileri gitmekle 
ötekilerden temeyyüz ediyordu.



İşte böyle bir devirde bir (Ebul Ulâ) nın, bir (Hay- 
yam) ın umumu zühd aleyhine isyan ettiklerini görü
yoruz. Bunların bu isyanında haklı olup olmadıklarını 
anlamak için bugün (Tibet)de ceryan eden halleri göz
den geçirmemiz kâfidir. Tibette hakim olan budizm dini 
her ferdiyeti (bir veli) bir aciz, bir mukaddes adam 
olarak kabul ediyor ve ondan o yolda bir siret bekliyor. 
Budizm'in beklediği bu hal imkânsız olduğu için, fert
ler yalnız surette bir veli gibi görünmeye çalışıyor. 
— Sirette ise bu riyakârlığın zaruri bir neticesi ola
rak—  bütün riyakârlığın bir mecmuu halini alıyor. 
Her adama (mutlaka evliya olacaksınız) demek onları 
bir taraftan riyakârlığa mecbur eder, diğer taraftan da 
onları kendi nazarlarında bir fasık mevkiine düşürür.

İşte bu hal Tibet'te vukua gelmiştir. Orada zahiren 
evliya gibi görünen her fert, hakikatta mürayi bir fâsık- 
tan başka bir şey değildir. Mukaddes şehirleri olan 
(lahsa)ya zahirde haç niyetiyle giden adamların hakiki 
niyetleri oradaki gizli sefahat alemlerinde bol bol eğ
lenmek imiş.

İşte Ebûl Cilalar, Hayyamlar ameli hayatta zühtün 
havassa inhisar ettiği bir devirde (umumi zahidlik) 
nazariyesinin hâlâ hakim olması dolayısıyle, zahid ol
mayanların kendi nazarlarında fasık, halk nazarında 
müra'i bir vaziyette kaldıklarını görerek (afifane me- 
lâmet) tarikini iltizam ettiler ve caiz oldukları ilham 
kuvvetini bu müra'i fasıkların tezyifine hasrettiler. 
Bunlar tarafından yazılan eserlerin asırlarca halk ara
sında yaşaması, onlarla ifade edilen fikirlerin, İçtimaî 
vicdana bir makus olduğunu göstermektedir. O halde 
ölmüş ananeleri yapma vaziyetlerle zorla ida
meye çalışan bu ihtilât muhitine karşı isyan 
eden (Hayyam) ile (Ebûl Ulâ) menfi bir mef-



küreye menfi bir şahsiyete sahip idiler. Fıkhan 
umumi bir zahidlik nazariyesine karşı, menfi bir suret
te kıyam eden bu şahsiyetin, müsbet şeklini de hakiki 
mutasavvıflarda görüyoruz. Tasavvufun bugünkü şek
line bakarsak onunda ananeci mahiyet almış olduğunu 
görüyoruz. Halbuki hakiki tasavvuf şekilciliğe, kelime- 
ciliğe, ayinciliğe karşı dini vecdin, dini vicdanın müspet 
bir surette mukabelesidir. Çünkü mutasavvıflar; fâkih- 
lere yalnız (ehl-i kâl) demekle iktifa etmediler, dinin 
hallerini yaşamaya zevklerini tatmakta muvaffak oldu
lar. Bir Muhit-dinî Arâbî, bir Beyazid-ı Bestâmî, bir Ce- 
lâlettini rûmi, Ebûl ûlâlar gibi yalnız menfi bir şahsi
yete değil, ayni zamanda müspet bir şahsiyete de ma
lik idiler. Mamafih tasavvuf da havassa mahsus bir ru- 
hiyet olduğundan, mevcut içtimai buhranı umumi için, 
kat'i bir surette halletmiş olmadı.

Onun içindir ki tâ o zamandan başlayan buhranın 
bugün bile devam etmekte olduğunu görüyoruz. Bu 
teşrihlerden anlaşılıyor ki Ebûl Ulâ gibi Hayyam gibi 
Makes Istirne gibi, Niçe gibi muhit asilerini fertçl 

görmüyoruz. Bunlarda müspet mefküreye malik olan 
mütefekkirler gibi şahısçıdırlar ve şahsiyete maliktirler. 
Fakat şahsiyet bu sonrakilerde müsbet bir mahiyette 
olduğu halde, evvelkilerde menfi bir haldedir.

Alfred juviyye Italyan kavminin ruhiyatını tetkik 
ederek fertçiliği (âlifertçilik) ve (safil fertçilik) nam
ları ile iki kısma ayırıyor ve italyanlardaki fertçiliğin 
ikinci neviden olduğunu söylüyor. Biz sâfil fertçiliğe 
yalnız fertçilik diyerek âli fertçiliğe (şahsiyetçilik-per- 
sonalisme) nâmını veriyoruz. Çünkü fert tabiri insanın 
gayrında itlâk edildiği halde şahs tabiri insana mah
sustur.

(Renevoya) kendi felsefesinde İlâhi şahsiyetle, 
İnsanî şahsiyeti esas olarak kabul ettiği için felsefe- 
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sine «şahsiyetçilik nâmını vermiştir. Bizim bu tabirler
de bir takvil getirmemize başlıca sebep, italyada ol
duğu gibi, bizde de sâfil fertçiliğin gittikçe umûmileş- 
tiğini görmemizdir. Bizde ne ingiFzlerin, ne Almanların 
yaşadığı âli fertçilik henüz felsefi bir telâkki suretinde 
başlamamıştır. Çünkü inhitât devrinde olan bir cemiyet
te ya yalnız sâfil fertçilik, yahut müstesna olarak (men- 
'şahsiyet) namını verdiğimiz halet mevcut olabilir. O 
halde bizde hiç bir tefrik yapmadan fertçiliğe kıymet 
vermek, bu sâfil fertçiliği kuvvetlendirmekten başka 
bir netice vermez. Âli fertçiliğin teşkilini istiyorsak 
evvelâ, bunu bir kelime ile ötekinden ayırmamız, sonra 
da birincisini âlâya, İkincisini imhaya çalışmamız ikti
za eder. Biz ihtilât muhitlerinin esir ruhlarını değil, iç
tima muhitlerin sâfil ihtiraslara karşı hor ve ölmüş 
ânanelere karşı müstakil olan yaratıcı ve yenileyici 
ruhlarını tebcil ediyoruz. Yalnız klâsik fertçilerden far
kımız şudur ki biz mübeddiğ ve müceddid ruhların 
menşeini içtimai beyyinenin ve içtimai faaliyetlerin 
teceddüdünde görüyoruz. Şahsiyeti müsbet ve menfi 
diye iki kısma ayırdığımız gibi başka bir nokta-i nazar
dan maşeri - collectif ve ferdi nâmlarıyla ikiye tefrik 
edebiliriz.

ibtidaî cemiyetlerde fertleri cemiyetlere bağlıyan 
tesanûd yalnız müşterek kıymet duygularından yani 
maşeri vicdandan ibarettir. Bu devirde henüz iş bölü
mü başlamamış diyemezsek bile, gayet ibtidai bir şe
kilde doğmaya yüz tutmuştur, diyebiliriz. Binaenaleyh 
bu devirde fertlerde yalnız maşeri şahsiyet mevcut ola
bilir. Fakat maşeri vicdandan, müşterek duygulardan 
ne kadar çok miktarını hamil ise, o kadar kuvvetli bir 
şahsiyete maliktir. Fakat bu şahsiyet, ferdi tamamiyle 
maşerin aynı yaptığı için, fertle tecelli etmekle bera
ber, ferdi değil maşeridir .
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İş bölümü husule gelipte muhtelif meslekler biri 
birinden ayrılınca, fertlerde maşeri vicdandan başka, 
bir de mesleki vicdan mevcut olur. Bundan başka ev
velce yalnızca (simye) denilen bir içtima dairesi, bir 
tek zümre var iken, iş bölümü devrinde fert müteaddit 
içtima dairelerine, yani dini, siyasi, bedii, ahlâkî iktisa
di, lisanî zümrelere mensuptur. Meselâ bugün bir fert 
hem bir aileye, hem bir din zümresine, hem bir lisan 
zümresine, hem bir devlete mükellefiyet-i askeriyeye 
tabi olması dolayısiyle orduya müntehaplık alakasıyla, 
bir nahiyeye, bir Vilâyete, bir fırkaya, eğlence kulübü
ne, bir mesleki cemiyete ilâ âhir... mensup olabilir.

Ayni fertler bu kadar müteaddid zümreye mensubi
yeti dolayısiyle her birisinden ayrı bir zümrevi vicdan 
olarak maşeri ve mesleki vicdanlardan başka, mütead
did zümrevi vicdanları da nefsinde cem etmiş olur. 
Bu kadar mütenevvi vicdanların terkibinden husule ge
len bir şahsiyet tabiidir ki, orijinal bir mahiyeti haiz 
olur. Bundan başka küçük bir noktanın dar sahasında 
gittikçe derinleşerek, bir hususun tamamıyla künhüne 
inmek ancak mütehassıslar için kabildir. Bir mütehas- 
sız kendi sahasını yalnız tûl ve arz itibariyle değil, 
aıngon da ihata edebilir.

Halbuki umumi malûmat sahibi bir adam, umumi 
mâlümat sahasının yalnız tulunu, yahut arzını ve bin- 
nihaye sathını görebilir. Bu gibi fertlerde idrakin üç 
bûudundan en mühimi yani amk ciheti mevcut ola
maz.

İşte kendi sahasında hakikatin ve marifetin zevk 
ve vicdanın en nihai derinliklerine inen bir mü
tehassıs başka sahalarında böyle derinlikleri olduğunu 
bileceğinden, her mesele hakkında ulu orta mûtalâ ser-



dedenden son derece içinap eder, iş bölümünün bütün 
bu neticeleri fertle maşeri vicdandan başka, mesleki, 
zümrevî vicdanlar ve bunların amik bir ihtisas vicda
niyle birleşmesinde, ferdi vicdan ve ferdi şahsiyet 
teşekkül eder. Ferdi şahsiyete malik bir adamın ken
dine mahsus bir dini, vicdanı, ahlâkî görüş bedii 
zevki olabilir. Bu gibi fertler, cemiyetin yalnız maküs- 
leri değil, aynı zamanda akisleridirler. Çünkü bir çok 
orijinal görüşler ve duyuşlar bu fertlerden cemiyete 
in'ikas ederek içtimai vicdan da yerleşebilir. Fakat 
hiç bir zaman unutmamalı ki, bu ferdi şahsiyetleri mey
dana getiren âmil, cemiyetin ahenkli inkişafının bir 
neticesi olan içtimai iş bölümü yani bizzat cemiyettir. 
O halde fertlere maşeri şahsiyetin tesviyeci irtifaının 
zevkinde bir takım terfiler temin eden sebeb de yine ce
miyetten ibarettir. Zaten içtimai vicdan dediğimiz za
man bu maşeri vicdan demek değildir, içtimai vicdan 
bir küldür ki maşeri vicdandan başka mesleki zümrevi, 
ve ferdi vicdanları da dahiline alır. Binaenaleyh maşe
ri şahsiyet ile ferdi şahsiyetin ikisi de içtimai şahsi
yetin birer nevinden ibarettir.

AHLAK BUHRANI

Geçen makalemizde memleketimizde fertçiliğin 
gittikçe umumileştiğini söylemiştik. Bu halin sebebini 
ararsak fertçiliğin mahiyetini de daha iyi anlamış olu
ruz,

Umumi zahidliğin hâkim olduğu deyirde insanları 
ferdi ihtiraslardan meneden (zihdi bir ahlâk-moral 
ascetigue) mevcuttur. Zühdi ahlakın esası (kutsiyet)



ve bunun teferruatı olan (haram) ile (vecib) tir. ibti- 
dai olan cemiyetler de (mâna - mana) adı verilen eski 
Türklerde (kuvvet) adını alan (bu kutsiyet) cemiyetin 
ve kâinatın nâzımı addolunan esrarengiz bir kuvvet su
retinde telâkki olunur, ibtidai cemiyetlere göre içtimai 
ve kevni intizamı temin için evvelâ kutsiyetin ihlâl edil
mesi, saniyen ikmaline çalışılması lâzımdır.

O halde cemiyet ve tabiatın intizam ve asayişini 
muhafaza için evvel emirde hangi işlerin kutsiyeti ihlâl 
edip, hangilerinin bilâkis ikmâl ettiğini bilmek lâzım 
ge'iyordu. Bundan dolayıdır ki kutsiyeti ihlâl eden iş
lere (haram -tabon) kutsiyeti ikmal eden işlere de 
(vacip) nâmları verilerek (menhiyyun anh) ve (memu
run bih) olmak üzere iki nevi amel tayin etmiştir. Bu 
iki nevi amellerin haricinde, kalan işler kudsiyetin ne 
ihlâline, ne de ikmaline sebep olmadıkları için (caiz, 
mübah, helâl) namlarıyla diğerlerinden kati bir surette 
ayrılmıştır. İbtidai dinlerde kutsiyetin ihlâli yahut ik
mali umumi intizamın haleldar olmasını yahut tekmil 
etmesini intaç edeceğine inanıldığı için, haramların ka
tiyen yapılmamasına, vaciplerin behemehal icra olun
masına gerek cemiyetçe, gerek fertçe son derece itibar 
olunurdu. Semavî dinlerde ise bundan başka kutsiyeti 
ihlâl edenlerin uhrevî mücazatlara, ikmal edenlerin uh- 
revi mükâfaata nail olacağına da inanıldığından bu iti
na daha kuvvetli bir şekil aldı.

Bu ahlâka göre haram olan her bir ameli işleyen
ler kendilerini (günahkâr) addederek vicdan azabına 
tutulurlar. Vacip olan işleri ifa edenler ise (sevap) ka
zandıkları için (menfi bir arada), vacip olunan amelle
ri ifa edebilmek için (müsbet bir arada) sarfettikleri 
için gittikçe daha kuvvetli, bir arada seciye sahibi olur



lar. Binaenaleyh, bu tahlillere nazaran zühdi hayatın 
fertlerde salabetli bir ahlâk husule getirdiği, cemiyet
lerde ise müstemir (emredici) bir inzibat temin ettiği 
sabit oluyor.

Geçen makalede cemiyet tekâmül ettikçe İçtimaî 
iş bölümünün zaruri bir neticesi olarak, zahidi iğin git
tikçe umumilikten hususiliğe intikal ettiğini izah et
miştik. Ocak küçük bir zümrenin yani zahidler zümre
sinin seciye ve fazilet sahibi olabilmesini temin ede
bilir. içtimai iş bölümünün umumi zühte karşı husule 
getirdiği isyan ne kadar tevessüğ ederse, hakiki zahiri
lerin miktarı da o derece az olacağından seciye ve fazi
let cemiyet içinde o nisbette daralmış olur.

işte bugün içtimai iş bölümüne zemine olarak bir 
taraftan Avrupa medeniyetine gösterdiğimiz müflit 
meclûbiyat, diğer taraftan cihan harbinin meydana ge
tirdiği manevi tezelzüller, zühdi ahlâkı büsbütün sars
mağa başlamış ve bunun neticesi olarak ruhlar ve 
vicdanlar her türlü ahlâk endişelerinden boş kalmağa 
yüz tutmuştur. Zühdi ahlâkın tazyikinden kurtulan fer
di ahlâkın ihtirasların başı boş otlar gibi her tarafa 
seğirterek türlü türlü kazalara sebebiyet vermesi ga
yet tabii ve zaruri bir neticedir, işte fertçilik dediğimiz 
şey insanların eski bir ahlâka karşı isyan ettikten sonra 
ahlâk endişelerinden büsbütün vazgeçerek ferdî ihti
rasların, ferdî eğlence ve menfaatların arkasından koş
ması demektir. Bugün bir çok müessif tecellilerle he
nüz bozulmamış ruhları dağdâr eden (ahlâksızlık) ha
reketi işte bu marazi fertçiliğin menfur bir neticesin
den ibarettir.

Fertçilerin kendilerine pir ve üstad tanıdıkları NİCE 
bile: «Nefsin işlediği günahlar affolunur, fakat aklın iş
lediği günahlar affolunamaz» diyor. Bu ahlâksızlık cer- 
yanına bilmeyerek, düşünmeyerek kapılanlar belki affo- 
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lunabilirler. Fakat bu meş'um harekete «ferdin hürri
yet ve istiklâli» gibi tebcilkâr sıfatlar isnad ederek 
buna felsefi ve İçtimaî bir meslek mahiyetini verme
ğe çalışan mütefekkirler, hiç bir zaman milletin affına 
mazhar olamıyacaklardır.

Niçe Kânne diyor ki: «sen ferdî ihtiraslardan kur
tulmamış, ferdiyetin fevkine çıkmamış isen benim söz
lerime muhatap olamazsın.»

Niçe, kendisini mevcut insanlar arasında ancak 
iki kişnin anlıyabileceğine kaildir. Bu haller gösteri
yor ki lâ ahlâkîliğin piri addolunan Niçe, hakikatta yal
nız zühdi ahlâka karşı isyan etmiştir.

Eski bir ahlâka karşı yeni bir ahlâkı ikâme etmek 
doğru olabilir, fakat her nevi ahlâkı esasından inkâr 
ederek, ahlâksızlığı, felsefî bir meslek suretinde neşre 
çalışmak, hiç bir zaman tecviz edilemez.

Tevfik Fikret, bütün hayatında münevver zümre
nin bu şuuri ve usûlî ahlâksızlığına karşı cihatla meş
gul olmuştur. Fakat tizmizlerinden hiç birisi ona ha
kiki bir pir olmadı. Maal teessüf bugün Fikretin taraf
tarları da, aleyhdarları da kendine fertçilik isnat edi
yor. Halbuki Fikret ahlâksızlığa ve bizim anladığımız 
fertçiliğe karşı mücadele eden yegâne şairimizdir. 
Harsımızın başka sahalarında da fertlerimiz olsaydı bu 
günkü ahlâk buhranı mevcut olmıyacaktı. Teessüf olu
nur ki Fikret seviyesinde, bir filozofumuz bir ahlâk
çımız, bir içtimaiyatçımız henüz yoktur. Başka millet
lerin bu gibi büyük ruhlu adamları olduğu içindirki, 
bizim bugün geçirmekte olduğumuz içtimai buhranları 
kolayca geçirmişler ve az bir zamanda normal bir ha
le gelmişlerdir.

F: 3



Çünkü onlar sarsılmakta olan zühdi mukaddesatın 
yerini boş bırakmıyarak onların yerine içtimai mukad
desatı ikame etmişlerdir. Çünkü onlarda bu gibi reh
berler sayesinde, zühdi bir diyanet yerine, ahlâkî bir di
yanet, zühdi bir ahlâk yerine içtimai bir ahlâk kaim 
olmuştur.

İçtimâi hayat bir ordudur ki bir gün bile inzibatsız 
kalamaz. Cemiyetin en canlı inzibatı ise ahlâktır. Din 
ile hukukta kendilerine mahsus bir inzibat tesis ede
bilirler. Fakat ikisi de kuvvetlerini ahlâktan alırlar. Bir 
memlekette ahlâkî bir inzibat yoksa, ruhlar üzerinde ne 
dinin, ne de kanunların tesiri olabilir.

Bir millet ahlâklı olduğu nisbetinde dinine, ve ka
nunlarına hürmet eder. Lâkin, bir milletin ma
nevi bir inkılâp geçirdiği bu devirde ahlâk 
ihtiyacı ne kadar büyük olursa olsun, peszinde bir va
ziyetini almış olan, eski bir ahlâkı tekrar idameye ça
lışmakta o kadar tehlikelidir. Yaşanılmayan bir ahlâk 
zorla kabul ettirilmek istenildiği nisbetinde buna karşı 
içtimâi bir mukavemet şeklinde olan ahlâksızlık ve 
fertçilik ceryanı da o kadar kuvvetlenmiş olur.

Zaten, ahlâksızlık ceryanı bazan kendisini haklı 
ve nazariye itibariyle kuvvetli gösterebiliyorsa hiç 
şüphe yoktur ki bu kuvveti, ölmüş bir ahlâkın tehâk- 
küm< ve istibdadı sayesinde ibraz edebiliyor. Nasılki 
bâzen muhafazakâr kuvvetler ölmüş bir hükümet tar
zını halka zorla kabul ettirdikleri için, halkda her türlü 
hükümet tarzlarına karşı umûmi bir isyan ve nefret 
duygusu husûle getirmişlerdir. İşte bugünkü Rusya bu
na misaldir.

İnzibat ister dini ve siyasi olsun, isterse ahlâkî 
olsun ancak vicdanlarda yaşayan duygulara ■ istinat



edebilir. Vicdanlarda artık yaşamayan akide ve âyin
leri, aile ve hükümet tarzlarını, ahlâkî vazife ve mef- 
kûreleri zorla yaşatmağa çalışmak istenilen neticelerin 
tamamıyla aksini tevlit eder. Binaenaleyh bugünkü 
ahlâk buhranının devamından mes'ul olanlar, birinci 
derecede yeni ahlâkı tedvine ve neşre çalışmayan mü
tefekkirler ise, ikinci derecede de eski ahlâkı zorla ida
meye çalışan muhafazakâr kuvvetlerdir.

Yeni ahlâk dediğimiz şey içtimai ahlâktır. Şüphe
siz bugün makûl olmayan yahut makuliyeti ilmi tetkik
ler neticesinde ortaya konulmayan kaidelere kimse it i
bar gösteremez. Bu asır ilim asrı, tarassud ve tecrübeye 
müstenit akıl asrıdır.

Bugün müsbet olmayan bir hakikata, ilmi olmayan 
bir kaideye kimse ehemmiyet vermez. Ahlâkî kaidelere 
riayet edebilmemiz için bu kaidelerin evvel emirde, 
bu kaidelerin içtimai tekâmül esnasında ne suretle 
vücuda geldiklerini sonrada bunların içtimai hizmet ve 
faidelerinin nelerden ibaret olduğunu bilmemiz lâzım
dır. Mamafih bu bilgi iskolâstik bir bilgi yahut edebî 
bir bilgi suretinde olamaz. Mutlaka müsbet ilimlerin 
usûli dahilinde olmalıdır. Çünkü bugün ahlâkî kai
delere hücum edenler, münhasıran müsbet ilimlere isti
nat ediyorlar. Ahlâk ilim de hakikaten müsbet ilim 
suretinde tesis edilmelidir ki ahlâki kaidelerin bu hü
cumlara karşı devamlı ve kat'i mukavemeti mümkün 
olabilsin

Gençlerimiz müsbet ilimlerle ilk temas ettikleri za
man ruhlarındaki muazzez duygularla, müsbet hakikat- 
lar arasında müthiş bir tesadüm başlıyor. Muazzez duy
gularla dinî ve ahlâkî duygulardır. Dinî duygular, müs
bet bir diniyât ilmine, ahlâki duygular müsbet bir ahlâk



ilmine istinat ederek bu müsbet tedrisata işirak etmiş 
olsaydı, milletimizin muazzez duygularıyla müsbet haki
katler arasında hiç bir desadüm husule gelmiyecekti. 
Çünkü bu tedrisat neticesinde diğer tabii hadiseler 
bize nasıl bir takım şenitleri gösteriyorsa, bu duygula
rında içtimai şe'nitin tecellileri olduğu anlaşılacak ve 
uzviyetlerindeki uzuvlar nasıl muayyen hizmetler ifa 
ediyorsa bu duyguların da gayet elzem :çtimai vazife
ler icra ettiği meydana çıkacaktır. Dinî ve ahlâkî haki- 
katlar da müsbet hakikatlar nev'inden hakikaten ilmi 
bir mahiyet alacağı için artık kendi nev'inden olan bir 
kuvvetten hiç bir zaman korkmıyacaktır.

Müsbet diniyat ilmi, dinlerin mukayeseli tarihin
den, müsbet ahlâkîyat ilmi ise, ahlâkların mukayesesin
den ibarettir. Bu iki müsbet ilme, dini içtimaiyat ve 
ahlâki içtimaiyat namı da veriliyor. İşte bugün içtimai 
hayatımızı müthiş mikroplar gibi kemiren din ve ah
lâk buhranlarını, ilmi bir usul ile tedavi edecek iç
timai tebabet ancak bu iki müsbet ilme istinad edebi
lir. Nasılki uzvi hastalıkları tedavi eden tababet san'atı 
da hayatiyet ilmine istinat mecburiyetindedir. Zühdi 
ahlâkın yerine kaim olacak, ilmi ve müsbet ahlâk yal
nız içtimai ahlâk olabilir. Çünkü ahlâkın esaslarını 
maddiyat, hayatiyat, ferdi ruhiyat sahalarında aramak, 
ahlâkı tâ esasından inkâr etmektir. Maddiyatçılar, haya- 
tiyatçılar, ruhiyatçılar şimdiye kadar müsbet ah
lâk ilmini muhtelif suretlerde tesise çalıştılar. Fa
kat hiç birisi müsbet ilimlerin haşin sadmele
rine tahmil ve mukavemet edebilecek bir ahlâk 
vaziyetini almadı. Ahlâkî ağnostikların (gayrı münfe- 
himcilerin) yaptığı gibi şe'nîtçilerin büsbütün 
haricinde (gayri münfehim) bir şe'nite istinat et
tirmek ise, yine müsbet ilimlerin haricinde meşkuk



ve mistik bir vaziyete sokmaktır. Bundan dolayıdır ki 
ne Kantin tamamiyle gayri münfehimci olan ahlâkı, 
ne de Aguste Conte ile Sipenser'in müsbetçi olmakla 
beraber gayri münfehimcilik esasına da istinad eden 
ahlâkları müsbet ilimlerle terbiye gören ruhları tatmin 
edemiyor. Bu asır müsbetçilik asındır. Fakat bu müs- 
betçilik Kont ile Sipencerin anladığı yolda gayri münfe
himcilik ile itilâf edebilen bir müsbetçilik değildir. 
Hakiki müsbetçilik vücudu mâlüm olan her şeyin mün
tehim olduğuna ve varlığı malüm olmayan bir mevhu- 
menin değil intihamı, tasavvuru bile gayri mümkün 
olduğuna kani olmak mecburiyetindedir. Binaenaleyh 
beşeriyetin ötedenberi tasavvur ettiği şeyler, mutlak 
münfahim şe'niyetin tecellileri olduğundan, bunları ait 
olduk'arı şe'niyet dahilinde kabul ederek bunları o sa
haya atmak ne ilmi bir hareket mahiyetindedir; ne de 
bu suretle sarsılmamasını istediğimiz muazzez duy
gulara, müsbet hakikatlara karşı bir mukavemet iktidarı 
verilmiş olur.

Cemiyetin içinde yaşıyan ve el'an yaşamakta olan 
tasavvurlardan hiç birisi asılsız, esassız değildir. Yal
nız bunlar seri ve timsali şekillerde tecellî ettikleri 
için harici şekilleri ve ananevi münasebetleri itibariyle 
gayri makûl, gayri şe'ni görülebilirler.

İlmin müsbet usulü diğer sahalarda olduğu gibi, 
içtimaiyat sahasında da evvelce şüpheli görülmüş bir 
çok vakıaların hakiki mahiyetlerini meydana çıkarmak
tadır.

Binaenaleyh içtimaiyat ilmi cemiyetlerde el'an 
yaşamakta olan ve içtimai inzibata ait vazifelerin en 
canlı uzuvlarını teşkil eden dini, ahlâki duyguların 
müsbet ilimlere karşı sarsılmamasını temin edebilecek 
yegane müsbet ilimdir. Çünkü içtimaiyat ilmi diğer



ilimler gibi, başka hadiselerin tetkikinden çıkardığı ko
nuları dinî, ahlâkî hadiselere tatbike çalışmaz, bilâkis 
doğrudan doğruya dinin kanunlarını, dinin tetkikinden 
ahlâkın kanunlarını da ahlâkî hadiselerin tetkikinden çı
karmağa çalışır. Binaenaleyh bugünkü ahlâk buhranın 
tedavisini yalnız içtimaiyat ilminin irşadlarından bek- 
liyeceğiz.

ŞAHSÎ AHLAK

İçtimai ahlakın hakiki ahlâk n’duğu hakkında geti
receğimiz delillerden biride zühdi ahlâkın esasen içti
mai ahlaktan ibaret olmasıdır. Zühdi ahlakın esası 
olan kutsiyet maşeri vicdanın caiz olduğu mefkürevi 
mahiyetten ibarettir. ibrjidaî cemiyetlerde, içt,imai 
tesanüt yalnız bu maşeri vicdan vasıtasıyla mevcut olur. 
Kutsiyeti ihlâl eden haramlar maşeri vicdanı cerihadar 
eden cinayetler kabilinden olduğu gibi kutsiyeti ihlâl 
eden vaciplerde maşeri vicdanı takviye eden mükellefi
yetlerin aynidir. Askerlik mükellefiyeti, tahsil mükelle
fiyeti, vergi mükellefiyeti gibi. Bundan dolayıdır ki züh
di ahlâk hakim olabildiği devirlerde gayet kuvvetli bir 
içtimai tesanüd husule getirir. Mamafih zühdi ahlâkın 
yerine içtimai ahlakın kaim olması, ahlakın mahiyet 
itibariyle büyük bir tebdile uğraması demek değildir. Bu 
tahvil yalnız ahlakın timsali ve seri bir mahiyette olan 
telakkileri yerine asli ve aklî olan telâkkilerin kâim ol
masından ibarettir. Binaenaleyh cemiyetin tâ mebdein
den beri cari olan ahlâk, içtimai ahlâktır. Şu kadar varki 
zühdi ahlakta mevkii olan bir çok kaideler aslın tim
sali yerine kaim olmasıyla içtimai ahlak da artık mev
cut kalamaz. Bundan başka içtimai ahlakda bulunma
yan yeni bir çok kaideler de inzimam etmiştir.



Ahlâk fertleri nefsi fedakârlıklara sevkeden bir 
takım kaidelerden ibarettir, içtimai ahlâkın esası, bu 
fedakarlıklara gaye olarak içtimai zümreleri tanımak
tır. Zühdi ahlâk timsali, asıl yerine ikame ettiği için 
cemiyetin haricinde olan bir takım eşyayı ahlaki feda
kârlıkların gayeleri addeder. İnsanlar muhtelif devirler
de hayvanlar, nebatlar, semadaki ecrami mensup oldu
ğu içtimai zümrelere timsal etmiştir. Halbuki bunlar 
umumiyetle içtimai zümrelerin sancakları, timsalleri 
olmak dolayısıyle kudsi bir mahiyet iktisab etmişlerdi.

İçtimai zümreler muayyen zümreler ve gayri muay
yen namı ile ikiye ayrılır. Muayyen içtimai zümreler, 
başlıca siyasi zümre, mesleki zümre ve aile ile me
deniyet zümresinden ibarettir. Bu dört zümreden vata
ni ahlâk, mesleki ahlâk, aile ahlâkı ve beynelmilel 
ahlâk namlarını verdiğimiz ahlâk daireleri teşekkül 
eder. Bütün insaniyete kadar ittisaa meyyal olan gayri 
muayyen zümrenin ise ferdi şahsiyetlerde tecelli eden 
içtimai akisleri müşahade olunur. Bunda şahsi ahlâk’ 
dediğimiz ahlâk dairesi vücuda gelir. Bu makalede 
münhasıran şahsi ahlâkdan bahsedeceğiz.

Şahsi ahlâk, ferdi ahlâk demek değildir. Fert fer
diyeti itibariyle hiç bir ahlâki kaidenin gayesi olamaz. 
Şahsi ahlakın esası insanın İcap ettiği zaman ve icap 
ettiği nisbette ferdiyetini şahsiyetine feda etmesidir, 
ikiye ayrılır. Menfi kaideler insanların şahsiyetini muh-

Şahsi ahlâkın kaideleri, müsbet ve menfi namıyla 
terem tanıyarak ona bir tecavüz edilmemesidir. Bu ka
idelerin mecmuuna (adalet ahlâkî) da denilir. Katlin 
veya ferde karşı nev'i tecavüzlerin mahiyeti bir nevi 
ahlakın dahilindedir.

Müsbet kaideler, şefhak vazifeleri ile mukaveleni 
vazifeleri ihtiva eder. Bunlar da ferdi şahsiyetin kudsi-



yeti esasına istinat eder. Çünkü mukaddes bir şahsi
yete yalnız tecavüz etmemek kâfi değildir. Ona mu
habbet ve yardım etmekte bir borçtur. Bundan başka 
akdettiğimiz mukaveleler kendi şahsiyetimize bir ta
kım vazifeler tahmil ettiği g:bi mukavele ettiğimiz fert
lere de bir takım haklar itâ eder. Bunların da behema- 
hal icrası şahsi kutsiyetin zaruri bir neticesidir. Muha
rebe zamanlarında şahsi ahlâkla vatanî ahlâk tearuz et
tiği için menfi kaidelerden bir kısmı zaruri olarak mu
vakkaten tadile düçar olur. Muharebelerin şahsî ahlâ
ka karşı olan muzır tesirleri bu zaruretin bir neticesin
den ibarettir. Fakat şahsi ahlakın müspet kaideleri hiç 
bir zaman tadile düçar olmaz. Muharebede düşman
ları öldürmek zaruri bir haldir. Fakat ele geçen esir
lere şevkatle muamele etmek de lâyetegayyer bir va
zifedir. Vatanî ahlâk ile şahsî ahlâkın tearuzu vicdan
lar için en facialı bir cidal sahnesidir. Mütevazin bir 
ahlâka malik olmayanlar, bu hususta ifratlardan yahut 
tefritlerden kurtulamazlar, iktiza ederse harp zaman
larında muvakkaten şahsi ahlâkın bazı kaideleri vatanî 
ahlâka feda edilebilir. Fakat harp esnasında bile As
kerin döktüğü kanlardan vicdanen müteellim olması 
ve hayatın bu gibi meş'um zaruretlerine lânet etmesi 
lâzımdır. Vatanın muhafazası için insan kanı döküle- 
bilir. Fakat bu kanı kalbi göz yaşları ile tekrim etmek 
şartiyle.

Harp zamanında vatanın kudsiyeti şahsiyetin kut
siyetine teveffuk ett'ği için yalnız ferdi hayatın masu
niyeti kaidesi sarsılmıyor, ferdi mülkiyetin masuniye
ti kaidesi de tezelzüle uğruyor. Harp zamanında bir 
taraftan millet bir tek aile mahiyetini aldığı için, işti
rakçilik ruhunun hakim olmasından, diğer taraftan ik
tisadi sefaletin tevessü etmesinden mülkiyete tecavüz



hadiseleri artıyor. Bilhassa harp ticareti liyakatsiz bü
yük servetler temin ettiği için cemiyetin iktisadi ve 
ahlâkî düsturları büyük bir tezelzüle uğruyor. Şimdi 
memleketimizde bu halin müessif tecellilerini görü
yoruz.

Harpten mukaddem memleketimizde mesleki ah
lâk ile şahsi ahlâk kuvvetle tesis etmiş olsaydı ne ihti- 
kârcılık bu kadar marazi bir şekil alacaktı, ne de 
gayri meşru bir surette kazanılan paraların, gayri ah
lâkî bir surette sarfına imkân bulunacaktı.

Şahsiyetini mukaddes tanıyan bir fert şahsi telez- 
züzleri için şahsi şeref ve haysiyetini asla feda ede
mez. İhtikardan kazanılan servet kendi şahsiyeti ile 
beraber vatanı milleti ve mes'eğini ferdiyeti için feda 
etmekle husule gelen meşum bir zenginliktir. İşte bu 
gibi zamanlardadır ki fertçiler ile şahsiyetçiler birbi
rinden temeyyüz eder. Şahsiyetçiler şahsiyetlerini mu
kaddes bildikleri için bu gibi gayrimeşru servetlerden 
uzak bulunurlar. Fertçiler ise kendi tabirlerince ancak 
şahsiyetçilerin bu gibi ahlâki vesveselerinden tebaud 
ederler.

Ihtikarcı bir tüccar yalan söylemek, hile yapmak 
ve sahtekarlık gibi vatanını havaici zarurîyelerden mah
rum ederek milletini büyük ızdıraplara düçar etmek gi
bi ağyar cinayetleri irtikaptan çekinmeyen muzur bir 
mikroptur. Bütün canlılar gibi ihtikarcılar da şahsi
yetten mahrum oldukları için yalnız şahsiyet sahip
lerine elverişli olan bir takım insani haklardan mah
rumdurlar. Eğer ahlâkın gayesi ferdiyet olsa idi cani
lerin de her türlü içtimai haklardan müstefid olması, 
binaenaleyh hürriyetlerinin hapis gibi cezalarla takyid 
edilmemesi lazım gelirdi. Camilerin bir takım haklar



dan mahrumiyeti gösteriyorki ahlâkın gayesi ferdi
yetler değil içtimai zümrelerle beraber ferdi şahsiyet
lerdir. Bugün yüzbinlerce liralar kazanmış bir takım ih- 
tîkarcıfarın diğer caniler gibi hapse girmeleri, gayri 
meşru servetin insana hiç bir şeref ve izzet vermedi
ğine vazıh bir delil değil midir? Ferdi şahsiyetin kudsi- 
yetini ihlal eden hareketler arasında işret ve kumarı 
da sayabiliriz.

Sarhoşluk insanı aklî ve ahlâkî seciyelerden mah
rum ederek hayvanlaştıran bir amildir, insanın izzet 
ve şerefi, ahlâki ve fikrî meziyetleri ile kaimdir. Mu
kaddes olan insanın uzvi ferdiyeti değil ahlaki ve fik
ri şahsiyetidir. Bu şahsiyeti imha eden bir amil ferdi 
olarak bir takım telezzüzler husule getirse bile ferdin 
aleyhindedir. Çünkü ferdin içtimai kıymeti anrak şah
siyeti ile teayyün eder.

İnsanın şahsiyeti ile İtilâf edemeyen bir hareket 
de kumardır. Kumar, arkadaşının servetini elinden al
mak için tertip edilmiş bir nevi dolandırıcılık, bir nevi 
ihtikarcılıktır. Akşamcılık bize Acemin cemşid ayinin
den geçmişti. Kumar da bize Avrupanın gazinolarından 
geldi. M illî harsımız garbın — iş bölümünden evvel
ki zamana ait—  umumi zühde imtizaç edemezse ace
min cemşid'çiliği ile ve frengin kumarbazlığı ile de 
itilâf edemez.

İbtida kavimlerde şahsiyet insanın maneviyatını i- 
fade eden ruh kelimesi ile eda olunur. Ruh kelimesi
nin İçtimaî menşeini arayan Durkheim bunu nihayet 
maşer-i vicdanın timsali olan totemin ferdi bir tecel
lisi suretinde görüyor. Bu müellif ruh mefhumunun 
teşkilini izah ettikten sonra şahsiyet mefhumunun da 
tevellüdünü aşağıda gösterildiği veçhile teşrih ediyor:



«Şahıs mefhumu iki nevi unsurdan mürekkeptir. 
Birinci unsur esas itibariyle gayri ferdidir. Bu maşerin 
ruhunu teşkil eden ruhani umdedir, (yani mâna yahut 
kuvvet dediğimiz şeydir.) Filhakika ferdi ruhların cev
herini de bu umde teşkil ediyor. O halde şahsiyet ma-' 
şeri sermayenin bir parçasıdır. Bütün vicdanlar şah
siyet vasıtasiyle ve şahsiyetin derununda biribirine hu- 
lül ve teşarike düçar olurlar. Fakat diğer taraftan ay
rılmış şahsiyetler olabilmek için başka bir amilin mü
dahale etmesi ve bu müşterek umdeyi parçalıyarak bi- 
ribirinden tahlif ettirmesi iktiza eder. Başka bir tabir
le bir (fertleşmek) amiline ihtiyaç vardır, işte bu ro
lü ifa eden amil de bedendir, insanların bedenleri bi- 
ribirinden ayrı olduğu ve zamanda ve mekanda ayrı 
noktaları işgal ettiği için her birisi maşeri tasavvur
ları muhtelif surette inkisar ve telvin ettiren hususi 
bir muhit teşkil etmiş olur. Bundan dolayıdırki bu be
denlerde mevcut olan bütün vicdanlar aynı aleme mü
teveccih yani zümrenin ahlaki vahdetini teşkil eden 
müşterek fikirler ve duygular âlemine münadif olmak
la beraber hepsi aynı rü'yet zaviyesinden göremezler. 
Herbirisi o müşterek vicdanı kendisine has bir surette 
tecelli ettirir. Aynı derecede elzem olan bu iki amil
den en az ehemmiyetli olanı birincisi değildir. Çünkü 
ruh fikrine de ilk maddeyi ihsar eden odur. ihtimalkî 
şahsiyet mefhumunun teşkilinde gayri şahsi unsura 
bu derece ehemmiyetli bir rol verdiğimize hayret edi
lecektir. Fakat içtimaiyatın şahsiyet mefhumu hakkın
da yaptığı tahlillerden çok evvel bu mefhumun felsefi 
tahlilleri yapılmış ve bu tahlillerde aynı neticeye vasıl 
olmuştur. Bütün filozofun felsefesine esas olarak ka
bul ettiği (Monad) her şeyden evvel şahsi ve muhtar 
mevcuttur.



Bununla beraber, Layibniçe göre: Bütün monadla- 
rın muhtevaları biri birinin aynidir. Filhakika hepsi bir 
tek şeyi yani âlemi ifade eden birtakım vicdanlardır.

Alem ise bir tasavvurlar manzumesinden ibaret ol
duğu için her vicdan mücmel bir surette- umumi 
vicdanın bir inikasından ibarettir. Şu kadar varki bu 
umumi vicdanı kendi noktai nazarından kendine has 
bir surette ifade ediyor. Laipnic felsefesi ile iştigal et
miş olanlar bilirler ki bu rü'yet farkları monotların 
gerek biribirine karşı, gerekse umumi heyete nispetle 
muhtelif suretlerde tevzi etmelerinin bir neticesidir.

Kant'da aynı duyguyu başka bir surette ifade edi
yor. Bu filozofa göre şahsiyetin anahtar taşı (irade)dir. 
Halbuki irade de akıl denildiği zaman bu benim aklım 
demek değildir. Bu umumi surette bütün insanların 
aklıdır. Akıl ruhun öyle bir melekesidirki onun vasıtası 
ile hususi, caiz ferdi vakıaların fevkine yükselerek, 
umumiyeti ve külliyâtı düşünmek iktidarını haiz olur. 
Bu nokta-i nazara göre insanı bir şahıs yapan amil, 
onu başka insanlarla farksız bir hale sokan amildir. Ya
ni onun şöyle yahut böy.'e bir insan olması değil 
umumi mahiyeti ile bir insan olmasıdır. Kant bilakis 
hassaları, bedeni hülasa insanı ferdileştiren bütün şey
leri şahsiyetin muarızları olarak telakki ediyor.

Şu ifadelerden anlaşılıyor ki şahsiyetin mümeyyiz 
hassası (fertleşmek) değildir.

Bir şahıs yalnızca başka nefislerden ayrılan hu
susi bir nefis demek değildir. Bir şahıs bundan başka 
bir şeydir. O bilhassa en ziyade yakından temas ettiği 
muhite karşı nesebi bir muhtariyete malik gibi telakki 
olunan bir mevcut demektir. Şahıs bir dereceye ka
dar kendiliğinden hareket etmeğe kadir olarak tasav



vur olunur. «Monat harice karşı tamamı ile kapalıdır» 
diyen Laipnic müfrit bir lisanla aynı fikri ifade etmiş
tir. O halde bizim tahlilimiz bu mefhumun nasıl teşek
kül ettiğini ve neye delâlet ettiğini anlamamıza müsa
ittir.

Filhakika şahsiyetin timsali ifadesi olan ruh'da bu 
hassaya maliktir. Ruh bedene sıkı bir surette bağlı 
olmakla beraber, ondan amik bir surette ayrı ve ona 
karşı vasi bir istidlale malik olarak tasavvur olunur. 
Hayat esnasında muvakkaten bedeni terk edebilir. Ve 
ölümle beraber ondan büsbütün ayrılır. Ruh bedene 
tabi telakki olunacak yerde bilakis haiz olduğu yüksek 
şeref dolayısıyla ona hakim addolunur. Hangi şekilde 
fert eşmişse o şekili harici bir surette istiare etmekle 
beraber ona esaslı bir surette hiç bir unsurunu medyun 
olmaz. Binaenaleyh bütün kavimlerin ruha isnat ettik
leri bu muhtariyet bir töhmetten ibaret değildir. Şimdi 
pekala anlıyoruz ki bu fikrin bir esası varmış. Filha
kika ruh fikrini teşkil eden unsurlarla beden tasav
vuruna dahil olan unsurlar muhtelif ve birbirinden müs
takil menbalardan neşet etmiştir. İkinciler uzviyetin 
bütün noktalarından intişar eden intihalardan ve 
.hayallerden yapılmıştır.. Birinciler ise âmiyetten 
gelen ve onu ifade eden fikirlerden ve duygular
dan mürekkeptir. Bu suretle hakikaten bizim uzvi 
amilin doğrudan doğruya tabiiyyeti altına vazı olun
mamış bir kısmımız vardır. Bu bizde cemiyeti tecelli 
ettiren bütün duygular ve fikirlerdir. Dinin ve ilmin 
ruhlarımızda hakettikleri umumi fikirlerin istilzam et
tiği zihni ameliyatlar ahlakî hayatımızın temelini teş
kil eden itikatlar ve duygular cemiyetin bizde uyan
dırıp terbiye ettiği ruhi faaliyetin bütün âli şekilleri; 
ihtisaslarımız ve bedeni hasseye mensup haletlerimiz



gibi bedenin yedeğine takılmış tabiler mahiyetinde 
değildir. Çünkü içtimai hayatın cereyan ettiği tasav
vurlar alemi istinad ettiği maddi cevherden tevlid ede
ceği yerde bilakis ona hariçten ilave olunmuştur. O 
halde bu içtimai tasavvurlar sahasında uzvi nesiçleri- 
miz kök salan muayyenetinden daha cevval ve elâstiki 
bir muayyeniyete hakimdir. Ve bu suretle (fail) daha 
büyük bir hürriyet duygusu verir. Bu suretle içinde 
hareket ettiğimiz muhit bizim için daha az gayrı şeffaf, 
daha az mukavim görünür. Biz bu muhitte kendimizi 
daha rahat hissederiz ve daha rahat buluruz. Bir ke
lime ile söyliyelim maddi kuvvetlerin tesirinden kur
tulmamız için elimizde bulunan yegane vasıta içti
mai kuvvetleri onlara karşı koymaktan ibarettir. Fa
kat cemiyetten aldığımız şeyler bizim'e cemiyetdaş- 
larımız arasında müşterektir. O halde fertleştiğimiz 
nispette şahsileşeceğimiz hakkınctaki kanaat doğru de
ğildir. Bir manaya göre aralarında telazüm olacak 
yerde bilakis telâfi vardır, ihtiras insanı ferdileştirir, 
binaenaleyh esir eder, ihtiraslarımız esasen ferdi ha
diseleridir. Fakat biz ihtiraslarımızdan ve ihtirazları
mızdan ne kadar azade olursak, mefhumlarla düşün
meye ve icra etmeye ne kadar kabiliyetli olursak o 
nispette şahıs olmuş oluruz. Binaenaleyh fertte içti
mai unsurların mevcudiyetini iddia ve bunda İsrar 
edenler bunla şahsiyeti inkar yahut tenzil etmiş ol
mazlar, yalnız şahsiyetle fertleşmenin birbiri ile ilti
bas etmesini red eylemiş olurlar.

Şahsiyetin ruhla ve ruhun içtimai vicdanla olan 
münasebeti eski Türklerin ruh hakkındaki telâkkile
rinden de tezahür eder. Türkler tabiatçı bir dine ma
lik bulundukları bu ilk zamanlarda bütün eşyayı canlı 
görürlerdi. Yakut Türkleri bugün kısmen o zamanlarda



ki zihniyeti muhafaza etmektedir. Yakutlara göre ru
hun üç derecesi vardır: Eş, şuur, kuvvet. Eş cemadlarda, 
nebatlarla, hayvanlarda hülasa bütün mevcutlarda bu
lunan umumi bir ruhtur.

Şuur yalnız teneffüs hassasına malik olan hay
vanlarda bulunur. Kuvvet ise yalnız insanla atta bulu
nur. Bu kelimeler kudsiyetin (mana)nın yani içtimai 
vicdanın muhtelif derecelerini ifade eder. Demek 
oluyorki tabiattaki bütün eşyayı canlı ad etmek tabiat- 
çılık dininde onlar için bunları daha ziyade manalı 
yani mukaddes telakki etmektir. Kudsiyet içtimai 
vicdanın doğurduğu vecd duygusundan ibaret oldu
ğuna göre tabiattaki bütün eşya bu duygunun muhtelif 
nisbetlerde muâkisleri olmuşlardır. Kudsiyetin en yük
sek derecesi olan kuvvet insanla atta görülür. Çünkü 
at Türklerin milli totemi olan Tibet öküzünün maka
mına kaimdir, insanlardan ise bilhassa hakan sülale
sinden olanlar tekinler yani prensler kuvvetli addo
lunurlardı. Hakana (Tanrı kuvveti) denilirdi. Bu tabir
ler gösteriyorki kuvvet ferde harici ve fevkalferd bir 
menbadan geliyor. Sûr yahut çûr ise ak ve kara (Kara- 
çûr) zadegandan olan beylerin hami ruhlarına Akçûr 
denilirdi. Birinci neviden olan beylere karakemik ikin
ci neviden olan beylere ak kemik namları verilirdi. 
Karakemiklerden fena hareketler sadır olabildiği halde 
ak kemiklerden yalnız iyi hareketler sadır oluyordu. 
Tekinler ise mücessem fazilet olmakla mükelleftiler. 
Eski türkler bir çocuğa büyüyüpte bir kahramanlık 
göstermeden yani bir şahsiyet sahibi olmadan isim bi
le vermezlerdi. Görülüyorki eski türkler ilahları, insan
ları ve bütün eşyayı şahsiyetin derece-i kudsiyeti nok- 
ta-i nazarından birtakım mertebelere ayırmışlardı. Türk 
töresinde ferdi ruh demek Tin'in hiçbir manevi mevkii



görünmüyor. Halbuki içtimai ve şahsi ruhun muhtelif 
dereceleri törenin esaslarını teşkil ediyor. Halbuki Türk 
harsının esası şahsiyetten, şahsiyetin kudsiyetinden 
ibarettir.

islâmiyette şahsiyete ruh denildiğini görüyoruz. Ve 
«venüfihat fiha min ruhi» ayeti kerimesinde ruhun ulu- 
hiyet güneşinden bir lem'a olduğu da tezahür ediyor. 
Mutasavvıflar yalnız bu esasa istinat ederek gayet yük
sek bir hikmet meydana getirmişlerdir. Yine diğer bir 
ayette cenabıhak ademoğullarım tekrim ettim buyuru
yor. Keramet türkçedeki (Tüt) kelimesinin karşılığıdır. 
Bu ayeti kerimede Cenabıhak emaneti dağlara, göklere 
tahmil etmek istediği halde bunların bu yükü tahmil 
edemediğini ve bu ağır yükü yalnız insanın tahmil et
tiğini bildiriyor, işte şahsiyetle terafük eden ferdiyet 
için en yüksek bir telmi. Bu mes'uliyet'i şahsiyet sa- 
yesindedirki insan yeryüzünde Allahın halifesi tanın
mıştır. Bir hadisi şerifte Allahın insanı kendi suretinde 
halk ettiğini beyan buyuruyor. Zikrettiğimiz naaslar 
gösteriyorki şahsiyet lahuti bir menşeden gelen bir 
nefha, uluhiyetin ademoğullarına bahş ettiği bir kera
met Allahın insanlara tevdi ettiği mukaddes bir ema
net ve hilafettir. Hasılı anlaşılıyorki şahsiyet ferde ha
riçten ve fevkal fert bir menbadan geliyor. Ferdi vic
danların fevkinde içtimai vicdanın mevcudiyeti nazara 
alınırsa bu timsallerin şe'nitteki asıl ve hakikatları da 
meydana çıkmış olur. Dinin esası ferdiyetin şahsiyete 
feda edilmesinden ibaret olduğunu, ibadetlerin tahli- 
lindende ispat edebiliriz.

Din bütün mevcutları mukaddes ve lamukaddes 
diye biri birinin zıddı olan iki büyük cinse ayırır. Ma
but ve ona muzaaf olan herşey mukaddestir. Bunların 
haricinde kalan şeyler ise lamukaddestir.



Dinin en esaslı şartı, lamukaddes hadiselerin mu
kaddes hadiseler tekarup ve temasını men etmektir. 
Halbuki diğer taraftan ibadetin mahiyeti de lamukad
des olan ferdin, mukaddes olan mubudun tekarrup et
mesidir. O halde ibadetin icra olunabilmesi için ev
velemirde ferdin lamukaddeslikten kurtulması lazım
dır. Bundan dolayıdırki ibadetler iki devreye ayrılır. 
Birinci devrede abid lamukaddes hadiselerden yani 
ferdi telezzüzlerden tecrit etmeye çalışır ki bu nevi 
amellere menfi ibadetler denilir. (Oruç, şarap içme, 
kumar oynama, cimadan feragat, gusül, abdest, dünya 
kelamı etmemek dünya libasını çıkarıp mevta libası 
olan ihrama girmek ihram esnasında saçı tırnağı ke
sip tezyin etmek ilaahir.)

ikinci devre artık lamukaddeslikten yani ferdiyet
ten insilah etmiş olan abidler cemaat halinde mabu
dun huzuruna dahil olarak içtimai vicdandan mukaddes 
bir şahsiyet iktisab ederler. Bu nevi amellere de müs
pet ameller denilir. Namaz, hac. gibi.

«Bu tahlilin tafsilâtı (Islâm mecmuasındajdinin 
içtimai hizmetleri ünvanlı makalede münderictir.»

iptidai cemiyetleri tetkik ettiğimiz zaman hukukun 
da esası ferdiyet olmayıp şahsiyet olduğunu görürüz. 
Avustralya ve şimali Amerika aşiretlerinde kan davası 
bir ferdiyetin imha edilmesinden değil, fertte mevcut 
olan toteme ait kanın yani maşeri şahsiyetin efna edil
mesinden mütevellittir. Çünkü totem maşeri vicdanın 
timsalidir. Totemin fertte olan kanı ise bu maşeri vic
danın fertte husûle getirdiği şahsiyetten ibarettir. Aşi
retin yüksek enmuzeçlerinde ise totemin yerine mana 
(Pederşahi ailenin mabudu) kaim oluyor. Binaenaleyh 
bunlarda da kan davası mana ait kanın dökülmesinden
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neşet eder. Mülkiyet hakkı da iptida ferdin bir istida- 
lesi suretinde değil birtakım eşyanın totemin yahut 
mana'nın kudsiyeti ile meşbu olmasından ileri gelir. 
Mesela her ailenin hanesi mukaddestir. Oraya girile
mez. Çünkü o aile ilahının bir mabedinden ibarettir. 
Mesela Türkçe eşik kelimesi eşli manasına gelir. Eş 
mukaddes bir ruhtur ki temas ettiği mevcuda tabuluk 
hassasını yani hürmet sıfatını verir. Eşik kelimesi bi
dayette umumi surette tabu manasına olduğu halde 
bilahare şimdiki manada tahsis etmiştir. Mamafih 
hala Türk folklorunda eşiğe ait memnuiyetlerin izleri 
bakidir. Mesela eşikte oturulamaz. O halde o zaman
larda bir eve tecavüz bir eşiğe yani tabuya tecavüz 
mahiyetinde olduğu için haneler tecavüzden masundur. 
Tartarın Sinoride tarla mabedinin mukarri addolun
duğu için eski yunanlılar bu sinorlar üzerinde kurban
lar keserlerdi. Binaenaleyh bir tarlaya tecavüz edilme
mesi onun bir ferdiyetin malı olmasından değil bir 
ilahın kudsi nüfuzu dairesinde bulunmasından ileri 
geliyordu.

Bu misaller gösteriyorki gerek ferdi hayatın ma
suniyeti gerekse mülkiyet hayatının muhteremliği ipti
da maşeri vicdanların yani zümrevi şahsiyetlerin kud
siyeti suretinde başladıktan sonra yavaş yavaş ferdi 
şahsiyetlerin teşekkül ederek kudsiyet iktisap etmesi 
ile husule gelir, iptidai cemiyetlerde hak sahibi fertler 
değil zümrelerdi. Kan davası hakkı da mülkiyet hakkı 
da fertlere değil zümrelere aittir. Çünkü bu devirde 
yalnız maşeri şahsiyetler mevcuttu.

Henüz ferdi şahsiyetler teşekkül etmemişti. İçti
mai işbölümü başladıktan sonra yavaş yavaş ferdi şah
siyetler de teşekkül ettiği için fertlerin de hak sahibi 
olmağa başladığını görüyoruz. Hülasa insan bir fer



diyet olduğu için değil bir şahsiyet olduğu için izzete 
ve şerefe layıktır. Evvela yalnız zümrevi şahsiyetler 
mevcut olduğu için yalnız zümreler mukaddestir. İş 
bölümü neticesi olarak ferdi şahsiyetler de vücuda 
geldiği için fertler de mukaddes tanınmağa başladı. 
Mamafih ferdin bu mukaddesliği şahsiyet sahibi ol
ması ile kaimdir. Bu ise ferdin şahsi ahlâka layikiyle 
riayet etmesi yani gerek kendi şahsiyetini gerekse 
başkalarının şahsiyetini muhterem tanıması demek
tir.

CİNSÎ AHLAK

Şahsi ahlâkın en mühim kısmı (cinsi ahlâk — mo
ral sexeuelle) dir. Bu ehemmiyetinden dolayıdır ki 
buna ayrı bir makale tahsis ediyoruz.

Cinsi ahlâk bugün memleketimizde buhranın en 
had bir devresini geçiriyor, intikal devresinde bulunan 
bir cemiyette bu gibi buhranlar tabiidir. Bu buhranla
rın tedavisi için yegane çare cinsi ahlâkın bugün ya
şayan kaideleri ile yaşamayan kaidelerini ayırmak ve 
yaşayan kaidelerini hangi müspet ve ilmi esasa istinat 
ettiğini göstermektir.

Bunun için biz bu makalede evvela cinsi ahlâkın 
muhtelif tekamül safhalarını ayırd ettikten sonra bu
günkü esaslarını tayine çalışacağız.

Cinsi ahlâk diğer ahlâk daireleri gibi dinin teka
mülünü takib etmiştir. Binaenaleyh cinsi ahlâkın teka
mülünü de dinin tekamülüne rapt ederek tetkik ede
ceğiz.



Dinin sıhriyyen dini olan devresinde diyanetin 
esası olan mana sihri bir tesire maliktir. Mananın 
tecelli ettiği şeyler tabu olur. Bu gibi şeylere türkçedo 
(tekin değil çarpar) deriz. Tabu olan bir mevcut ken
disine temas eden insanları mihenkli bir surette çar
par. Binaenaleyh bir şeyin tekinsiz olması ateşin ya
kıcı olması gibi tabii bir hasseden ibarettir. Dinin bu 
şekline inananlar ateş nasıl kendine dokunanı mi
henkli bir şekilde yakıyorsa tabunun da temas eden
leri aynı tabiilik ve mihenkl i i ikle çarptığına iman 
ederler.

Dinin bu devresinde cinsi ahlâkın esası kadının 
erkeğe karşı tabu olması itikadıdır. Totemli simyeler- 
de mana totemde tecelli eder. Bu nevi simyelerde ne
sep ana cihetinden olduğu için çocuk yalnız anasının 
totemine varis olur. Babasının totemine yabancı kalır. 
Bunun neticesi olarak manayı haiz olan totemin kanı 
erkeklerde değil kadınlarda mevcut bulunur. Kadınla
rın tabu olması manalı olan bu totem kanının hamili 
olmalarındandır. Kadınlarda adet anlarında lohusa 
anlarında bu manalı kan terşih ettiği için kadınların 
tabuluğu bilhassa bu zamanlarda had bir devreye da
hil olur. İptidai cemiyetlerde bir genç kız buluğun 
ilk alametlerini gösterince derhal simyenin diğer aza
sından ve bunlara yarayacak her türlü eşyadan tecrit 
olunur. Hatta diğer adamların bastığı toprağa temas 
etmemesi güneşin şualarına maruz olmaması temin 
edilir. Çünkü manalık, yakut tabuluk hassası toprak 
ve güneş vasıtasiyle insanlara sirayet ederek onları 
çarpabilir. Bunun için genç kız altı ot yığını ile döşen
miş güneş görmez bir kulübeye hapsedilir. Yanına 
yalnız adetten kesilmiş bir ihtiyar girebilir. Yemek 
kapları ve tenceresi tamamiyle ayrı olup yemeği bu



ihtiyar kadın tarafından verilir. Kadının bu itikafı bu
lûğ zamanına münhasır değildir. Her ay âdet zamanın
da kadın ayrı yaşamağa başkalarının dokunacağı eş
yaya dokunmamağa, başkalarının yiyeceği kaplardan 
yememeğe mecburdur. Bir AvustralyalI karısının hayız 
zamanı kendisinin yatağına yattığını görünce hem 
onu öldürür hem de dehşetinden ölür. Erkekler kadın
ların bıraktıkları izler üzerinde yürüyemezler. Kadınlar 
da erkeklerin bulunduğu yerde bulunamazlar. Bu gibi 
ihtilatlara meydan vermemek için kadınlar âdet zamanı 
birkaç gün kapanırlar. Lohusalık zamanında da buna 
benzer birçok kaideler caridir. (1)

Kadının kanlı tezahürlere düçar olmasından dolayı 
büluğ, hayız, lohusalık zamanlarında tabu olmasından 
diğer zamanlara da şamil olmak üzere birtakım kai
deler husule gelir. Birinci netice bir simye dahilinde 
olan erkekler ile kadınların birbirine mahrem olması 
yani izdivaçlarının memnu bulunmasıdır Bir erkek 
kendi simyesinden bir kadınla evlenir yahut münase
bette bulunursa bir fücur irtikab etmiş addolunarak 
idam olunur. Kadın da ya öldürülür yahut büyük ce
zalara düçar edilir. Kadın totemin kanını taşıdığı için 
o toteme teabbüd eden bir erkek ferdi telezzüzlerine 
hizmet edemez.

Bir simyenin erkekleri başka simyenin erkekleri 
ile evlenebilirler. Çünkü onlarda bulunan totem kanı, 
kendilerince mukaddes değildir. Fakat kendi simye- 
lerindeki kadınlar hamili oldukları totemler gibi mu
kaddes olduğundan onlarla ancak mukaddes yani dini 
ve ahlâkî münasebetlerde bulunabilirler. Lamukaddes 
olan cinsi ve bedii münasebetlerde bulunamazlar. Bu

1) İçtimaiyat Mecmuası —  Sayı: 3 sayfa 119-124. 
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simyenin erkekleri ile kadınlarının mahrem olarak iz
divaçlarının haram tanınmasına (dışardan evlenme 
exogamie) namı verilir. Evvelce bütün bir simyeye şa
mil olan bu hürmet kaidesi bugün yalnız yakın akra
baların biribirine mahrem olması şekline inhisar etmiş
tir. Kadınların tabu tanınmasının ikinci neticesi cemi
yette erkekler ile kadınların bir çok hususlarda birbirin
den ayrılması aralarında içtimai bir ikilik husule ge
tirmesidir. iptidai cemiyetlerde erkeklerle kadınlar ne 
bir sofrada ne de biribirinin karşısında yemek yiyemez
ler. Erkeklerle kadın yemeklerini ayrı ayrı mahallerde 
yerler. Bir kadının evde erkeklerin yemeğine mahsus 
bir mahalle girmesi bazen ölüm cezası ile tecziye 
olunur. Hatta kadınların gıdası ile erkeklerin gıdası 
ayrı ayrı şeylerdir. Mesela kümelerde erkekler erkek 
hayvanları kadınlar ise dişi hayvanları yiyebilirler. 
Bunların meşguliyetleri ayrıdır. Erkeklere mahsus olan 
vazifeler kadınlara ve kadınlarınki erkeklere memnu
dur. Mesela Nikarovanın bâzı aşiretlerinde çarşıya ait 
işler kadınlara mahsustur. Bir erkek çarşıya girerse 
dayak yer. Diğer taraftan kadınlar da ineklere kayıkla
ra dokunamaz. Aynı suretle erkeklerle kadınlar için 
ayrı ayrı olmak üzere iki ayrı dini hayat mevcuttur. 
Kadına mahsus bir gece raksı vardır ki erkekler iştirak 
edemezler. Erkeklere mahsus raksta da kadınlar buluna
maz. (Herve) adalarında erkeklerle kadınlar hiç bir za
man raksta beraber bulunamazlar. Dini hayatın ik ili
ğini gösteren bir delil de erkeklere mahsus bir tote
min, kadınlara mahsus ayrı bir totemin bulunmasıdır.

Erkeklerle kadınların biri birinden içtinab etmesi 
yalnız resmi ve ayini zamanlara mahsus değildir. 
Günlük hayatta da erkekle kadın arasında en ufak te
masın bile memnu olduğu vakidir. Samuid’lerde Os-



tiyak'larda erkekler kadınların kullanmış olduğu bir- 
şeye dokunamazlar. Bilmiyerek bu memnuiyeti ihlâl 
edenler tütsü ile temizlenirler. Başka yerlerde bir 
kadın kulübesine giren erkek kendi cinsiyetine ait 
haysiyeti kaybeder. Bazı aşiretlerde erkek çocuklarla 
kız çocuklar birlikte oynayamazlar. Kaliforniya, Mak- 
nezya, Yenikaledonya ve Korede erkek ve kız kardeş
ler büluğdan itibaren bir biriyle konuşamazlar. Tonga
da bir aşiret reisi büyük hemşiresine hürmet ibraz 
eder ve çadırına hiçbir zaman giremez. Seylanda, Tu- 
varlarda bir baba kızını büluğdan sonra artık göremez. 
Yorma’da Lelalarda erkek ve kız çocuklar birbirlerine 
tesadüf ettikleri zaman görmemek için başlarını çe
virirler. Tenimber adalarında bir genç, bir kızın eline 
veya başına dokunamaz. Kızlar da erkeklerin saçına 
el süremez. Kadınlarla erkeklerin hayatı o kadar ayrı- 
dırki bazı ahvallerde herbirinin ayrı bir lisanı vardır. 
Yuvagoros'larda kadınların kendilerine mahsus kelime 
ve şiveleri vardırki erkekler bunları kullanamaz. Suzi- 
nam'da da aynı hal caridir. Mikronozi adalarında erkek
ler kadınlarla konuşurken birçok kelimelerin kullanıl
ması tabudur. Zaponiya'da erkeklere ve kadınlara 
mahsus iki nevi lügatçe vardır. Madagaskar'da aynı 
şeyler mevcuttur.

Bütün bu âdetlerin zaruri neticesi olarak birçok 
aşiretlerde erkeklerle kadınlar ayrı meskenlerde otu
rurlar. Murtluk adalarında her simyede büyük bir ev 
vardırki geceleri simyenin reisi erkeklerle beraber ora
da yatar. Bu evin etrafında küçük kulübeler vardır ki 
kadınlarla genç kızlar orada bulunurlar. Evli kadınlar 
kocaları ile beraber otururlar. Fakat dışardan evlen
mek kaidesi mucibince bu erkekler yabancı simyeye 
mensup bulunurlar. Binaenaleyh bir odada ikametleri 
kaideyi bozmaz.



Aynı simyeye mensup erkeklerle kadınlar biri birin
den insiyaki bir surette ayrıdırlar. Aynı teşkilâta palu- 
vas, amirota adalarında, kaliforniya yerlilerinin bazıla
rında, salomon, morkiz ve sair adalarında esadüf edilir. 
Bu adalarda erkeklere mahsus mahalle giren kadınlar 
idam olunur. (1)

Bu vakıalar iptidai cemiyetlerde bir nevi harem 
hayatının mevcudiyetini gösteriyor. Kadının tabu ol
masının üçüncü neticesi de setri avret ve tesettürdür. 
Kadında tabu olan iptida kanlı tezahürlerin menbaı 
olan uzuvdur. Bu kan tabu olduğu için güneşe ve na
zarlara maruz olmaması toprağa ve kulanılacak eşyaya 
temas etmemesi lazımdır. Buna binaendirki ilk def'a 
olarak bu uzuv adet ve lahusalık zamanlarında setre- 
diliyor. Görülüyor ki avret mahalli denilen vücut kıs
mı ve avretliği kanın tabu olmasından almış ve ilk 
setri avret ihtiyacı bu kanın ru'yet ve temasından 
men'i ihtiyacından doğmuştur. Tabu mukarenet yahut 
müşabehet tanklarıyla sirayet ettiğinden kadın tena
sül uzvundan erkek tenasül uzvuna sirayet etmiş. Bun
dan dolayı erkekler içinde setri avret lüzumu hasıl ol
muştur. Cemiyet hemen büyüyüp te içtimai vicdanın 
şiddeti arttıkça tabunun da kuvveti tezayit ettiği için 
gittikçe kadında ve erkekte avret mahalli tevessü ede 
ede nihayet kadınlarda tesettür haline, erkeklerde ise 
bugünkü teibis şekline kadar gelmiştir.

Binaenaleyh kadınlardan gelen kanın tabu olması 
bir taraftan harem hayatını husule getirdiği gibi di
ğer taraftan da setri avreti ve tesettürü ve erkekle ka
dınların başka sistemlerde elbiseler giymesini intaç 
etmiştir.

1) İçtimaiyat Mecmuası - Sayı: 3 sahife: 122-124



Kadının tabu olmasının dördüncü neticesi da 
bundan doğan içtimai ayrılık kadının medeni, siyasi 
ve içtimai hukukuna tesir etmiştir. Kadının siyasi hak
lardan mahrum olması, medeni haklarda da erkekler
den dun bir mevkide bulunmaları bu hakları uzvi te
şekkülleri dolayısiyle istimal edememelerinden neş'et 
etmiştir. Çünkü aynı hizmetlerin bazı aşiretlerde yal
nız erkeklere diğerlerinde ise yalnız kadınlara tahsis 
olunduğunu görüyoruz. Mesela çarşı hizmetleri ekseri 
cemiyetlerde erkeklere mahsus iken, yukarda gördü
ğümüz veçhile bazı aşiretlerde yalnız kadınlara açık
tır. Şimali Amerikada irokuva ve Heuron aşiretlerinde 
ziraat kadınlara mahsustur. Bazı Male'lerde ve Pole- 
nezyalılarda siyasi velayetin timsali kadındır.

Eski Türklerde kadın bugünkü Kaşgari türkleri 
gibi muharebelere iştirak etmekle beraber siyasi bir 
nüfuza da malikti.

Türk töresine göre bir emir ilân edileceği zaman 
«Hakan emrediyorki» diye ilân edilirse bu emrin hiç
bir hükmü olmazdı. Sadır olan emirler mutağ olmak 
için «Hakan ve hatun emrediyorki» diye ilân edilmek 
elzemdi.

Bundan başka büyük devletlerden gelen elçileri 
Hakan yalnızca kabul edemezdi. Ancak Hakan ile 
Hatun beraber bulundukları zaman elçiler huzura gire
bilirlerdi. Demekki eski Türklerde velayeti amme yal
nız hakana değil hakan ile hatunun beraber bulunduğu 
zamanlarda tecelli ediyordu.

Erkekler halkın arasındaki hukuki farklar uzvi 
tehalüflerinin değil mana'ya muhtelif surette tecelli- 
gah olmalarından doğan içtimai tehalüflerinin neti
cesidir. Uzvi farklar lâyetegayyer olduğu için hukuki 
tefavütün uzvi teşekküllerden doğduğuna kanaat eden



ler bu kanaati layetegayye ve ebedi addederler. Halbuki 
bunların cemiyetlere ve zamanlara göre değişmesi 
gösteriyorkî bu hukuki farklar uzvi teşekküllere değil 
içtimai iktidarlara müstenittir.

Kadının erkeğe karşı tabu olması zahirde bir hu
rafeden ibarettir. Fakat ilim nazarında her hurafe gibi 
bu itikadın da bir aslı bir hakikati vardır, içtimai olan 
hiçbir an'ane bukadar ki içtimai şe'niyetin esaslı ve 
faideli bir tecellisi omasın. Cemiyette muzur hatta 
luzumsuz olan bir itikat uzun müddet devam edemez. 
Devamlı olan itikatlar mutlaka içtimai birtakım haki- 
katları timsali bir surette ifade ederler. Bunların ce
miyet içinde hayat hakkına malik olması bu hakikatla- 
ra tercüman olarak onları cemiyetin vicdanında yaşat
malarının bir neticesidir.

Bir simyenin dahilindeki erkeklerle kadınların 
birbirine mahrem olması bunların yekdiğeri nazarında 
muhterem tanınması demektir. Simyenin totemi ma
şeri şahsiyetinin bir timsalinden ibarettir.

Kadını bu toteme tecelligah tanımak kadında ma
şeri şahsiyet mevcudiyetini tasdik etmek demektir. 
Kadının toteme mahsus olan bu kudsi şahsiyete mali- 
kiyeti totemi bir zihniyete göre toemin kadının ka
nında yaşaması ve kadının büluğ hayız lohusalık za
manlarında kanlı tezahürlere düçar olması ile izah 
ediliyor. Lâkin hakikaten kadına verilen bu kudsiyet 
kandan gelmiyor. Mana denilen kudsi ruh simyenin 
intişuyuma adı verilen hac ayinlerinin husule getirdiği 
vecd ve galeyanın bir neticesidir. Totem simyenin is
miyle müsemma olan bir hayvan yahut bir nebattırki 
o da isim gibi simyenin bir timsalinden, bir bayrağın
dan ibarettir.



Totemin kudsiyeti simyedeki kudsiyeti timsali bîr 
ifadeden başka bir şey değildir. Bunun gibi kadında 
maderi simyede karabetin ve nesebin yegane vasıtası 
olduğu için simyenin ikinci bir timsalinden ibarettir. 
O halde kadının kudsiyeti kanlı tezahürlerden değil 
simyenin nesebine vasıta olmasından neş'et ediyor. 
Fakat iptidai insanlar bu psikolojik sebebi görmedik
leri için simyenin kadınlarında hissettikleri hürmeti ka
dının hürmeti ile, kanın hürmetini ise totemin kudsiyeti 
ile izah etmeye mecbur olmuşlardır. Demekki simye
nin şahsiyeti fertlerinde bilhassa kadınlarında maşeri 
bir şahsiyet suretinde tecelli edince bir nevi şahsi 
ahlakın husulüne sebep oluyor. Bu şahsi ahlak cinsi 
ahlak dediğimiz şeydir. Fakat bu cinsi ahlak o kadar 
şiddete malik bulunuyorki simyeye mensup erkeklerle 
kadınların lamukaddes olan birçok ferdi münasebet
lerini men ediyor. Bu memnuiyet arasında en ziyade 
göze çarpanı izdivaçtır. Filhakika en ziyade muhterem 
tanıdığımız kadınlara bugün bile bedii ve şehvani bir 
nazarla bakmayı ahlaken çirkin görüyoruz. Bugün 
bile yakın akrabamız olan kadınlar ki bizce en muh
terem olanlardır. Bizim için mahrem mahiyetini mu
hafaza ediyorlar. Demekki son derece muhterem yani 
mukaddes tanınan şahsiyetlere tekarrüp ve temas et
mek şahsi ahlakça çirkin görülüyor. Perûde Japonya- 
da, Hazarlarda hükümdar tebasına görünmez, güneşin 
şualarına maruz kalmaz, ayağını toprağa dokundur- 
mazdı.

Padişahın huzuruna çıktığımız zaman ruhumuz
daki ihtiram hissi bizi ona dikkatle bakmaktan ona 
yaklaşmaktan men eder.

Kâbenin, Harem-i nebeviyenin dahilini hiçbir abid 
göremez. Kimse o mukaddes perdelerin maverasına



bakamaz. Emanât-ı mübareke, hatta evliya türbeleri bile 
perdelerle mesturdur. Bunlara doğrudan doğruya te
mas etmek tehlikelidir.

O halde her mukaddes olan şey şahsiyet sahibi
dir. Ve bu şahsiyet sahibi olan şeylere fertler tekar- 
rüp ve temas edemezler. Simyenin fertleri de Simye 
dininin feyzi ile fertlikten kurtularak tamami ile şahsi 
olmuşlardır. Bundan dolayı aralarında ferdi münase
betler vuku bulamaz. Yalnız Şahsi münasebetler ya
şayabilir. Fakat aynı zamanda bu simyedaşların uzvi
yetleri bîribirinden ferdi telezzüz arzularım uyandıra
cağı için bîribirinden tecrit ve teb'id edilmeleri lazım 
gelir. İşte bu psikolojik kanunun tesiri altındadır ki 
simyenin erkekleri ile kadınları bir biri ile evlenmek
ten mahrumlukla beraber yekdiğerinden tebauda mec
bur tutuluyorlar.

Mamafih totemli simyede bu suretle husule gelen 
cinsi ahlak yalnız simye dahiline inhisar ediyordu. 
Muhtelif simyeler arasındaki erkeklerle kadınlar bir
biri ile izdivaç ettikleri gibi bir dereceye kadar ser
best muaşakada bulunabiliyorlardı. Mamafih bilaha
re totemsiz ve zükuri simye teşekkül ettikten sonra 
da cinsi ahlâk kat'i bir surette yükselmedi. Cinsi ah
lâkın simye haricinde de husule gelmesi için manizm 
dininin zuhuru ve pederşahî ailenin teşkili lâzım geli
yordu.

Pederşahî ailenin teşkilinden evvelki izdivaçlar, 
dini ve hukuki bir müeyyideye olan içtimai bir mües
sese mahiyetinde değildi. Adeta ferdi bir dostluk ya
hut iktisadi bir müşareket mahiyetinde idi. Çünkü ka
dınla erkek ayrı totemlere yani ayrı dinlere malik ol
dukları için aralarında dini hiçbir irtibat mevcut de
ğildi.



ibtidai cemiyetlerde hukuk ve ahlâk da dinin için
de bulunduğu için aralarında dini irtibat olmayan bu 
iki fert arasında hukuki ve ahlaki rabıta da mevcut ola
mazdı. Çocuk yalnız anasının simyesine, anasının to
temine mensup olduğu için babasının totemine hiçbir 
rabıta ile bağlı değildi. Ferdi bir temayülle onu seve
bilirdi. Fakat bu sevenin dini hukuki hiçbir müeyyi
desi yoktu. Karı ile koca arasındaki rabıta da sırf ferdi 
temayülden yahut menfaat endişesinden ibaretti. Ot 
nun için arzu ettikleri zaman ikiside müşterek hayatı 
bozabilirlerdi. Çocuğun herhangibir babadan tevellüd 
etmesi maderi totemizm için ehemmiyetsiz olduğu için 
kadının herhangibir erkekten gebe kalmasında bir beis 
yoktu. Maderi simyenin yerine pederi simyenin kaim 
olması da bu ahvalde pek büyük bir tahvil husule ge
tirmedi. Çünkü husule gelen inkılâp zecri ve kat’i değil
di. Fakat bu simyelerin totemi yerine pederşahî aile
nin mabudu olan man kaim olunca iş değişti. Man 
mabudu hükmünde olan aile derununa kendi zürriye- 
tinden olmayan hiçbir ferdi kabul etmediği için evvela 
aileye dahil olacak gelinin bir evlatlık sıfatı ile kendi 
zürriyetine girmesini isterdi. Bunun için evvel emirde 
gelinin babası kızını evlatlıktan reddederek üzerinde 
haiz olduğu velayet hakkını damadına devrederdi. Aynı 
zamanda kızın eski man ile alakası kesilerek kocası
nın manı onu evlatlığı kabul ederdi. Bu suretle gelin, 
hem güveyinin velayetine hemde güveyiye ait aile di
nine dahil olurdu. Bu suretle koca ile karı arasında 
ilk defa olarak dini bir irtibat husule geliyor ve artık, 
izdivaç ferdi bir münasebet halinden çıkarak içtimai 
bir müessese oluyordu.

Mamafih gelinin aile mebudunun mümin bir ev
latlığı mahiyetine girmesi kafi değildi. Bu kadının



doğuracağı bütün çocukların da man'ın zürriyetinden 
olması lazım geliyordu. Bunun neticesi olarak kadın için 
cinsi ahlâkın yeni bir devresi başladı. Evvelce cinsi 
ahlâk yalnız bir simyeye mensup erkeklerle kadınların 
cinsi münasebetlerini men ediyordu. Şimdi ise bu ka
dının kendi kocasından başka hiçbir erkekle münase
bette bulunmaması bir vecibe şeklini aldı. Bu kaidenin 
müeyyidesi yalnız kocanın veyahutta aile reisinin yapa
cağı cezadan ibaret değildi. Asıl müeyyide en gizli 
hareketleri bile gören aile mabudunun gayet hassas bir 
bübassır gibi bu kaidenin mutaiyetini tesise çalışması 
ve itba etmeyenleri çarpıp mahvetmesiydi. Kadınlar 
için hakiki ismet bu devirde başladığı gibi aile saadeti 
de bugünden itibaren tesise yüz tuttu. Çünkü evvelde 
erkek hayatını daima hariçte ve uzaklarda geçirirdi. 
İzdivaç ise devamlı ve müebbet değildi. Şimdi o bir 
mabud karı ile koca onun bir rahip ve rahibesi hük
münde olduğu muayyen zamanlarda aile mabuduna 
kurbanlar keserek ibadetler icra etmek vecip bulundu
ğu için erkek zamanının büyük bir kısmını aile ocağı
nın başında beraber geçirmeğe karısı ile samimi bir 
yoldaşlık hayatı yaşamağa mecburdu. Vakıa kadının 
babasının velayetinden çıkarak kocasının velayeti al
tına girmesi, kendi aile ocağını ve baba dinini terk 
ederek bir mühtedi gibi yeni bir dine girerek başka 
bir ocağa rahibe olması hukuken dun bir mevkie düş
mesine sebep oluyordu. Fakat kadının bu hukuki teden
nisine mukabil izdivacın dini bir mahiyet alarak ebedi
leşmesi cinsi ahlâkın hakiki ve yüksek bir surette 
tesis etmesi ve kocasının kat'i bir surette karısına 
mal olarak ona ebedi bir arkadaşlık ve müşfik bir 
yoldaşlık olması gibi ahlâki tealiler onu diğer noktai 
nazardan yükseltiyordu. Pederşahî ailenin bir neticesi



de harem ve selamlık hayatının kat'i bir surette ayrıl
ması ile eski içtimai ikiliğin muntazam bir surette te
sis etmesi idi. Eski yunanlılarda, (gynecee) namı ile 
bir harem dairesi vücuda gelmişti. Eski lâtinlerde de 
Salutatorium namı ile misafir kabulüne mahsus ve 
lafzan da selamlık manasına olan bir daire mevcuttu. 
Eski İranlIlarda da harem dairesine sebistan, selamlık 
dairesine eyvan derlerdi. Pederşahi Cemiyetlerde ha
rem ve selamlıktan başka peçe, yaşmak gibi örtülerde 
zuhur etti. Bu gibi müesseseler Çinde ve Hindistanda 
da vücuda geldi. Mamafih pederşahi ailenin teşkili 
için evvel emirde velevki medine şeklinde olsun vela
yeti ammenin teşkili lazımdı. Aile reisinin bir hüküm
dar tanınması için evvelce numune olarak cemiyette 
bir hükümdarın bulunması iktiza ederdi. Islâmiyetten 
evvel benî muzır araplarında devlet henüz teşkile baş
lamadığı için aile totemsiz ve zükûrî simye enmuze- 
cinde kalmış pederşahi aile vücuda gelmemişti. Bun
dan dolayıdırki islâmiyetten mukaddem araplarda 
cinsi ahlâk yüksek bir derecede değildi.

İslâmiyet bir devlet vücuda getirdikten sonra ha
kiki manasıyla pederşahi bir aile vücuda gelemezdi. 
Çünkü pederşahi ailenin esasını manizm dini teşkil 
ederdi. Kat'i bir surette muvahit olan İslâmiyet tabii- 
dirki aile mabudlarını kabul edemezdi. Binaenaleyh 
İslâmiyet pederin velayeti altında cinsi ahlâka riayet- 
kâr yeni enmuzecte bir islami aile tesis etti. Bu aile
nin esası evvela cinsi ahlâk pederşahi aileninki gibi 
sıhriyyen — dini esaslara göre değil—  şahsiyetin kud- 
siyeti esasına istinat ediyordu.

Bundan dolayıdırki pederşahi ailenin istinadgahı 
olan manizm dini erkeğin haricindeki hareketlerini bir 
kayıt ve murakabe altına almadığı halde İslâmiyet er



keği de kadını da müsavi bir surette ismet'le mükellef 
tutuyordu. İslâmiyet cinsi ahlâkı pederşahi ailede ol
duğu gibi yalnız kadınlar hakkında cari bir kaide telak
ki etmiyor, bu ahlâka riayeti aynı nispette erkeklerden 
de istiyordu.

Bu yeni din iki cins arasındaki müsavatı yalnız 
hukuk sahasında vucuda getirmedi. Bunun sebebi de 
hukukun daha ziyade içtimai hayatlara merbut bulun
masıdır. İslâmiyet ahlâk sahasında erkek ile kadın ara
sında gayet kat’i bir müsavat tesis ettiği halde hukuk 
sahasında o zamanki arapların müessis ihtiyatlarının 
müsaade ettiği nisbette bir müsâvat tesisine muvaffak 
olabildi. Eski arap hukukuna nisbetle, Islâm hukukunun 
birçok feminist kaideleri muhtevi olması islâmiyetin 
bu müsavaatçı temayülüne bir delildir.

Hukukun tekamülü içtimai bünyeye sivaki b:r su
rette bağlı olduğu için bu bünye tekamül etmeden 
İslâmiyet hukukta radikal bir inkılap yapamazdı. Fakat 
ahlâk fikri ve manevi olduğu ve b'lhassa dinin üssül- 
üssü bulunduğu için İslâmiyet hakiki temayülünü 
tercihen ahlâk cihetinde irae etti.

Mesela talak ile taaddüdü zevcatı hukuken caiz 
görmekle beraber ahlâkan birincisini ebgadülhalal ad
detmesi İkincisini faaliyette gayrimümkün olan adalet 
şartı ile takyid etmesi islâmiyetin hakiki temayüllerini 
daha iyi göstermez mi? İslâmiyet bütün erkekleri ve ka
dınları ismetle mükellef tuttuktan sonra peygamber ve 
sahabilerin zevceleri hakkında birtakım zühdi ahkam 
da vaaz etti. Mesela Hazreti Peygamberin zevcelerine 
verai hicaptan hitap ediimesi emr buyuruldu.

Hürrelerin yani ummehat-ı mümininle beraber alel- 
umûmî sahabi zevcelerinin ve kerimelerinin cilbaplarını 
alınlarına indirerek kendilerini ceriyelerden tefrik et-



meleri emr edildi. O zaman arapların nazarında carı- 
yelcr her türlü tecavüze maruz addedildiği için hurre- 
leri bunlardan tefrik edecek bir alamete ihtiyaç vardı. 
Zaten zühti dinin aristokratik bir ciheti olduğundan 
diyanetin havassını avamdan ayıran bu gibi tefrikleri 
başka ümmetlerde de vücuda getirdiği görülmektedir.

iki içtimai sınıfı tefrik eden bu kaidenin mahiyeti 
ni herkesten iyi bilen hazreti Ömer birgün hanesinde 
başında şal bir baş örtüsü olarak bir kadın gördü. 
Zevcesinden bunun bir cariye olduğunu öğrenince der
hal bir emirname çıkarttı. Cariyeleri hurrelere mah 
sus olan ve bilhassa hürreleri cariyelerden tefrik için 
vaaz olunmuş cilbap iktisabından men eyledi. Saha- 
biler devresinde bu iki sınıfı tamamiyle ayrı ahkama 
tabi kıldı. Bu devir hitam bulunca cilbabın tefriki olan 
mahiyeti yerine tesettüri bir mahiyet kaim oldu. Haşan 
Basri odalıkların, Ibnül Gattan ise güzel olan cariye- 
lerin cilbap örtünmesini kabul ettiler. Çünkü artık ya
vaş yavaş müslüman kadınlar arasındaki sınıf farkları 
kalkmağa başlamıştı. Aslında cariye olanlar da aris
tokratik kadınların mertebesine yükselmek istiyorlardı. 
Bu suretle hazreti paygamberin zevcelerine has olan 
hicap kaidesi hürre ve cariye tefrik edilmeksizin bü
tün kadınlara şamil oldu. Hatta yeniçeri devrinde 
civelekler yani ocağa yeni girmiş genç çocuklar bile 
peçeye girerek bu kaideye tabi oldular.

Sadr-ı islâmdaki cilbabın şekline gelince bu şim
diki baş örtüsünden ibaretti. Bugünkü çarşafın pelerini 
de cilbap yerini tutabilir. Bu devirde ne peçe ne yaş
mak gibi örtüler ne de harem ve selamlık diye ayrı 
daireler mevcuttu. Pederşahi ailenin neticeleri olan 
bu adetler bu devirden geçmiş olan İranlIlardan ve rum- 
lardan gelmiş oldu. Mamafih bu bidatlar içtimai ve



iktisadi zaruretlerin neticesi olarak yalnız şehirlerde 
kaldı. Makallitlikten ve aristokratlıktan uzak duran köy
lere ve aşiretlere kadar intişar edemedi. Köy ve 
aşiretlerdeki kadınlar sadr-ı İslâmdaki hurreler gibi 
yalnız cilbab yani baş örtüsü örtmeyi kafi görerek 
yabancı medeniyetlerden alınan öteki adetleri kabul 
etmediler. Son asırda içtimai bir iş bölümü başlayıpta 
köylerde olduğu gibi şehirlerde de kadınların İktisadî 
ve içtimai mesleklere girerek içtimai iş bölümüne 
iştirak etmeleri bu garip bidatlerin büyük şehirlerde 
de lüzumsuzluğunu ve mazarratlarını hissettirmeğe yüz 
tuttu. Islâmiyetin emrettiği zühdi tesettür köylerde ve 
aşiretlerde cari olan baş örtüsünden ibaret olduğu için 
büyük şehirlerde de bu nevi tesettür kafi görülmeye 
yeldirme ve baş örtüsü yahut çarşaf ve pelerin ile 
iktifa edilmeğe başlandı. Mamafih zühdi tesettür de 
ifratı iltizam ederek yüzünü ve ellerini göstermeyen, 
haremde bir itikaf hayatı yaşayan ananeci kadınlar 
maksatları cinsi ahlâkta kemal olduğu için yine büyük 
bir hürmetle tebcil edilmelidirler. İltizam ettikleri 
zühdi kaideler esasen yabancı medeniyetlerden alın
mış olsalarda ahlaki bir kaideye ve vicdani bir kanaa- 
ta müstenit olduğu için hareketleri tebcile layıktır. Fa
kat bu muhterem kadınlar ilim ve hüner tahsil etmek 
medarı maişetlerini say ile kazanmak yahut milleti için 
meslekî ve vatanî vazifeler ifa etmek için içtimai mu
hitte çalışmak ızdırarında bulunan kadınların da kendi
leri gibi telbis yahut itikaf etmelerini istememelidir- 
ler. Her kanaat muhterem olduğu için bu iki zümre biri 
birinin kanaatına ihtiram göstererek yekdiğerini beyhu
de tenkidlerle icaz etmemelidirler. Cinsi ahlâkın er
kekler gibi kadınlardan da istediği ismet ve nezahattır 
Her hangi sınıftan olursa olsun kadınların bu ismet ve



nezahatle beraber ciddiyet ve vakar sahibi olmaları 
onlar için ebedi bir vazifedir. Naşı İki bu vazife aynı 
nispette erkekler için de mevcuttur. Tesettür bir din 
farizası yahut bir ahlâk farizası olmaktan çok, yukarıda 
uzun uzadıya izah ettiğimiz veçhile bir ahlâk meselesi
dir. Vakıa esasen yabancı medeniyetlerden almış olsa 
da müessis âdetlere karşı kati bir riayetsizlik doğru 
değildir. Çünkü tesis etmiş âdetlerin de az çok ahlâki 
bir kıymeti vardır. Binaenaleyh kadınların bir darbe
de bütün âdetleri bozmağa hakları yoktur. Halkın is
met hakkındaki telakkisi timsalinden asla intihal et
medikçe yalnız güzidelere ait telakkinin değişmesi 
kafi değildir. İsmet telakkisi de diğer ahlaki telakkiler 
gibi ibtida harici timsallere kıymet verdiği halde ted
rici bir tekamülle, maddi tesettür yerine manevi te
settürün kaim olmasıyla nesalidden hakikata intikal 
edebilir. Fakat diğer taraftan muhafazakarlarda bu ted
rici tekamülün zaruri olduğunu artık kabul etmelidirler.

Bütün içtimai müesseseler gibi cinsi ahlaka teal- 
luk eden adetler de içtimai sebeplerle beraber tehav- 
vüle, içtimai terakki ile beraber tekamüle tabidir.

Bahusus bu âdetlerin menşeî ne din, ne de mede
niyet olmadığı vaktiyle yabancı medeniyetlerden alın
mış bidatlardan ibaret bulunduğu sabit olunca bu 
harekette ısrar etmemek iktiza eder. Muhafazakarlığın 
bu sahadaki vazifesi cinsi ahlâkta esas olan ismetin 
nezahat ve edebin muhafazasında salabet ve taassup 
göstermekten ibarettir: Adetlerin değişmesi tabii ka
nunların zaruri neticesidir. Binaenaleyh artık şekiller 
timsallerle değil cinsi ahlâkın hakiki esasları ile uğ
raşmak zamanı gelmiştir. Çünkü bu gibi şekilcilikle uğ
raşıldığı sırada ahlâki cihetler ihmal ediliyor ve bu
nun neticesi olarak ismet ve nezahat gittikçe tedenni



ediyor. Cinsi ahlâkın bugün istinad edeceği müspet 
ve ilmi esas içtimai vicdanda ferdi şahsiyetlerin git
tikçe daha çok mukaddes bir mahiyet almasıdır, içti
mai tekamül gittikçe ferdi şahsiyetlerin kudsiyetinden 
mahrumiyeti intaç etmiş olsaydı cinsi ahlâkın gittik
çe tedenniye düçar olarak nihayet zeval bulacağına 
hükmetmek doğru olurdu. Halbuki bidayette yalnız 
maşeri şahsiyette kudsiyet varken ancak içtimai iş 
bölümünden sonra bu kudsiyet ferdi şahsiyetlere de 
intikal ediyor. Binaenaleyh gittikçe cinsi ahlâkın te
kamül etmesi, bu içtimai kanunun zaruri bir neticesi
dir. Avrupada bir iki asır mukaddem mevcut olan cin
si ahlâkla bugünkü cinsi ahlâk ve bilhassa m illi ter
biye teşkilâtlarının ittihaz ettikleri vaziyet bu iddia
mızın f iili delilleridir.

Bugünkü cinsi ahlâkın ilmi ve müspet esası fer
di şahsiyetlerin mukaddes tanınmasıdır. Filhakika şah
siyet mukaddes olunca her mukaddes olan şey gibi 
artık ona hiçbir insanın temas etmemesi lazım gelir. 
Fakat bugün bu şahsi kudsiyet iptidai cemiyetlerde 
olduğu gibi yalnız kadınlara münhası olmayıp erkek
lere de şamildir. Bundan dolayıdır ki bugün cinsi Ah
lâkın kadınlar tarafından mütağ tanınması erkeklerin 
de ciddi ve samimi bir surette bu ahlaka riayet etme
si lazımdır. Çünkü şahsiyetin kudsiyeti dolayısiyle 
kadının ruhi ve bedeni uryaniyeti nasıl gayrın temas 
ve müşahedesinden masun bulunmak lazımsa erkek
te ruhi ve bedeni uryaniyetini yabancının temas ve 
rü'yetinden beri kılmak iktiza eder.

Erkek ve kadının her insanın ruhi ve bedeni sa
mimiyeti gizli ve mukaddes bir harimdir ki oraya hiç 
bir yabancı nüfuz ve hulûl edemez. Bir hayvan çırıl
çıplak meydanda gezebilir. Çünkü hayvan şahsiyet



ten, şahsi kudsiyetten mahrumdur. İnsanın samimi
yet ve uryaniyeti ise kâbe gibi, harem-i nebî gibi ema- 
nat-ı mübareke, evliya türbeleri gibi yahut bazı mistik 
milletlerin hükümdarları gibi rü’yet ve temastan kat’i bir 
surette tecrid edilmiştir. Bu tecrit içtimai ruhiyatın za
ruri bir kanunudur. Diğer tabii kanunlara itaat etmemek 
nasıl zaruri ise bu zaruri kanunu ihmal etmekte bu ka
dar muzırdır. Çünkü içtimai tesanüd cemiyetin mukad
des tanıdığı timsallerin lamukaddes addolunan şey
lerden tecrit edilmesi ile kaimdir. Bu tecrit ve tefri 
ka riayet edilmediği zaman maşeri vicdana inhilai iç
timai tesanüde tezelzül girerek cemiyetin terakki et
mesini, dejenere olmasını ihtac eder. Yalnız cinsi ah
lâka istinadgah addettiğimiz bu esasa itirazen deni- 
lirki erkeğinde kadınında ruhi ve bedeni samimiyet 
ve uryaniyetleri temastan ve rü'yetten kat'i bir su
rette memnu ise izdivacında memnu yahut gayri müm- 
kin olması lazım gelmez mİ? Durkheim buna cevaben 
diyor ki: «İzdivaç ki ruhun ve iki bedenin öyle bir im
tizaç ve zubanidir ki, artık biribirinden ayrı iki şahsi
yet, biribirine namahrem iki samimiyet kalmaz karı 
ile koca birleştikten sonra artık bir tek vücut bir tek 
şahsiyet haline gelirler.» Binaenaleyh bir erkeğin ka
rısını bir karının kocasını üryan görmesi ayni adamın 
üryaniyet ve samimiyetine hulul etmesi gibidir. Bir 
insanın kendi ruhi ve bedeni ruhiyetine hulul etmesi 
ise memnu değildir. Bir adamın kendi uryaniyetini 
görmesi yahut elini bacağına dokundurması nasıl şah
siyetinin kudsiyetini ihlal etmezse tek bir vücut hali
ne gelmiş olan karı ile kocanın biri bîrinin şahsi ur- 
yaniyetine, ruhi ve bedeni samimiyetine de mahrem 
olması bunların müttehit olan şahsiyetlerinin kudsi
yetini ihlal etmez, zaten ikisinden birisinin ismetsiz-



ligi cfiğerininde ismetsizliğini intaç etmesi de karı ile 
kocanın bir tek mukaddes şahsiyete malik olduklarına 
delalet etmez mi? Maşeri şahsiyetin kutsiyeti ferdi 
şahsiyetin kutsiyetine kuvvetle faik olduğu için ce
miyette bir kadının ismetsizliği bütün cemiyetin isme
tine rahne açar. Mahalle baskınları bunun içindir. Hü
lâsa bugünkü cinsi ahlâkın ne sıhriyen dini, ne de züh- 
tî esaslara istinat etmeğe muhtaç değildir.

Ferdi şahsiyetlerin içtimai vicdanda gittikçe da
ha mukaddes bir mahiyet alması nasıl fertlere hukuk 
sahasında bir çok şahsi haklar temin ediyorsa, ayni 
zamanda şahsi ve cinsi ahlakta bir takım vazifeler 
tahmil edecektir. Binaenaleyh bu esasa istinaden ta- 
mamiyle ilmi ve müsbet bir surette bir cinsi ahlak 
tesis edebilir ve etmektedir.

AİLE AHLAKI

Aile, biribirine akrabalık rabıtasıyla bağlı olan 
fertlerin mecmuu demektir. Akrabalık bugünkü şek
lîne bakılırsa kandaşlık ile aynı şey zannolunur. Hal
buki bu iki rabıta biribirinden büsbütün ayrıdır. Kan
daşlık sırf fizyolojik bir münasebettir. Hayvanlar ara
sında akrabalık olduğunu kimse iddia edemez. Çünkü 
kavmiyat ve tarih ilimleri bize gösteriyorki ne daima 
kandaşlar biribirinin akrabası addolunmuştur, ne de 
akrabalar arasında mutlaka kandaşlık rabıtası aran
mıştır.

Maderi simgelerde baba evladın kandaşı olduğu 
halde akrabası değildir. Çocuk babasını kendisine ak
raba tanımadığı gibi baba cihetinden olan diğer kan



daşlarım yani amcasını halasını amcazadelerini ha
lazadelerini akraba tanımaz. Bu cemiyetlerde bir insa
nın akrabası yalnız ana cihetinden olan kandaşları daha 
doğrusu totemdaşlarıdır.

Pederşahi ailede ise çocuk yalnız baba cihetinden 
olan kandaşlarını daha doğrusu mandaşlarını akraba 
tanır. Anasını kendi man'ını terk ederek kocasının 
manim akraba tanıdığı için onu da akraba tanır. Fakat 
anasının kandaşlarına karşı hiç bir akrabalık duygusu 
taşımaz. Bundan başka bir oğul kendi pederşahi aile 
sinden inhila edebilir. Yahut aile reisi onu aileden hal 
edebilir. Yani tard edebilir. Sonra bu adam 
başka bir aileye tebenni tariki ile girebilir. 
Böyle bir kimse artık kendi kandaşlan ile hiçbir ak
rabalık rabıtasına malik değildir. Yalnız dahil oldu
ğu ailenin fertlerini kendisine akraba bilir. Pederşa
hi ailelerde erkekler için vaki olan bu hal kızlar için 
umumiyetle caridir. Çünkü her kız gelinlik zamanın
da kendi ailesinden inhila ederek kocasının ailesine 
tebenni tariki ile dahil olur.

Kandaşlık akrabalığın biribirinden ayrı olduğuna 
dair en iyi misal Avusturalyadaki aronta aşiretinde gö
rülür. Arontalarda çocuk ne babasının totemine ne de 
anasının totemine varis olur. Anası nerde gebe kal
mışsa o mevkiin piri çocuğun totemi olur. Bu suret
le çocuk bu simyenin totemine mensup olacağından 
ne anasının ne de babasının simyesi ile hiçbir akraba
lık rabıtasını haiz olmaz. Akrabalar kendisine kanca 
yabancı olan bir takım fertlerden ibarettir.

Maderi simyelerde de bir erkek başka başka sim- 
yelerden iki karısı varsa bunlardan doğan çocuklar 
arasında hiçbir garabet rabıtası bulunmaz. Binaerv 
aleyh bunlar birbiri ile evlenebilirler.



İşte bu gibi ayrılıklara binaendirki Durkheim fiz
yolojik bir mahiyeti haiz olan kandaşlıkla içtimai bir 
mahiyeti haiz olan akrabalığı biribirinden ayırmıştır.

Dikkat edersek bu ayrılık bugün bile mevcuttur. 
Bir erkekle gayrimeşru çocuğu arasında kandaşlık 
bulunduğu halde içtimai akrabalık mevcut değildir. 
Çünkü gayrimeşru çocuk babasına varis olamaz. Bun
dan başka süt kardeşliği sıhriyet gibi rabıta'arda bir 
nevi mahremlik yani izdivaç hürmeti getiriyor. Halbu
ki bu nevi akrabalar arasında kandaşlık mevcut değil
dir. Akrabalığın kadim esası kandaşlık olmadığı anla
şılınca bunun ilk temelinin neden ibaret olduğunu a- 
ramak lazım gelir. İptidai cemiyetlerde bu temel din- 
daşlıktır. Maderi simyenin esası totemdaşlık olduğu 
gibi pederşahi ailenin esası da mandaşlık'tır. Görü- 
lüyorki ilk zamanlarda aile bir mabuda ibadette müş
terek olan fertlerin mecmuu demektir. Ailenin esası 
din olunca birlikte yaşayan her heyette hakiki bir aile 
mahiyeti görmemek iktiza eder. Bir heyetin içtimai 
bir aile mahiyetini haiz olabilmesi için onun hukuki 
ahlâki müeyyidelere malik olması lazımdır.

Cemiyet içtimai tekamül esnasında (aşiret, kavim, 
ümmet, millet) namlarıyla dört merhaleden geçtiği i- 
çin ailede bu dört merhaleye mütenazır olarak (simye, 
ocak, konak, yuva) namlarıyla dört safhadan geçmiş
tir. Aşiret devrinde içtimai aile yalnız s'myeden iba
rettir. Kavim devrinde simyeden başka ocakta içtimai 
aile mahiyetini alır. Ümmet devrinde ocak istihale e- 
derek konak vaziyetine girer. Millet devrinde ise ko
nak inhilal ederek yuvalara ayrılır.

Biz bu makalede aşiret devrinden yani simyeler- 
den bahsedeceğiz. Simye totemi i ve totemsiz nam
larıyla iki kısımdır. Totem simyenin adının bir hayvan



yahut bir nebat ismi olmasıyla ve bu hayvan yahut ne
batın simyece mabud tanınmasıyla teayyün eder. To- 
temli simyeler de maderi ve pederi namlarıyla ikiye 
ayrılır. Bu simyeler totemlerinin etini yemekten mem
nudurlar. Fakat her sene hac ayininde totemi kurban 
ederek etinden bir miktar yerler. Saydığımız neviler
den hangisine mensup olursa olsun simyenin fert
lerine teklif ettiği ahlakın esası bütün zamanlarda ak
rabaların birbirine karşı mükellef oldukları vazifeler
den ibarettir. Biribirine yardım etmek biribirinin in
tikamını almak biribirinin yasını tutmak, bir nevi müş
terek mülkiyete malik olmak simyenin mabuduna müş
tereken ibadet etmek totemli simyelerde fazla olarak 
simyedaşların birbiri ile evlenmemesi de bir farizadır.

Maderi simyede akrabalık yalnız ana cihetindedir. 
Yani çocuk anasının totemine ve simyesine mensup
tur. Maderi simyede akrabalığın esası kadın olduğu 
için kadın hukukça büyük bir serbestiye maliktir. Ma
mafih simyenin riyaseti anaya değil dayıya aittir, ço
cuğun velisi babası değil, dayısıdır. Binaenaleyh dayı
nın varisi oğlu değil, yeğenidir. Er dayıya çeker, ta
biriyle, dayı ile yeğen arasındaki usblyet bu devirden 
kalmadır. Maderi simyede izdivacın üç tarzı vardır:

1 —  Ambik anak denilen izdivactırki koca karı
sının simyesine bir hizmetçi gibi girerek orada dayı
nın velayeti altında çalışır, iç güveylik bu devirden kal
madır.

2 —  Sumundo denilen izdivaçtırki erkeğin ken
disini iç güveylikten kurtarmak için karısının simyesine 
bir miktar mal vererek kendi simyesinde yaşamak hak
kını istihsal etmesidir. Erkek kendi simgesinde yaşa
makla beraber istediği zaman karısının hanesine gi
debilir. Eski araplardaki müt'a bu izdivacın bir nevi 
bakiyesidir.



3 —  Koca karısını ya kaçırmak, ya diğer bir sim- 
yeden bir erkekle bir kız kardeşini mübadele etmek 
yahut kalın vermek sureti ile almak şekli ile kendi 
simyesine götürmesidir.

Bu üçüncü nevi izdivaçta çocuk babasının sim- 
yesinde doğup büyüdüğü halde yine anasının simye- 
sinde kalır. Mamafih bu hal uzun müddet devam et
tikten sonra beraber yaşamanın neticesi olarak baba
sının simyesinde pederi bir totem husüle gelir. Ve 
bu suretle simye maderi şeklinden pederi şekline in
tikal eder.

Mamafih totemizmin devamı maderi olması ile 
kaimdir. Pederi totemizim uzun müddet devam ede
mez. Bundan başka totemizmin erkeklere avcılık ka
dınlara bir nevi çapa ile bahçıvanlık icra eden aşiret
lerde yaşayabilir. Ehli hayvanlar tenis edildikten son
ra artık totemizim devam edemiyor. Zaten erkeğin 
kalın vererek kendi simyesine kadını getirebilmesi mal 
yani sürü sahibi olmasından sonra kabil olabilir. Bi
naenaleyh aşiretin avcılıktan çobanlığa intikalinden 
sonra maderi simye yerine pederi simye kesin olur. 
Ve totemizim bir pes halini alır. O halde türklerde 
simyenin yegane içtimai aile olduğunu görebilmek 
için türklerin avcılık devrine kadar çıkmak iktiza eder.

Şecere-i Türkiye Uygurların göçten sonra çiftçi, 
çoban, avcı olmak üzere üç bölüğe ayrıldıklarını söy
ledikten sonra avcı uygurlar hakkında şu sözleri «ve 
yine bir bölüğü irtişik şarkında hiç hayvan tutmayıp 
balık ve kundur ve semur ve sansar avlayıp etini ye
yip derisini giyerlerdi. Canlı malı yapağundan olma
yıp pamuktan olan kumaşı ömürlerinde görmezlerdi. 
Analar eğer kızlarını azarlasalar kısrak ve sürü sahi



bi erkeğe düşüp et yeyip kımız içip başka yaman gün 
lerde olsun diye söyler idi»

Devsonun Moğolların tarihinde cami-üt tevarihten 
menkul böyle bir not görülüyor. «Ormanlı oryankitle- 
re ormanda yaşadıkları için bu naam verilmiştir. Bun
lar Moğol kavminden olan oryankitlerle karıştırılma
malıdır. Bunlar çadır altında yaşamazlar. Hayvan de
risi giyerler ve yabani öküzlerle koyunların etini yer
ler. Çünkü davar beslemezler ve davar besleyen ka
vimler! hakir görürler. Buna binaen bir baba yahut 
ana kızını korkutmak için yapacağı en büyük tehdit 
seni koyun besleyen birine vereceğim, ki sürülere 
bakasın. Bazı kızların bu tehdide inanarak kendini as
tığı görülmüştür.»

Bu rivayetlerden Türklerin avcılık hayatı kadınlar 
için daha mesudane olduğu anlaşılıyor. Çünkü avcı 
türkler kızları göçebe aşiretlerin erkeklerine — Bunlar 
sürü ve servet sahibi oldukları halde—  varmak iste
miyorlardı. Avcılık hayatının ihrarane yoksulluğunu gö
çebe hayatının bolluğuna tercih ediyorlar. O halde av
cı türklerde maderi simyenin mevcut olduğu ve ka
dınların gerek içgüveylik tarikiyle kendi simyesinde 
kalmak gerek akrabalığın esası maderi simye olmak 
dolayısiyle fazla hukuka malik olmak gibi rüçhani- 
yetleri olduğu anlaşılıyor. Bu devirde ambil anak tar
zında bir içgüveylik bulunduğuna bugün hala o haya
ta yakın bir maişet yaşamakta olan Altayın Barabinez 
türklerinde kalın vereımiyen erkekleri ambilyen bir 
izdivaçla evlenmeleri delalet eder. Bu aşiretlerde er
kek hayatının bir kısmını kayınbabasının evinde onun 
hesabına çalışmakla geçirir. Ve karısı üzerinde hiç
bir nufuza malik bulunmaz. İzdivacın bu tarzı maderi



bir simye ile siyaki bir irtibatı haiz olduğu için bara- 
bizlerin böyle bîr devreden henüz yeni çıkmış olduk
ları anlaşılır. (1)

Türklerin simye suretindeki ailesini göstermek 
için anine sosyolojisinin beşinci cildinde 364. say
fasındaki atideki ifadeyi naklediyoruz:

«Yakutlar Sibiryanın şimal şarkında dünyanın en 
soğuk ülkelerinden birinde yaşamakta olup takriben 
220 bin nufusa maliktir, işgal ettikleri arazi gayet 
geniştir. Bütün şerait ve ahval bu kavmin birçok kü
çük zümreler halinde biribirinden uzak halde yayıl
masını ve bu suretle en eski teamüllerinin payidar 
kalmasını mucip olmuştur. Bu kavmin en esaslı içti
mai zümresi seyyib namını alan simyedir. Seyyibin 
ne tabiatta olduğuna, terkibinin mahiyetine ait b il
gimiz pek eksiktir. Fakat biliyoruz ki bu zümre 
nesepçe biribirinin akrabası olanlardan başka birta
kım yabancıları da muhtevidir. İktisadi zaruretlere gö
re vüsati tahvil eder. Simyeyi temyiz eden vasıflar 
arasında bu saydığımız sıfatlarda bulunduğu malum
dur. Seyyibin fertleri arasındaki tesanüd gayet şiddet
lidir. Mamafih bu şiddet azalmıştır. Toprağa malik 
olan seyyibdir.

Arazi fertler arasında taksim olunmuş ise de zoğ- 
lar aleddevam yeni taksimlere ve teavvizlere tabi
dirler. Orman ve mer'a seyyibin maşeri emvali sıra
sında kalır. Bütün bu teşkilatta iştirakçi bir ruh hakim
dir. Hatta hususi evler bile münhasıran sahiplerinin 
istifadesine mahsus değildir. Her rast gelen istediği 
eve girerek gündüz ve gecenin her saatında orada 
kalabilir.

(1) Gaston Richart (La femme dans L' histoire P. 56



Bir seyyibin muhtevi olduğu hususi ailelere yani 
evlere gelince bunlar gayet zayıf bir rabıtaya malik 
olup hukuki taziden tamamiyle mahrumdur. Yani bun
lar ancak tabii aile mahiyetindedir. Dini, ahlâki, hu
kuki müeyyidelere malik olmadığı için içtimai aile 
sırasına geçmemiş bir müessese kıymetini almamış
tır. Hatta karı koca ve çocuklardan mürekkep olan 
heyete mahsus bir isim bile yoktur. Bunlar hukuki 
zümreler olmayıp fiili zümre mahiyetindedir-. Binaen
aleyh fertleri arasındaki münasebetlerde gayet zayıf 
bir ahlâki mahiyeti haizdir. Bu zümrenin içindeki ter
tip ve intizam büsbütün mihanikidir. Kuvvetli olan za
yıfları hakimiyeti altına almakla muvakkat bir intizam 
husule getirir. Ebeveyni ile çocuklar arasında muay
yen ve tanınmış bir vazife yoktur. Bilakis daimi bir 
muarızlık mevcuttur.

Çocuklar ufak iken evin reisi karısına ve çocuk
larına mutlak derecesinde bir velayetle tahakküm eder. 
Fakat çocuklar kendi kendilerine kifayet edecek bir 
yaşa gelir gelmez istiklallerini talep ederek ayrıca ev 
bark sahibi olabilmek için babalarının emvalinden bir 
kısmını zorla alırlar. Sonra vaktaki ana baba kocal
mağa başlar bu kerre tahakküm etme sırası evlatla
rına gelir. Ve bu tahakküm gayet ağır ve acı bir su
rette devam eder.

Hususi ailede hukuki teşkilatın mevcut olmadığı 
akrabalığa ait tabirlerin olmaması ile sabittir. Yakut- 
çada bir evladın babasına birader ve hemşirelerin bi- 
ribirine olan münasebetlerini ifade edebilecek vazıh 
kelimeler yoktur. Bu yoldaki kelimelerin ifade ettiği 
manalar seyyibin muhtelif batınlarından ibarettir. Ya
kut kendi yaşında olan simyedaşlarına mücteman de



lalet eden bir kelimeye malik olduğu gibi kendisin
den evvelki ve sonraki batınlara aitte bir kelimeye ma
liktir. Demekki Yakutlar'da tesis ve teazzi yegane ga
rabet simye garabetidir. Bu suretle simye teşkilatının 
hususi aile teşkilatında mukaddem olduğu bir kere 
daha sabit olmuş olur. Hususi aile fiilen mevcuttur. 
Fakat içtimai bir müessese olmağa yeni başlanmış
tır. izdivaç münasebetlerinde dışardan evlenme bir 
kaidedir. Yakut mensup olduğu seyyibin dahilinden 
evlenemez. Fakat ananeler eski zamanlarda mevcut 
iptidai bir içerden evlenme kaidesinin hatırasını mu
hafaza etmekte ve bazı tabirlerde bunun izlerini sakla
maktadır.

Bu tevassıftan anlaşılıyor ki Yakut Türklerinde sim- 
yenin adı seyyibtir. Bu zümre türkmenlerin obasına 
şark ve şimal türklerinin avuluna pek benziyor. Türk 
köyü bu oba ile avuldan doğduğu gibi bunlarında es
ki Türk simyesi olan seyyibden tevellüd ettiği anlaşı
lıyor. Bizde kavmon kanunu yapılırken yalnız bugün
kü Türk köyünü değil bunun selefleri olan oba ile sey- 
yibi de tetkik etmek iktiza eder. Çünkü bir müesse- 
senin mazideki tekamülü olmazsa ondan halde ve is
tikbalde neler bekleneceği kestirilemez.

Yakutlarda simyenin yegane içtimai aile olduğunu 
gördük. Bu simyede maderi akrabalığın ve totemiz
min izleri bulunduğunu da başka bir menbadan öğre
niyoruz. Siyerozeveski'nin Revuedee !e histore des 
religions namındaki mecmuanın kırkyedinci cildinde 
neşrettiği itikatlarına göre şamanizm unvanlı bir te- 
tobbunamesinde yakutlarda ağa oza nâmiyle baba so
yundan başka eye oza adlı birde ana soyunun bulun
duğunu görüyoruz. Ağa baba manasına eye ana ma
nasınadır. Oza kelimesi ise soy ve akraba zümresi



manalarınadır. Her şaman vaktiyle aşiret teşkilatının 
esası olan bir ana soyunun mümessili olduğu için bir 
eğe kila'ya yani bir ana totemine maliktir. Kıla ya- 
kutçada hayvan manasına olup burada totem manasını 
ifade ediyor. Şamanların eğe kilaları boğa, tay, kartal 
geyik, ayı, kurt, köpek, karga gibi hayvanlardır. Bunlara 
ruhları yiyen hami hayvanların hayalleri denilir. Ya
kut aşiretinin eski maderi teşkilatı bozulduktan sonra 
izleri yalnız şaman teşkilatında kalmıştır,. Binaena
leyh şamanların birer maderi toteme malik olmaları 
eski teşkilattaki maderi simyelerinin mümessilleri 
oldukları içindir. Naşı İki yakutlarda dört adetten faz
la olmaması lazım gelen dört büyük şaman da aşi
retin eski taksimatı olan dört ulusun mümessilleri
dir.

Bundan başka şaman olmayan fertlerin yani la- 
yiklerinde eyeci namı ile birer hamî ruhları vardır. 
Siyerozeveski hist edatının garp türkçesindeki cı eda
tının muadili olduğunu beyan ediyor. Binaenaleyh bu 
kelime anacı manasına delalet eder. Şamanların hami 
ruhlarına ise amağat namı verilirki orhon kitabesin
deki omay kelimesinin te'li bir şeklidir. Çünkü 
bay =  bayat, gay =  gayat, Tekin — Tekyid, Yokin 
=  yekit kelimelerinde de bu muzaaf şekilleri görü
lür. Kara kırgızlarda seyyib kelimesininde sibet şek
linde olduğunu görüyoruz. Tomsan omay kelimesini 
ilahe diye tercüme ettiğine göre amağat'ında dişi bir 
ilahe yahut meviz olması lazım gelir. Şan-gloira manası
na olan amat kelimesi de bunun muhaffifi olabilir. Bu 
vakıalar yakutlarda eski zaman'arda yasamış maderi 
bir simyenin izlerini göstermeğe kafidir.

Totemizmin izleri oğuzlarda da görülür. Oğuz ili



altı soya münkasimdir. Her soyun avcı kuşlardan 
olmak üzere bir ongun, yani totemi vardı:

Günhan soyu : Şahin 
Ayhan soyu : Kartal 
Yıldızhan soyu : Tavşancıl 
Gökhan soyu : Sungur 
Denizhan soyu : Çakır 
Dağhan soyu : Üç kuş
Cami-üt tevarih sahibi Raşid üd din'in beyanına gö

re bu soylardan herbirisi kendi ongununu mübarek sa
yarak öldürmez ve etini yemezdi.

Türklerde eski bir totemizmin derin izleri oldu
ğunu Edebiyat fakültesi mecmuasının beşinci sayısın
da Eski türklerde din ünvanlı makalede tafsilen gös
terdiğim için burada bu bahsi uzatmayacağım.

Eski Araplarda, totemizmin izleri görünmüyor. 
Fakat, Araplarda içtimai aile islâmiyetten evvel, yal
nız simgeden ibaretti.

Arap simgesi de Türk obası gibi bir nevi müşte
rek mülkiyete malik bir zümre halinde idi. Beraber 
konup göçen bu zümreye «Ray» namı verilirdi. Ma
mafih, «Ray» ın dahilinde «Ehl» namıyla, «Ehl» in 
dahilinde de «Iyal» namıyla daha küçük aileler de 
mevcuttur. Fakat bu aileler içtimai bir mahiyeti yani 
dini ve hukuki bir müeyyideyi haiz değildir. Yalnız f i i
len mevcut heyetlerden ibaretti. Ehl aynı hanede sa
kin olan dede, oğullar torunlar ve bunların çocukların
dan mürekkepti. «Ray» ın mer'ası ve su menbaı müşte
rek olduğu gibi, ehlin de çadırları ve sürüleri müş
terekti. Ehlin dahilinde bulunan «Iyal» lar ise zevç, 
zevce ve çocuklarından mürekkep olan izdivaç heyet
leriydi. islâmiyetten evvel, ne ehl ne iyal henüz içti-



mai bir aile mahiyetini almamıştı. «Ehl» in içtimai bir 
müessese mahiyetini alması iç'n simye gb i ehlin de 
hususi bir mabuda malik olması iktiza ederdi. Totem- 
li simyede simyenin mabudu «totem» dir. Totemsiz 
simgede de simgenin adaşı olan cedde kurbanlar 
kesilir ve teabbüd edilirdi, Eski araplarda her simye 
kendisine ism'ni veren ceddine karşı bu gibi dini va
zifelerle mükellefti. Fakat ehlin henüz hususi bir ma
budu bir manı teşkil ememişti. Bundan dolayıdır ki ca- 
hiliyet zamanında karı ile kocayı birbirine rapteden 
izdivaç bağı dini bir kıymeti haiz değildi. Bir kadın 
ancak bir çocuk doğurduktan sonra kocasına irtibat 
peyda ederdi. Bir kadın çocuk doğurmadan vefat et
mişse kocası taziye edilmezdi. Kadın diyet vermeye 
mahkûm olursa bunu kocası değil kadının kendi sim- 
yesi öderdi. İntikamını almak da kendi simyesine ait
ti. Bir kadın kocasının simyesi nazarında ancak ana 
olduktan sonra muhterem tanınırdı. Bundan başka bir 
erkek bir kadınla gayri meşru münasebette bulunduk
tan sonra bu münasebetten bir çocuk doğarsa babası 
onu kabûle mcebur olurdu. Bu suretle çocuk gayri 
meşru bir münasebeti de izdivaç mahiyetine sokabilir
di. Araplarda garabet yalnız nesebi bir mahiyeti hâ
iz olduğundan sihri garabetin bir ehemmiyeti yoktu. 
Bunun içindir ki erkek anasına son derece hürmet 
eder, fakat karısına, ana olmadıkça, hiçbir ehemmiyet 
vermezdi. Bundan başka bir baba ölünce oğlu üvey 
analarını alabilirdi. Çünkü hürmet müsahire henüz 
yoktu. Araplarda yalnız simye garabeti vardı. Ehli ga
rabet henüz tesis etmemişti.

içtimai ailenin yalnız simyeden ibaret olması aşi
ret devrine mahsustur. Aşiret devrinde velayeti âmme 
bulunmadığı için fertlerin hukukunu ancak kan davası
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temin ederdi. Kan davası usulüne göre bir ferdin yap
tığı bir cürümden bütün simyesi mesuldür. Tecavüze 
uğruyan bir ferdin intikamını da yalnız yakın kandaşları 
değil simyenin fertleri almakla mükellefti. Diyeti alan 
ve veren simyedir. Kan davası hükümet ve mahkeme
nin bulunmadığı yerlerde fertlerin hukukunu muhafa
za eden manevi bir rabıta hükmündedir, iptidai cahi- 
yetlerde hukuki masûniyetlerinin yegane istinatgahı bu- 
dur. Binaenaleyh aşiret devrinde simye ahlâki normal 
bir ahlâktır. Fakat velayet-i amme vücuda gelipde 
devlet teşkile başlayınca simye ahlâkı marazi bir 
mahiyet alır. Bundan dolayıdır ki islâmiyetten evvel 
faydalı hizmetler ifa etmiş olan simye ahlâkının esası 
simyedaşları mukaddes ve hukuka malik addederek 
yalnız simyenin haricinde kalanlara karşı hiçbir ah
lâkî vazifeyle makellef olmamaktır. Halbuki İslâmi
yet bütün müslümanları kardeş bildiği gibi İslâm devle
ti de bütün tebasımn hukukunu temin etmekle mükel
lefti. Bundan dolayıdır ki aşiret enmüzecinde gayet 
normal simye ahlakı kavim, ümmet, millet devirlerin
de marazi bir hal alır. Eski Türklerde kavmi devlet il 
namıyla ta eski zamanlardan beri teşekkül etmiş kan 
davasının yerine hükümetçe cezaları ikame eden töre 
vücuda gelmişti Zaten Türk kelimelerindeki ke edatı 
soğdak— soğutlu çitat— çitli kelimelerinde olduğu gibi 
Türk kelimesi de töreli demektir. Türkler cahlilere 
tatiri derlerdi ki, sonradan tatar şeklini almıştır. Dev- 
son cami-üt tevarih'ten naklen şöyle yazıyor. Tatar 
kavmi birçok şubelerden mürekkep olup takriben 70 
bin haneyi muhteviydi. Evvelkisi Çin hududuyla Bu- 
yir gölüne mücavirdi. Her aşiret hususi bir sahaya 
malikti. Tatarlar ekseri zamanda Hatay imparatorlu
ğunun teba'sı ve haraçgüzarı idi. Fakat ekseriya falan



yahut filan aşiretleri isyan eder. Ve ancak silah kuv
vetiyle itaat altına alınırdı. Çok defa aşiretler birbiriy- 
le muharebe ederlerdi. Tatarlar Kerd ve Fernik kavim
ler! ufak bir münakaşa sebebiyle yekdiğerine bıçak 
yahut kılıç saplamakla maruf idiler. Bugün Moğollar 
arasında mevcut olan zapt ve rapt onlarda yoktu. 
Kindar, guzub ve intikamcı idiler.» (1)

Bu tavsiften anlaşılıyor ki tatar o zaman hala 
müteferrik aşiretler halinde yaşıyordu, içlerinde henüz 
il yani kavmi devlet teşkil etmemişti. Aralarında kan 
davası yani hamit-i Cahiliye kuvvetle cariydi. Bugünkü 
şimal Türklerine tatar namının itlakı doğru değildir. 
Şimal Türkleri ekseriyetle kıpçakdan ve kısmen de 
diğer Türk şubelerinden husûle gelmiştir. Raşid-üd 
Oin'in bahs ettiği tatarlar Moğollardan yahut Tongoz- 
lar'dan bir taife olmak gerektir.

Hamit-i Cahiliyetin esası içtimai mefkûrenin sim- 
yeden ibaret olmasıdır. Simye içinde kan davasının 
matem ayininin teavvünün en büyük vazifelerden ol
ması bunun neticesidir. Bu mefküreye göre mukad
des olan fert değil simyedir. Hak sahibi de ancak sim- 
yeden ibarettir. Simyenin bu kadar kuvvetli olması hem 
aşiretin hem de hususi ailenin yani ehil yahut ocağın 
zayıf kalmasına sebep olmuştur. Velayet-i hassa, vela
yeti ammeden akvadır, kaidesi bu türden kalma bir 
sözdür. Çünkü bu devirde velayet-i hassa simyenin ve
layeti olduğu gibi velayet-i amme de aşiretin velayeti
dir. Simyenin tesanüdü aşiretin tesanüdünden çok 
kuvvetli olduğu için bu düstur o devir, için gayet 
muvafıktı.

(1) L'histoire des mangoles P. 328



AİLE AHLAKI

Aşiret devrinde İçtimaî aile, yalnız simyeden iba
rettir. Müteaddid aşiretler bir (Kavmî devlet) sure
tinde birleşince, (ev) de İçtimaî aile mahiyetini alır. 
Ailenin bu şekline (Ocak =  foyer) diyebiliriz. Maderî 
simye (totemizim) diniyle pederî simye (Naturizm) 
diniyle terafik ettiği gibi, ocak da (manizim) diniyle 
beraber bulunur. Manizim evin ölmüş ceddine ibadetten 
ibarettir. Man Ceddin ruhu olup, evin ocağında barınır. 
Bu nevi aiiede ocağın ve ocak ateşinin mukaddes ta
nınması bu sebeptendir. Bazı man yalnız Ceddin ru
hundan ibaret olduğu için aile velayeti yalnız babada 
tecelli eder. Eski Romalılar aile reisine (Hükümdar 
baba =  Pater Potestas) derlerdi. Bu enmüzecde yal
nız babanın erkek olan kandaşları akraba tanınır, ana
nın kandaşları akraba tanınmazdı. Ocağın bu şekline 
(Peder şahî aile) nâmı verilir. Bâzı cemiyetlerde de 
Ceddin ruhu gibi, Ceddenin ruhu da (man) hükmün
dedir. Binaenaleyh, her ikisine de ibadet edilir. Bu 
nevi aileye de (müsavaatcı aile) diyebiliriz. Eski Türk- 
lerde aile bu tarzda idi.

Eski Türklerde, aile Ocağında biri ceddin ruhu 
diğeri ceddenin ruhu olmak üzere iki (man) barınırdı. 
Ailenin fertleri yalnız bir aile mabuduna değil, bir 
mabud ile bir de mabudaya ibadet ederlerdi. Garener 
diyor ki (1) «Şark Türklerinde halâ, aile ateşinin asla 
sönmemesine — sebebini bilmeksizin—  çok itina 
ederler. Evin sahibesi her akşam ateşi kül ile örter. 
Sabahleyin Türklerce mukaddes tanınan bir ardıç da
lıyla bu ateşi yeniden canlandırır. Bu ardıç dalını

(1) Le Turkestan etle Tibet Page 218



alevlendirdikten sonra eline alır, oda oda dolaşarak 
evi bununla tathir eder. Eğer kazaen mutfağın ateşi 
sönerse —  Çünkü mukaddes olan ateş ancak mutfa
ğın ateşidir—  bunu kibritle yakmağa kalkışmaz, (soy
dan alması lâzımgelen) komşunun ocağından istiare 
ettiği korlarla yakmayı tercih eder. Bu ateş eski Hin- 
dû — Avrupaîlerde olduğu gibi, eski Türklerde de 
ataların daima canlı olan ruhu, ailenin aynı zamanda 
hem görünen timsali hem de, mabudu mahiyetindedir. 
Bu gün Kırgızlarla kazaklar, çadırlarının ocağina bir 
kurban takdim ettikleri zaman, ailenin mabudunu «Od 
ata, od ana» diye «çağırırlar.» Bu vakıalardan anla
şılıyor ki eski Türklerde bir nevi manizim mevcuttu. 
Fakat bu Manizm, yalnız cedlerin ruhlarını değil 
Ceddelerinin ruhlarını da mabud telâkkî ediyordu. Bun
dan dolayıdırki aile ocağının ateşine yalnız (od ata) 
demiyor, (od ana) da deniyordu. Demek ki bu ateşte 
hem cedlerin ruhu hem de Ceddelerin ruhu yaşıyordu. 
Bunun neticesi olarak, eski türklerde münhasıran Pe
derşahî olan bir aile teşekkül etmemiş, baba soyuyla 
ana soyuna aynı kıymeti veren muzaaf velayetli müsa
vata bir aile enmüzeci vücude gelmiştir. Bazı siyahlar 
ev içinde od ata ile od anayı temsil eden bir takım 
sanımların vücûdunu da haber vermişlerdir. Rubrak di
yor ki [Ğaranid Ansiklopedi (moğol) maddesi] evin 
sağ tarafında ev sahibinin oturacağı yerde keçeden 
yahut çukadan yapılmış oır sanım bulunurdu ki buna 
(ev sahibinin kardeşi) denilirdi. Solda karısının otura
cağı yerin üzerinde yine bir sanım bulunuyordu ki 
(ev sahibinin kardeşi) namını alırdı. Kalbin yeri olan 
sol cihed ihtiram mevkii idi. Bu iki sanımdan başka 
diğer samanlarda vardı. Birisi (inek memeli) idi ki ka
dınların hamiyesi idi. Çünkü inekleri sağan kadınlardı.



Diğeri (kısrak memeli) idi ki erkeklerin hamiyesi idi. 
Çünkü kısrakları sağan erkeklerdi. Büyük bir ihtimale 
göre, bu sammlar, ailenin iki mânı olan (od ata) ile 
(od ana) nın timsallerinden ibarettir. Eski Türkler, 
aile saadetini bu iki ocak perisinin sevişmesine atfe
derlerdi. Bu gün bile, karı ile kocanın arasında geçim
sizliğin görüldüğü zaman (perileri sevişmemiş) de
nilir. Binaenaleyh izdivaç esasen ocak perileri arasında 
vukua geliyor. Gelin ile güveyi bu ruhanî izdivacı 
temsil etmekle mükellef bulunuyorlar demekti. Dü
ğün merasiminde buna delalet eden bir çok izler gö
rülüyor. Mamafih ocak ister pederşahî olsun ister 
musavaatcı olsun velayeti ammeyi haiz bir devlet 
teşkilâtı mevcut olduktan sonra teşekkül eder. Çünkü 
devlet yokken simyedeki aile velayeti, simyenin reisin
de temerküz etmeyerek umum fertler arasında mün
teşir bir halde kalır. Mesela Arap simyesinde bir usbe- 
ye dahil olan fertlerin cümlesi biri birinin velisi, biri 
birinin meulâsıdır. Kısas ve diyet meselelerinde veliy- 
yüddem yalnız simyenin reisi değil, simyenin bütün 
fertleridir. Binaenaleyh simye, Cumhuriyet, şeklinde 
büyük bir aile demektir.

Ocak ise bir cumhuriyete değil, bir hükümdarlığa 
benzer. Pederşahî ocakta yalnız bir hükümdar var ki 
babadır, ikili ocakta (yani türk ailesinde) ise ailenin 
bir (melik)i ile bir de (melikesi) vardır ki (baba) ile 
(ana)dan ibarettir. Ailede bir yahut iki hükümdarın 
mevcut olabilmesi için, daha evvel cemiyette bu mef
humların fiilen yaşaması lâzımdır. Binaen aleyh eski 
Yunanlılar ve lâtinlerde (medine) teşekkül etmeden 
pederşahî aile vücuda gelmediği gib!. eski Türklerde 
de göçebe medine mahiyetinde olan (il) vücuda gel
meden (ocak) teşekkül edememişti. Dikkat edilince



görülür ki velayetin ikili olması noktasında da (Türk- 
ili), ile (Türk ocağı) arasında bir tenazır vardır:

Devletin umumî velâyeti hakan ile hatunun mütte- 
hid şahsiyetinde tecelli eder. Hükümet tarafından ıs
dar olunan emirlerin mutlaka (Hakan ile Hatun emre
diyor ki) suretinde ilân edilmesi, elçilerin mutlaka 
hakan ile hatun beraber bulundukları sırada huzura 
kabul edilmesi, velâyet-i ammenin yalnız hakana, de
ğil, hakan ile hatunun her ikisine ait olduğunu göste
rir. [Yeni mecmuanın dokuzuncu sayısında Cinsî Ah
lâk makalesine müracaat] Bunun gibi, ailenin hususî 
velâyeti de baba ile ananın müşterek şahsiyetinde 
mütecellidir. Mamafih, ailenin velâyeti esasen (od 
ata) ile (od ana) ya ait olup zevç ile zevce bunların 
vekili olmak itibariyle bu velayete sahiptirler. Bunun 
gibi Hakan ile Hatun da (Ay ana) ile (gün ana)mn 
Vekilleri ve mümessilleri olmak dolaysiyle umumî ve
lâyeti haiz olmuşlardır. Radlof (Şamanlık ve medeni
yeti) nâmındaki tetetbuunda eski Türk Kozmoğonisine 
göre semanın yedinci katında (Gün ananın), altıncı 
katında da (Ay ata)nın bulunduğunu bildirdikten 
sonra, güneşin müennes, ayın müzekker addedil
mesi, sırf savti bir müşabehetten ibaret olup, 
esatirî bir manayı haiz olmadığını iddia ediyor. Hal
buki (Yeni mecmuada) intişar eden (Türk Kozmogo
nisi) manzumesinde (Siyerozeveski) den menkul ol
mak üzere Yakutlara ait iki lejanid vardır ki, birisi 
(ay)ın bir öküz kızla muaşagaşına, diğeri de gök eh
linin kızı olan (Güneş hanım)ın yer ilâhı tarafından 
izdivaç için istenilmesine dairdir. Bulajanidler (gün 
ana) ile (ay ata)nın esatirî manaları haiz olduğunu 
gösteriyor. Binaenaleyh Türk töresine göre (Ay ana) 
ile (gün ana) kainatın, (Hakan) ile (Hatun) ise inşa-



niyetin melik ve melikesi hükmündedirler.

Hakan ile hatun bâzan da ilâhların babası ile anası 
olan (Gök Tanrı) ile (Yağızir) nâmındaki ilâh ile ilâ- 
henin mümessilleri olurlar. Oğuz teşkilâtı, (Taoizim) 
teşkilatı ile karşılaştırılınca bu netice husûle geliyor. 
(M illî Tetebbular mecmuası, sayı: 3 sahife: 413.—  
417) Orhon kitabesinden daima hakan ile hatun (ba
bam, devleti dirilten hakan) (Anam, devleti bilen ha
tun) diye beraber zikredilmesi ve iki unvanın da (dev
let) kelimesini muhtevî olması, siyasî velayetin bu 
ikisinde tecelli ettiğine delâlet eder. Aile velâyetinin 
ya'nız kocada olmayıp, karı ile kocanın ikisinde bu
lunduğun da bir takım emareler vardır. Eski Türklerde, 
izdivaç yalnız bir zevceli olmakla beraber, istila devir
lerinde töreye muhalif olarak, zevcelerin teaddüd et
tiği de görülmüştür. Fakat, bu teaddüd ancak bir 
nevi (töre hilesi) yapmak süretiyle icra edilebilmiş
tir.

Töre, yalnız ilk zevceyi ailenin resmi sahibesi 
addederek bu sonki zevcelere (Kuma) namını vermiş
tir. (Kuma) tabiri bu gün de Anadoluda kullanılmakta 
ise de, manası değişmiştir. Çünkü bu gün kuma (or
tak) manasına kullanılmaktadır İslâm ailesinde ise 
ortaklar arasında kat'i bir müsavaat mevcuttur. Hal
buki eski Türk ailesinde evin sahibesi ve erkeğ:n ha
yatının şerikesi yalnız ilk zevcedir. Kumalar ise, bir 
nevi (odalık) mahiyetinde olup, ilk zevcenin emri al- 
fnda hareket etmekle mükelleftir. Bunların aile teşki
lâtında dinî ve hukukî mevkileri olmadığı, çocuk
larının kendilerine (anne) diye hitap edememelerinden 
de anlaşılır.

Kumaların çocukları resmen ilk zevcenin evlâtları



tanınır. Yalnız ona (anne) diye hitap edebilirler, öz 
annelerine ise, yalnız (teyze) diye çağırabilirler. Bun
dan başka kumaların çocukları diğer kardeşlerine nis- 
betle gayet dûn bir mevkide bulunup az mirasa nail 
olurlar ve hiç bir hususta, hatunların oğullarına müsavî 
olamazlar.

(il) devrinde hakanın yalnız ilk zevceden olan, 
oğlu yerine geçebilir; kumadan doğan oğulları hakan 
olamazdı. Mamafih ilk zevceden maksat zevcin kendi 
ilinden olduğu halde töre nikahıyla almış olduğu ka
dın cıemektir. Çünkü töre nikahıyla yalnız ilden olan 
asîl kadınlarla evlenebilirdi. O devirde, ilk zevceler 
umumiyetle (hatun) yani (prenses) idiler. Binaenaleyh 
bilahere hatun tabiri ilk zevceye alem oldu. Kumalar 
ise ilden yani asîl bir aileden olmazlardı. Mutlaka 
dışardan gelmiş ceriyelerden yahut dışardan alınmış 
zevcelerden ibaretti. Çünkü bu devirde Türkler evle
nirken töre mucibince, iki kayıt ile mukayyet idiler. 
Yani (il)in içinden, (soy)un ise dışından evlenmeğe 
mecburdurlar.

Halâ dillerde dâir olan (Kızımı yedi kat yaban
cıya veririm.) tabiri eski zamanlarda yedi göbek dışar
dan evlenildiğini gösterir. Bu kaide totemli simye
devrinin bir bakıyyesidir.

Fakat (i l )in içinden evlenilmesi, cemiyetin aris
tokratik bir mahiyet almasının bir neticesiydi. Cemi
yetin içinde yalnız (ilden) olanlar vatandaş hukukuna 
malikti, ilden olanlar ise yalnız asılzâdeler idi. Bun
ların haricinde kalan (oymaklar) la (Kara budon) Ro- 
madaki (Kalyanet) ve (Pelebes) sınıfları gibi 
(il)den yani siteden hariç idiler.



İşte bundan dolayıdır ki bir asılzâdenin hatunu 
ancak kendi iline yani (siyar medinejsine mensup 
olan bir kadın olabilirdi. Kumaları ise oymaklardan 
olabilirdi, islâmiyetin ortakları müsavi tutmasına rağ
men bu gün halâ Anadolu'da taaddüd-ü Zevcat bulu
nan evlerde hatun ile kumaların eski vaziyetleri hâki
dir. Türk ailesi ili mânlı olduğu için hem ana soyuna, 
hem de baba soyuna ehemmiyet verirdi. Çocuk hem 
baba cihetinden olan kandaşlarını, hem de ana cihe
tinden olan kandaşlarını akraba tanırdı. Bundan dola
yıdır ki bu gün Hayve de ve Şarkî Türkistanda yaşa
yan Türkmenlerde bir kız yalnız babası türkmen olan 
bir delikanlı ile evlenmez. Çünkü bir adamın asil ola
bilmesi için, yalnız babasının asil olması kafi değildir. 
Türkmen kızının varacağı delikanlının mutlaka hem 
anası, hem babası asil yani türkmen olmak iktiza eder. 
Türklerce asaletin hem pederi, hem de maderi oldu
ğuna diğer bir delil de asalet unvanlarıdır. Eski Türk- 
ler babası cihetinden hakanzâde olanlara (tekin), de
dikleri gibi anası tarafındanda hakan zâde olanlara da 
(yani sultanzâdelere) de (inal) derlerdi. Bir prensin 
hakan olması için behemehal hem (tekin) hemde 
(inal) olması lâzımdı. Nasıl ki bu gün İranda hüküm 
süren Kaçar Türklerinde de bir şehzâdenin, şah olabil
mesi için babası gibi anasınında Kaçar sülâlesinden 
olması şarttır.

Türk ailesi ne mâderi simyenin (Embil anak) 
enmüzecinde olduğu gibi, erkeği karısının simyesine 
bir köle gibi götürür, ne de pederşahi ailede olduğu 
gibi, karıyı, kocasının usbesine bir odalık gibi getirir. 
Türklerde her izdivaçtan yeni bir ev yani aile husûle 
gelir. Bundan dolayıdır ki türklerde izdivaca (evlen
mek) (Ev bark sahibi olmak), denilmiştir. (Bark



— avtele manasınadır.) Bu yeni aile ne erkeğin, ne 
de kadının eski ailelerinin bir dalı hükmünde değildir. 
Her delikanlı evlendiği zaman, babasının anasının 
malından kendine aid hisseyi alarak ayrı bir eve çıkar 
kadın da Çehizini bu yeni eve getirir. Binaenaleyh, 
her izdivaç, eski ailelerinden ayrılan iki ferdin biri 
biriyle birleşmesiyle yeni bir ailenin teşkili demektir. 
Bundan dolayıdır ki ne koca (İç güveyi) dir, ne de 
karısı bir (iç gelin) dir. Yani erkek, nasıl evinin beyi 
ise, kadında aynı süretle evinin hamm'dır. Türklerde, 
ocağın erkek ve kadını aynı mevkide tutması, kadın
ları pederşahi ailede görülen bir takım kayıdlardan 
uzak bulundurmuştur. Gurunard diyor ki (1):

«On dört asırdan beri Çin Türkistanın da kadın
ların erkeklerle beraber cemiyet kabul edildiğini b ili
yoruz.»

«Heyüen Çaniğ (kao çâniğ)ın melikesiyle bera
ber hanımları kendisini karşılamak için şehirden dışarı 
çıktıklarını, prensin anası kendi konferanslarına ve 
dini kıraatlarına müdavim olduğunu bildiriyor.»

Islâmiyetten evvel Türk kadınlarında tesettür, ve 
itikaf bulunmaması Türklerin o zamana kadar hem 
peder şahî, hemde zühdi bir dinden uzak kalmalarının 
bir neticesidir

Bütün cemiyetlerde, simye gibi ocağında İçtimaî 
bir aile olması, devletin teşkiliyle ibtidar eder. Çünkü 
devlet teşkile başlar başlamaz ibtida simye ile müca
deleye başlar. Eskiden simye de, devlet gibi siyasî 
bir zümre olup, fertlerin hukukunu kan dâvası usûliyle 
muhafaza ettiğinden, devlet teşkil edince, ferdî huku-



kun siyaneti hususunda bu iki teşkilât arasında re
kabet husule gelir. Ne simye, asırlardan beri alışmış 
olduğu bir hakkı terk etmek ister, ne de devlet ken
disinden başka kazaî velâyeti haiz bir teşkilatın mev
cudiyetine razı olur, işte bunun içindir ki Eflâtun 
«Devletin kuvvetlenmesi, ailenin ilgasıy'a, ve hiç ol
mazsa asker sınıfının aile teşkil etmemesiyle kaimdir.» 
demişti. Çünkü o zaman simye şeklindeki aile henüz 
kuvvetli idi. Devlet ve ordunun tesanüdüne mani olu
yordu. islâmiyette bir taraftan simye usbetine (ha- 
mit-i cahiliyye) nâmını vererek takbih etmiş, diğer 
taraftan (mal ve evlât size düşmandır) diyerek simye 
devrindeki şiddetli aile merbutatını zayıflatmağa ça
lışmıştı. Çünkü iman kardeşliğinin kuvvetlenmesi için 
kan kardeşliğinin zayıflaması lâzımdı. Osmanlılıkta 
ilk devirlerinde devleti, ekseriyetle ailesiz fertler
den müteşekkil bir orduya istinat ettirerek Eflatunun 
mefküresini tahakkuk ettirmişti.

.Türklerde en eski zamandan beri devlet, simyenin 
fevkinde tanındığı için, kuvvetli bir devlet teşkilâtı
mevcut olabilmişti. Leon Kahon, tarihinde iki atalar 
sözü nakleder ki Türklerin devleti ailenin fevkinde tut
tuğuna delâlet eder. (1)

«Türk ata binince babasını tanımaz, yani devlet 
memuru olunca artık aile reisinin kumandası altında 
kalamaz.»

«Yoldaşların babayın ocağına akın ederse sen de 
beraber akın et.» Yani devletinle kabilen arasında bir 
münazaa çıkarsa kabileni devletine feda et.

(1) Nouvelles etudes d'histoire du droit Dares- 
te, P. 272



Türklerin devlete, aileden fazla merbut olduğuna 
delalet eden bir takım halk hükümleri de vardır: 
Meselâ «Yolda büyük dururken soyda büyük önde 
yürümez.» Yolda büyük devlet memurudurki umumî 
velayeti haizdir. Soyda büyük aile reisidir ki hususî 
bir velayeti haizdir, il hayatı yaşayan Türklerce ve- 
lâyeti âmme velâyeti hâssadan akva olduğu için eski
den beri yolda büyük soyda büyüğe tekaddüm eder
di. Halbuki cahiliyet devrindeki araplarda simye şey
hinin fertler üzerindeki nüfûzu aşiret şeyhinin nüfu
zundan çok kuvvetlidir.

Yine Türk «Belden gelen seyyid değil, yoldan 
gelen seyyiddir.» der. Bununla içtimai şahsiyeti, ne
sep asaletinden daha yüksek gördüğünü anlatır, (inne 
ekremeküm etgaküm) nassı da bu manayı müjiddir.

Türklerde aile mefküresinin ikinci, devlet mefkü- 
resinin birinci derecede olmasının bir mühim neticesi 
de, çocuk baliğ olunca baba ve anasının velayetinden 
çıkarak devletin velayetine dahil olmasıydı. Bundan 
dolayıdır ki bir genç, evlendiği zaman, ailenin sürü
lerinden ve emvalinden kendine a'd olan hisseyi ala
rak ayrı bir eve çıkardı (1) Ve artık doğrudan doğruya 
hanın bir tebası olur. Bundan başka, Darestin beyanına 
göre Cengizin bir kanunu olan (Uluğ Yasa) da devlet 
tarafından aile hukukuna dair vazedilmiş kaidelerde 
vardı. Meselâ: Bir kadın küzüy olmayan bir erkekle 
evlenemezdi. Fakat bir kızı küzüy olan bir erkeğin 
istediği zamanda babası ve anası vermemekte buluna
mazdı. Senede her kırk ev dahilinde hiç almazsa dört

(1) Nouvelles ebudes do histoire dudroit Dares- 
te P. 272



izdivaç vukua gelmek mecburi idi. Reisler bu kanunun 
tatbik edilmesine itina ile mükellefti. Ener delikanlı
lar (Kalın) verecek kadar bîr servete malik değilse
ler, Oba halkı onlara yardım etmekle mükellef tutulur
du.

Bu kaideler devletin nüfusu çoğaltmağa çalıştı
ğını gösterir. (Yeni mecmuanın yedinci sayısında 
münderic (boğaç) hikayesi de bu çalışmayı gösterir. 
Burada bir baba erkek evlât istediği halde, diğeri kız 
evlât istiyor. Bu hal kız evladın da erkek evlât kadar 
kıymetli olduğunu gösterir.) Bundan başka Uluğ ya
sa aşiret devrinde carî olan kan davası hukukunu da 
ilga etnrş, bunun yerine devlet tarafından tatbik edi
len, (ferdi ceza) usülünü ikame eylemişti. Bu usûl 
sayesinde (il)in muhtelif obaları arasında kan dâva
ları ve akınlar kalkarak daimî bir sulh tesis etmiş ve 
bu süretle (simye) yani oba, simyesî bir zümre ha
linden çıkarak seyyar bir köy haline girmişti. Zaten 
eski Türkçede (il) kelimesi hem (devlet), manasına 
hem de (sulh) manasına gelir.

(Birinci mana için Orhon kitabesine, ikinci mana 
için Mahmut Gasgarî lüğatına bakmalı)

Anlaşılıyor ki Türklerin il devri, boylar ve obalar 
için bir müsalemet devri, bir türk sülhü —  (Paix 
Turgue) çağıdır. Uluğ Yasada cinsi ahlâka da ehem
miyet verilmiştir. Binaenaleyh kocalı bir kadına taarruz 
eden idam cezasına dûcar olurdu. Bir kızı ilğfal eden 
onu almakla mükellef tutulur, gayr-i meşru münasebet
lerde nakdî cezalara mahkûm olurdu. -

Bundan başka, kanun, aile kadınlarına icabında 
kocaları yahut evlâtları lehinde handan yahut beyler
den şefaatta bulunmak hakkını da vermişti: Cengiz



Han U!uğ Yasayı Uygurlar vasıtasıyle eski Türk töre
sinden iktibas etmişti. Binaenaleyh buradaki ahkâm 
ekseriyetle Türk hukukunun kaidelerinden ibaretti.

Ocağın iki enmüzecinden biri olan Romanın Pe
derşahî ailesi Çin ve Hind ailelerinde de görülüyor. 
Yalnız Romada babanın aile dahilindeki velâyeti ona 
devlet tarafından verilmiş addolunduğu halde, Çin de 
bu velâyet, doğrudan doğruya aile reisine aid telâkki 
edilir. Türk ailesinin bir misalini de Cermen ailesin
de görürüz. Cermen ailesinde de Pederşahi bir vela
yet teşkil edememiş, akrabalık hem baba cihetinden 
hem de ana cihetinden devam edegelmiştir.

Fakat, Cermanların eski dini ve aile teşkilâtı iyice 
malum olmadığı İçin, Cerman ocağının nasıl olup da 
bu halde kalabildiği izah edilememişti. Binaenaleyh 
Türk ailesinin izahı, cerman ailesinin de, dini esas
larıyla beraber anlaşılmasına yardım edecektir.

Bu gün Avrupanın her tarafında carî olan asrî ai
le, Cerman ailesinden doğmuştur. Bunun gibi İslâmî 
Asyada, Türk ailesinin de gittikçe teammüm ederek, 
her yerde iki taraflı garabetin, hukukça müsavaatın 
ve her izdivaçtan ayrı bir ev doğmasının diğer kavim- 
lere de intişar ettiğini görüyoruz.

Türk ailesiyle Cerman ailesi feministtir. Cerman- 
larda ve Turanîlerde ailenin feminist olmasından do
layıdır ki ibtida kadının da, erkek derecesinde bir 
hukuka malikiyetini kabul eden milletler, Cerman cin
sine mensup olan, Anglo saksonlarla, Almanlar ve 
Turan cinsine mensup olan FinlandiyalIlarla, Macar- 
lardır. Kadınlara millet meclisinde ibtida intihab hak
kını ita eden bir taraftan Yeni Zelandanın ve Avustural- 
yanın Anglo saksonları ise, diğer taraftan da Turanlı 
olan FinlandiyalIlardır. Kornon yahut maarif meclisleri



intihaplarında da Alman hükümetlerinden b:r kısmıyla 
Macarların kadınlara aynı hukuku verdiği görülmekte
dir. Binaenaleyh bugünkü Türk femînizm:n!n esasları
nı, içt'maî tekamülümüzün simye ve ocak devirlerin
den başlıyarak tetkik eylemeliyiz. Çünkü bugünkü 
adetler eski türklerin tekâmül etmiş ve muasırlaşmış 
şekillerinden ibarettir.

AİLE AHLAKI

Geçen makalelerde İçtimaî ailenin aşiret devrinde 
yalnız simyeden, kavim devrinde simye ile ocaktan 
ibaret olduğunu teşrih etmiştik. Ocağın ümmet devrin
de aldığı şekile de (Konak) nâmını veriyoruz. Bu maka
lede, bize , teallukî olmak itibariyle, bilhassa, İslâm 
ümmetine aid (Konak) tan bahsedeceğiz.

Islâm ümmetindeki konak dört muhtelif menşeden 
gelen unsurlardan mürekkeptir: Eski arap ailesi, İslâ
mî aiie, İranın ve Rumun Pederşahî ailesi, Türk ailesi.

(1) Eski Arap ailesi: Cahiliyet devrinde arap aile
si, içtimai aile ve tabiî aile diye iki kısma ayrılabilir. 
İçtimaî aile, dini ve hukuki bir mahiyeti haiz olan 
(bilhak =  dedroit) ailedir ki s:myeden ibarettir. Ta
bii aile dince ve hukukça hiç bir kıymeti bulunmayan 
bil f iil =  De fait heyetlerden ibarettir. Bu heyetlerde 
(ehl) ve (lyal) nâmlarıyla iki dereceye münkasımdır: 
Ehl bir evde oturan dede, amcazâdeler ve kardaşlar- 
la bunların karılarından ve çocuklarından mürekkep 
büyücek bir heyettir, lyal ise, Zevç, Zevce ve çocuk
larından mürekkep olan küçük heyetlerdir. Binaena-



leyh her eh! müteaddid lyallardan, her simye ise 
müteaddid ehillerden mürekkeptir.

Aşiret devresinde ne ehlin, ne de lyalın İçtimaî bir 
mahiyeti yoktu. Fakat, bilahire (ehl) den konak de
diğimiz aile (lyal) dan da (Yuva) nâmını verdiğimiz 
aile doğduğu için o zaman yalnız b ilfiil mevcut olup 
bilhak mevcut olmayan bu heyetleri de, zikre lüzum 
gördük.

Arap simyesi (zevil erham) ve (usbe) nâmlarıyla 
iki kısımdı (ruhama, zirahm) gibi kelimeler hısım, 
akraba manasınadır, (sıla-ı rahm) akrabasını aramak 
demektir. Demekki bu tabir, bidayette bütün akrabayı 
câmidi. Yani eski bir zamanda simye, yalnız Zevil 
erhamdan mürekkepti, (rahm) aynı zamanda (döl 
yatağı) manasına olduğuna göre eski araplarda gara
betin rahimde iştirakten ibaret olduğu fani simyenin 
maderî bir şekilde bulunduğu anlaşılır. .

Usbeye gelince bu kan davasından doğmuş bir 
(Akile ~  Clan foridigue) mahiyetindedir. Akile keli
mesi kamusun beyanına göre diyet bağlamak manası
na olan (akl) masdarından müştak müennes bir ism-i 
faildir, ibtida (diyet bağlayıcı cemaat) manasına olan 
(cemaat-ı akile) süretinde kullanıldıktan sonra (Ce
maat) kelimesi düşmüş âkile kelimesi ayni manaya ola
rak yalnız kalmıştır.

Akile öyle bir zümredir ki fertleri arasında gerek 
müsbet ve gerek menfi kan davası tesanüdü mevcut 
bulunur. Kan davası tesanüdünün müsbet şekli, bir 
ferde vuku bulan tearruzun intikamını bütün âkıledaş- 
larının almakla mükellef olmasıdır. Menfî şekli de 
bir ferdin işlediği cürümden bütün âkıledaşlarının me
sut tutulmasıdır. Binaenaleyh tearruza uğrayan ferdin 
tyalı yahut ehli değil, bütün âkılesi onun intikamını
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almakla mükellefti. Bu intikam da, mutlaka mütearriz 
olan fertten değil, onun her hangi akıledaşından alına
bilirdi. intikam yerine (diyet) kâim olacağı zamanda 
da, diyet vermek vazifesi yahut almak hakkı bütün 
âkıleye aitti.

İşte kan davası mücadelelerinden, intikamı diyet
le tasviye etmek için yapılan müsalahalardan (akile) 
müessesesi doğunca bunu teşkil eden akraba, evvelce 
bütün akrabayı muhtevi olan (zevil erham) arasından 
ayrılarak (usbe) namıyla ayrı bir zümre teşkil etmiştir, 
(zevil erham) tabiri eskiden (usbe) dahilindeki fertleri 
de muhtevi iken usbenin teşkilinden sonra, münha
sıran usbenin haricinde kalan akraba manasına istilah 
olmuştur. Usbe, (nesebî usbe) ve (sebebi Usbe) nâm
larıyla iki kısımdır. Nesebî usbe kandaş olan akrabayı 
muhtevidir. Sebebi usbe ise kandaş olmayan, sunî 
akrabaları muhtevidir.

Nesebî usbe de üç nev'e ayrılır: Usbe bi nefsihî 
usbe biyagrihi, Usbe maagayrihi. Usbe bi nefsihi yal
nız erkekleri muhtevidir. Kadın usbe gayrihi ve usbe 
maagayrihi olabilirse de Usbe binefsihî olamaz.

Bundan başka Usbe bi nefsihi ferdin, kadın ta
rafından değil, yalnız erkek cihetinden olan akraba
larını ihtiva edebilir: Çünkü kadın cihetiyle olan ak
raba usbenin haricinde, binaenaleyh Zevilerhamın da
hilindedir.

Usbe bi nefsihi, bir adamın oğullarından ve to
runlarından, babasından ve baba cihetinden olan de
delerinden, kardeşlerinden, ve karındaşlarının oğul
larıyla torunlarından, amcalarından ve amcalarının o- 
ğullarıyla torunlarından ibarettir.

Usbe bigayrihi, bir takım kadınlardır ki erkeğin 
kardeşleriyle birlikte bulunmak dolaysiyle usbe ol



muşlardır; Usbe maağayrihi ise, bir kadındır ki diğer 
bir kadınla usbe olmuştur.

Sebeb-i Usbeye gelince bu (vela) nâmı verilen 
sun'i bir karabetin neticesidir. Vela, üç türlü olduğu 
için sebeb-i usbeler yani (mevlallarda üç nevidir; Atk 
mevlâsı, akd mevlâsı, rahm mevlâsı. Atk mevlâsı Köle 
iken azâd edilmiş şahsa denilir. Cahiliyet sahasında ai- 
lesiz kalan her ferdin kanı heder olduğu için bir köle 
azâd olduktan sonra da, eski efendisinin ailesine men
sup kalırdı. Binaenaleyh eski efendisi azâdlısının hem 
intikamını almakla, hem de icap ederse diyetini ver
mekle mükellefti. Azadlı, usbesiz olarak ölürse eski 
efendisi (vela hasbiyle) ona vâris olurdu. Fakat k i
taplarında bu gibilere (meulei ıtaka) denilir. Eğer 
efendi, kölesini vela hakkı kalmamak üzere âzâd et
mişse, köle (şaibe) nâmını alırdı. Ve artık eski efen
disiyle hiç bir rabıtası kalmazdı.

Akd mevlâsı ailesi bulunan bir fertle akdederek 
onun azadlısı hükmüne geçen âkılesiz bir fert demek
tir. Usbesi bulunmayan bir adam, her türlü kan da
vası tesanüdlerinden mahrum, binaenaleyh kanı he
der olduğu için mevcut âkılelerden birine girmek 
mecburiyetindedir. Böyle bir adam akılesi bulunan bir 
ferde müracaat ederek «ölürsem vârisim ol, diyete 
mahkûm olursam diyetimi ver.» diyerek onunla bir 
mukavele akdeder. Fakat kitaplarında bu gibilere (mev- 
lel mevale) denilir. Simyesinden kaçmış, kovulmuş, 
yahut düşmanları tarafından takip olunan bir ferdin bir 
kabile şeyhine yahut her hangi bir ferde dahil olması 
da bir nevi mevalât mukavelesinden ibarettir.

Rahm mevlâsı, bir akıleye mensup bir câriye ile 
evlenmek dolaysiyle o akıleye dahil olan fert demek-



tir. Meselâ Hicaz şairlerden (sedif) evvelce (Huzaa) 
kâbilesinin mevlâsı iken, Benî Haşimin, (Ebî Leheb) 
dalından bir mevlâ ile tezevvüç ettikten sonra Benî 
Haşimin velâsını iddia etmiştir.

Bu vakıalar gösteriyor ki usbe ibtida kan dâvasın
dan doğmuş ve bir âkile mahiyetinde olarak zevil er- 
hamdan ayrılmıştır. Zevil erham yalnız kandaşları 
muhtevî iken Usbe (mevli) nâmıyla kandaş olmayan 
bir takım sun'i akrabalarda görüyoruz ki bunların ka
rabeti, münhasıran her ferdin kanı heder kalmamak 
için, kan dâvası tesanüdüne mâlik bir zümreye iltihak 
mecburiyetinde bulunmasından ileri gelmiştir. Akile 
arasındaki kân davası hukuku devletler arasındaki harp 
ve sulh hukukları gibi siyasî bir mahiyeti haizdi. Hat
ta fertlerin akdettikleri mevlâdan başka simyeler de 
biri biriyle (Half) nâmıyla mevâlatlar yani ittifaklar 
akdederlerdi. Bu sûretle mürekkep akileler husule 
gelirdi. Binaenaleyh âkıleye dolaysiyle usbeye (si
yasî aile) nâmını verebiliriz.

(Konak) da usbenin yanî siyasî ailenin bir takım 
izlerini görebiliriz. Meselâ oğlu olmayan bir adamın 
bütün mirası kızına kalmıyor, görmediği, adını bile 
işitmediği uzak bir amcazâdesi meydana çıkarak bu 
kızcağızın babasından kalan mirasa ortak oluyor. Biz 
bugün bu hali, bugünkü hukukî ve ahlâkî vicdanımızla 
tasvip etmiyoruz. Fakat cahiliyet zamanında bu kai
de gayet haklı ve faideliydi. Çünkü diyet vermeğe mah
kûm olan bir adamın yakın usbesi yoksa, uzak olan 
usbesi bu diyeti vermeğe mükellef olurdu. Bunun gi
bi, o adamın vârisi olacak yakın bir usbesi yoksa, 
uzak usbesi ona varis olurdu. Nimet külfede göre ol
duğu için, o zaman bu şekildeki tevarüs gayet hak
lıydı. Bugün bu tevarüsü haklı görmeyişimiz, artık



usbeler arasındaki kan dâvası ve diyet tesanüdlerinin 
hiç bir izi kalmadığı içindir. Uzakta kalan usbeler, ar
tık diyet cihetiyle hiç bir külfete maruz olmadıkları 
için, miras hususunda da bir nimete mazhar olamama
larını muvafık görüyoruz. Bir adamın kızı, onun her 
türlü uzvî hastalıklarına, İçtimaî ayıp ve lekelerine ta- 
mamiyle varisdir. Babasının bu kadar külfetine tah
mil eden bir kızın, miras nimetini, bu külfetlere asla 
mâruz olmayan bir yabancı ile taksim etmesi bugün
kü hukukî ve ahlâkî vicdana göre haklı görünmemesi 
gayet tabiidir.

Cahiliyet devrinin bıraktığı izler arasında tead- 
düd-û zevcât ile cariyelerin istifraşı kaidelerini de gö
rüyoruz. Bundan başka (mirasda erkeğin kadın hisse
sinin iki misli olması) Usûlî de esasen cahiliyet 
devrinden kalma bir kaidedir (1) İslâmî aile erkekle 
kadın arasında ahlâkî bir müsavât kabul ettiğine göre, 
bu gibi adetleri yalnız müsamahatan tecviz etmiştir 
diyebiliriz.

(2) İslâmî aile —  Cahiliyet devrinde akrabalık 
yalnız (zevil erham) ve (Usbe) nâmlarıyla iki daireyi 
muhteviydi. İslâmiyet bunlara (eshab-ı feraiz) nâ
mıyla üçüncü bir dairede ilâve etti. Eshab-ı feraizin 
erkek cinsinden olanları şunlardır: Baba, Sahih dede 
ve bunun babası ve dedesi ilâ ahir. Ana cihetinden 
kardeş, zevç. Kadın cinsinden olanları da şunlardır: 
Zevce, kız, oğlun kızı, ve bunun kızı ilâ ahir. Baba ve 
ana cihetinden kızkardeş, baba cihetinden kız kardeş, 
ana cihetinden kız kardeş, ana sahih cedde.

(1) Kitab-ûl Vesâil, Limârefet-il evâil Lissiyûti: Yaz
ma nüsha Esat efendi Kütüphanesi Numara: 2384



(Sahih decfe torununa nisbetinde ana dahil olma
yan dededir. Sahih cedde torununa nisbetinde fâsid 
dede dahil olmayan ceddedir.)

Görülüyor ki (baba) ile (dede)yi istisna edersek, 
eshab-ı feraîz bilhassa kadınlardan yahut kadın cihe
tiyle ve sıhriyetle akraba olanlardan mürekkeptir. Ca- 
hiliyet devrinde kan dâvası tesanüdünde olduğu gi
bi, miras meselesinde de (usbe) birinci dereceyi, (ze- 
vil erham ise ikinci dereceyi işgal ediyordu. Usbenin 
(usbe binefsihi) kısmında kadınlar bulunmadığı (usbe 
bi gayrihi) ve (usbe maağayrihi) kısımları ise bâzı 
şartların mevcûdiyetine vâbeste olduğu için, miras me
selesinde kadınlar gayet dûn bir mevkîde idiler. Binae
naleyh kadınlarla ve kadın cihetinden ve sıhriyet tari
kiyle olan akrabanın ve bu meyanda esasen usbeden 
oldukları halde kıymetlerinin yükseltilmesi lâzım ge
len baba ile dedenin yeni haklarla teçhizi islâmiyetin 
gayesi olan müsavaat ve adaletin esaslı bir lâzımesi idi. 
İşte Kur'an-ı Kerimde eshab-ı feraize aid bu yeni hak
ların iradesi, eski adaletsizliği mümkün mertebe islâh 
etmek gayesine matuftu. O halde araplarda, ailenin 
tekâmülü üç devreyi takip etmiştir. (1) maderl sim- 
ye devrinde yalnız (zevil erham) mevcuttu. (2) Pe
der? simye devrinde buna bir de (usbe) intizam etti. 
(3) İslâmiyet devrinde bu ikisine (eshab-ı feraiz) de 
ilâve edildi. İslâmiyet eshab-ı feraizi irade etmekle 
evvelce yalnız bilfiil, bir mahiyeti haiz olan (ehil)e 
de bilhak yani içtima? bir mahiyet verdi. Çünkü es- 
hab-ı feraizin kadından olan fertlerine erkek muadil
leri de ilâve edilince meydana gelen zümre (ehl)i teş
kil eder. Erkekten ilâve olunacak fertler şunlardır: (o- 
ğul, oğulun oğlu ilâ ahir; baba ve ana cihetinden kar
deş, baba cihetinden kardeş) Mamafih İslâmiyet dev



rinde (iyal)ın hududu da teayyûn etmiştir. Bize göre 
İslâmiyet devrinde (ıyal)ın ihtiva ettiği fertler bir 
adamın vefatında — başka akrabaları olsun olmasın—- 
behemehal vârisi olan akrabalardan ibarettir. Mese
lâ birader, hemşire, dede, büyük vâlide, torun amca, 
dayı, hala, teyze gibi akrabalar. Ancak daha yakın 
akrabalar olmadığı zaman vâris olabilirler. Halbuki 
(baba, oğul, zevç, ana kız zevce)den ibaret olan altı 
nevi akraba vardırki — başka akraba bulunsun yahut 
bulunmasın—  behemahal vâris olurlar. İşte bunla
rın mecmuu (ıyal)ı teşkil eder. Dikkat edersek (ehl) 
de esas olarak (ced) ile (cedde)yi, 1ya! da ise (zevce) 
yi esas olarak görürüz.

Ehl (beyti zümre =  Groupe demestique) olup lyal 
ise (izdivacî bir zümre =  Groupe Gonjugale)dir. Türk 
aleminde birincisi (konak) şeklindeki aileyi, İkincisi 
ise (yuva) şeklindeki aileyi meydana getirmiştir.

İslâmiyet izdivaç ile zevceyi biribirine varis yap
ması aralarında dinî, ve hukukî bir râbı meydana ge
tirerek izdivacın dini bir kutsiyet kesbetmesini intaç 
etmiştir. (Kadınlar erkeklerin şakıkaiarı yanı nısf de- 
ğerlerlndedir) mealinde olan hadis-i şerif de. Islâmi- 
yette zevç ile zevcenin müttehid bir şahsiyet teşkil 
ettiklerin! gösterir.

ı



aile ahlak

islâmi ailenin husOle getirdiği teceddûd, yalnız 
(eshab-ı feraizje mirasda yeni haklar vermekten iba
ret değildi; bu teceddüdün diğer unsurları da şunlar
dır:

1 —  Evvelce bir kızı almak için verilen ağırlık, 
kızın babasına, eğer babası yoksa bundan sonra gelen 
diğer yakın usbesine aitti. İslâmiyet, bu ağırlık yani 
(Kalın) yerine (mihir)i ikame etti. Mihrin bir kısmı 
izdivaçtan mukaddem verilirki buna (mihr-i muaccel), 
nâmı verilmiştir. Diğer kısmıda talâk yahut vefat vu
kuunda tediye edilir ki buna da (mihr-i müeccel) tes
miye olunmuştur.

islâmiyette bu iki türlü mihrin her ikisi de bizzat 
zevceye aiddir. Babası yahut diğer usbesi bu paralara 
el süremez. Bundan başka nikahın devamı müddetin- 
ce kadın kendi malına istediği gibi mutasarrıftır. Na
fakası zevcine ait olup hanenin masrafına kendi ma
lıyla iştirak etmez. Talaktan sonra da, (idde) müdde- 
tince nafakası zevci tarafından temin edilir.

2 —  Cahiliyette bir baba kızını istediği erkeğe 
verebilirdi. İslâmiyet, zevcenin rızasıyla olmayan ni
kâhı gayr-ı mevcud addetmiştir. (Hüzzam), kızı (Hun- 
sa)yı kendine sormadan bir adama tezavvüç etmişti. 
(Hunsa) Hz. Peygamberin huzuruna gelerek, babasının 
kendisini istediği bir erkeğe verdikten bahisle şikayet 
etti. Hz. Peygamber (La nikâha lehu in kehımen şi'de) 
yani: (onun senin üzerinde nikahı yoktur, istediğinle 
evlen) buyurdu, (ibn sad, Tabakât, cilt: 8, sahife: 
334; Buharî cilt 3, sahife 13)

3 —  Cahiliyet zamanında bir erkek ölünce, oğlu, 
üveyi anasının üzerine abasını atarsa, yeniden kalın
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vermeye lüzum kalmaksızın üveyi anası nikahlı zev
cesi hükmüne geçerdi. İslâmiyet (Hurmet-i mutahara) 
yi tesis ederek üveyi ana ile izdivacı menetti. Mamafih 
İslâmiyet devrinde de bir kimse vefat etmiş kardeşi
nin ve amcasının karısını alabilir. Fakat kadını İrza 
(râzı) etmek ve mihrini vermek şartıyla alabilir. Yok
sa, cahiliyet devrinde olduğu gibi bir kadın üzerine 
mütevaffa zevcinin en yakın usbesi tarafından bir aba 
atılmakla mihaniki bir sûretle onun zevciyeti altına 
girmiş olmaz.

4 —  İslâmiyet, Cahiliyet devrinde mevcut olan 
ve (nikah) nâmını taşıyan bir takım âdetleri mene
derek nikâha kutsi bir mahiyet verdi. Cahiliyet zama
nında, cari olan âdetler şunlardı.

1 —  Nikah istibza — bir adam asil bir evlâda 
mâlik olmak istediği zaman zevcesine hayızdan yeni 
pak olduğu bir vakitte «Git filân erkekle münasebette 
bulun, ondan bir döl kazan» derdi Ondan gebe kalın
caya kadar karısıyla mücemaatta bulunmazdı. Bu âde
te (nikah istibza) nâmı verilirdi.

2 —  Nikah bedel —  iki erkek zevcelerini mü
badele ederlerdi. Buna da (nikah bedel) derlerdi.

3 —  (istrobon)un beyanına göre, vaktiyle Yemen
de (biraderâne teaddüd-ü izvac =  Polyandrie faroter- 
nelle) adeti vardı. Hala Tibette mevcut olan bu âdete 
göre, ailenin serveti taksim olunmamak için, yalnız 
büyük birader teehhül eder, diğer biraderler evlene- 
mez. Fakat, aile emvalinin sahibi büyük birader olduğu 
halde, hepsinin bu emvalde intifa hakkı olduğu gibi, 
büyük biraderin zevcesi üzerinde de cümlesinin intifa 
hakkı vardır, istrobon vaktiyle Yemende bu âdetten 
dolayı zuhur eden tuhaf bir fıkra nakleder:

«Bir emir, kızını 14 kardeşi olan bir adama ver



mişti. Kadın büyük biraderin zevcesi olup, gece onun
la yatardı. Fakat diğer kardeşlerinin de onun üzerinde 
intifa hakkı vardı. Gündüz bu kardeşlerden birisi ka
dının odasına girdiği zaman, asasını kapının önüne 
bırakırdı, diğerleri bunu görünce geri dönerlerdi. Kadın 
bu nihayetsiz ziyaretlerden usandığı için, gizlice 14 
kardeşin asaları şeklinde bir asa yaptırdı. Yalnız kal
mak istediği vakitlerde bu asayı kapısının önüne koya
rak ziyaretlerden masun kalmağa başladı. Bir gün bü
tün kardeşler çarşıda bulunuyordu; bu halden istifa
de etmek isteyen bir kardeş hemen eve koştu. Fakat 
kapının önünde bir asa gördü. Halbuki bütün diğer 
kardeşleri çarşıda idi. Erkek şüphe ederek kadının 
babasına haber verdi. Emir gelince kapının önünde 
filhakika bir asa gördü, yalnız odanın içinde kadın 
yalnızdı. Kadın bu hileyi niçin tertip ettiğini anlatın
ca, şüphenin esassız olduğu meydana çıktı. (Astra- 
bon 16 histoire des orabes, huart, tome 1 p. 18).

4 —  Cahiliyette iki arap aralarında (mevahat) 
nâmıyla sun'î bir kardeşlik tesis edebilirlerdi: Meva
hat tarikiyle kardeş olan iki erkek gerek malları, ge
rek kadınları müşterek olurdu. İslâmiyet, zevcelerin 
müşterek olmasını katiyyen menetti. Fakat Hz. Pey
gamber Medineye hicret ettikten sonra, her muhacirin 
ensardan biriyle mevahat akdetmesini emir buyurdu, 
^emekki bu âdetin Islâm ahlâkıyla itilaf edemeyen 
ikinci kısmı terkedilirse, birinci kısmı o zamanki ör
fe muvafık düşebiliyordu. Mamafih bilahire bütün 
mü'minlerin birbiriyle kardeş olması emir buyurulun
ca bu kaide de münfesif oldu. Mirasa ait naslarda 
mevahatın husûle getirdiği emval iştirakini ortadan 
kaldırdı.

4 —  Nikah haden —  Hurrela aşikâr olarak zina



edemezlerdi. Fakat gizli olarak dost tutabilirlerdi, iş
te bu halde (nikah haden) denilir. Ve dost tutan ka
dınlara (muhaddine, muttehize-i haden) nâmları veri
lirdi. Cariyeler ise, aşikâra olarak zina edebilirler ve 
(Zâniye, müsafaha) nâmlarını alırlardı. (Zâtül haden) 
yalnız dostuyla, müsafaha ise herkesle zina ederdi.

Cahiliyette, hurreler için, gizli zinayı tecviz, fakat, 
alenî zinayı takbih ederlerdi.

5 —  On kişiden az bir heyet uyuşarak bir kadın
la mukarenette bulunduktan sonra, kadın gebe kalır 
ve doğursa bu erkekleri çağırır ve onlara (yaptığınız işi 
biliyorsunuz işte bir çocuk doğdu) derdi. Onlardan 
hangisini sevmişse ona (bu çocuk şendendir) diye
rek, çocuğu ona uzatırdı. Bu adam onu kabule mec
bur olurdu. Bâzen, bir erkek yahut onun evlâdı gayr-ı 
meşru surette doğmuş bir kimseyi nesebine idhal eder
di. Bu fiile (istilhak) ve nesebe alınan adama (Der) 
derlerdi. Mesela Muaviye, Zeyyad bin Ebihi babasının 
veled-i zinası addederek istilhak etmişti.

6 —  Bir takım zaniyeler kapılarına bayrak asarlar, 
herkesi kabul ederlerdi. Kaif çocuğu hangisine ben
zetirse o adam, çocuğu kabule mecbur olurdu. (Tarih, 
İlim, Hukuk Mahmud Esat, sahife: 268) İslâmiyet 
kendi ahlâkıyla itilaf edemeyen bütün bu âdetleri neh- 
yetti. Görülüyor ki islâmiyetten evvel cinsî ahlâk ve

» ismet telâkkisi, islâmiyetin cinsî ahlâk ve ismet telâk
kisinden büsbütün başka idi.

İslâmî ailede şu esasları da görürüz: Akraba ve 
müsahirler arasında malum olan derecelere kadar ni
kah memnudur. Süt kardeşliğinden mütevellid akra
balar da nikâha mani addedilmiştir.

Islâmiyette asıl olan bir zevceli olmaktır. Fakat 
bu günkü ahlâka göre fiilen tatbiki mümkün olmayan
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(adalet) kaydıyla, ihtiyaç ve zarurete binaen teaddüd-ü 
zevcad mübah kılınmıştır. Talakta da asıl olan hür
mettir. Hz. Peygamber talâkı (halellerin en meğuzu) 
diye tavsif buyurmuştur. Fakat bu da ihtiyaç ve zaru
rete binaen mübah kılınmıştır. Kaideten, nikah ebedî 
olmak üzere akdolunur. Nikahın herhangi bir vakit 
ile tevgiti caiz değildir. Her ne kadar islâmiyetin bi
dayetinde (nikah-ı mütâ)ya müsaade edilmişse de, 
bilahare Hz. ömerin hilâfeti zamanında hûkm-ü sul
tanî ile men edilmiştir.

İslâmiyette, halifenin teşrî hakkını en ziyade is
timal eden Hz. ömerdir. Islâmda mutaa (itaat edilen)
Olan evvelâ Allah'ın, sonra peygamberin, daha sonra 
da ulûl-emrin emirleridir. İki evvelki emirlere (nüsus) 
denildiği gibi üçüncü neviden alan emirlere de (ah- 
kam-ı Sultaniye ve ahkâm-ı siyasiye) nâmları verilir.
Ahkâm-ı Sultaniye halifelerin örf ile resmî kaideler 
arasındaki muvafakati temin için, vaz etmiş oldukları 
kanunlardır ki İslâm devletinin husûk getirdiği (hu- 
kuk-u mevzua) bunlardan ibarettir.

Binaenaleyh, İslâm hukukunun tarihini tedvinle 
uğraşanlar bilhassa muhtelif devirlerdeki ahkam-ı sul
taniye ve ahkam-ı siyasiyi zaman sırasıyla tertip ve 
teşkilini izah etmelidirler.

Hz. Ömer nikah-ı mütayı men ederken, hem öy
le, hem de islâmiyetin ruhuna muvafık bir harekette 
bulundu. Çünkü esasen, müta olan kadın zevcine kar
şı, ne vâris, ne de müverriş olabiliyordu. Halbuki İs
lâmî nikahın esası hem zevç zevcenin, hem de zev
cin varisi olmaktı. Bundan başka, nikah iki (şa- 
kıa)nın yani iki (yarım)ın birleşmesiyle tam bir şah
siyetin teşkili demek olduğu ve bu birleşmekte dinî 
bir akitle vücûda geldiği için, ebedî olması iktiza eder



di. Mut'a ise mevkut, gayr-ı dinî ve gayr-ı ahlâkî bir 
mukaveleden ibaretti. Cahiliyet örfünden doğan bu 
âdetin artık müslüman bir cemaatın örfüyle itilâf ede
mediğini gören Hz. Ömer, bir emirle onu ilga ve men 
etti.

Müt’a, islâmiyetten mukaddem velîlerin muvafa
kati alınmaksızın, şahitlerin huzurunda olmaksızın ak- 
tolunan muvakkat bir mukaveleden ibaretti. Kadın 
kendi simyesinde kalırdı. Kocasına (mehir) suretinde 
bir mızrakla bir çadır verirdi. Bunun manası erkek 
karısının simyesinde bulundukça o simyenîn (halifi) 
gibi telâkki olunmasıydı. izdivaç devam ettiği müd
detçe zevç, bu simye ile beraber hareket ederdi. Ka
dın, artık kocasına izin vermek istediği zaman, çadırın 
kapısını evvelce bulunduğu cihetin aksi tarafa çevi
rirdi. Kocası bunu görünce kendi sîmyesine dönerdi. 
Bu izdivacdan husule gelen çocuklar bittabî kadına ait 
olurdu. Bu çocuklar (falan kadınlın çocukları diye ad- 
lanırdı. Kadın ismini taşıyan bir çok kabileler vardıki 
bunlar (müf'a) tarikiyle doğan zürriyetlerden husûle 
geldikleri için bu nâmları almışlardı .

Hz. Ömer, müta'yı menetmekle beraber bilâhire, 
şiiler bu âdeti yeniden tecviz ve ihya ettiler. Bununla 
beraber, Azarbeycanın Türk olan ahalisi, orada (sığa) 
nâmı verilen bu âdeti tatbik etmemektedir. Aynı mem
lekette mezhepleri müşterek olan iki kısım halktan ya
ni Farisîlerle Türklerden, birincilerin müb'ayi kabul 
edip, İkincilerin etmemesi millî ananelerin tesirine 
vâzıh bir misal teşkil eder. Aynı zamanda Türk ana
nesinde kadına verilen mevkiin gâyet yüksek olduğu
nu gösterir.

Hz. Ömerin ul-ûl emr sıfatıyla men ettiği âdet
lerden biri de (vâlide olan cariyenin satılabilmesi) â



detidir. (Medeniyet-i islâmiye tarihini, müellifi: Corci 
Zeydan, mütercimi: Zeki Mağaz Cilt: 5 sahife: 193)

Araplar cahiliyet zamanında nesebe pek büyük 
ehemmiyet verirler, babası yahut anası arap olmayan
ları hakir görürlerdi. Babası ve anası arap olmayanlara 
(acem) dedikleri gibi, anası arap olduğu halde baba
sı arap olmayanlara (Müzerriğ), babası arap olduğu 
halde anası arap olmayanlara da (hecin) nâmları veri
lirdi. Anası cariyen olan bir çocuk necabet ve iktidar 
eseri gösterse babası onu evlâtlığa kabul eder, diğer
lerini ise köle bırakırdı. (Medeniyet-i İslâmiye tarihi 
Cilt: 4 sahife. 286

Binaenaleyh bu gibi çocukları anasıyla beraber 
esir diye satabilirdi, is'âmiyet cariyeden doğan ev
lâdı da diğer evlat gibi meşru ve ötekilere müsavi ad
dettiği için, islâmiyetten sonra, artık cariyeden doğan 
çocuk satılamaz olmuştu. Fakat, bu çocukların ana
ları halâ satılabiliyordu. işte Hz. Ömer, zamanın örfü
ne muvafık olmayan bu âdeti de — ulul emrlik hak
kına istinaden—  men etti.

Hz. Ömerin aile hukukuna dair vazettiği kanunlar
dan biride (kadınları küfüvleri olmayanlarla evlenmek
ten men etmesi) idi. Vakıa İslâmiyet mü’minlerin kar
deşliği esasına müstenid bir cemaat teşkil etmiş; bü
tün müslümanları — hangi kavme mensup olursa ol
sun—  müsavi addeylemişti. Fakat Abbasîlerin hilâfeti 
zamanına kadar, aslen arap olanların vicdanında müslü- 
manların müsavaatı kaidesi tamamiyle yerleşmedi. Bu 
devirde arap olmayan müslümanlara (mevalî) yani 
azadlılar nâmı veriliyordu. Hz. Ömer Islâm Cemaatını 
hakiki bir devlet sûretinde hukukî ve siyasî teşkilâta 
mazhar ederken, tesis ettiği divanlar arasında (nüfus 
tescili) divanı teşkil etmişti. Fakat nüfusun kaydını



arap nisaplarının insab hakkındaki telâkkilerine göre 
icra ettirmişti. Yani arapları ibtida (adnan) ve (kah- 
tan) nâmlarıyla iki (şuab)a tefrik etmiş, kahtan şua- 
bını (hamir) ve (kehlan) nâmlarıyla iki kabile ve ad
nan şuabını (muzır) ve (rabîa) nâmlarıyla iki (kabile) 
itibar etmişti. Muzır kabilesini de (Kureyş) ve (Ke
nan) namlarıyla iki (ımare)ye ve (kureyş) ımaresini 
(beni abd-ı menaf) ve (beni mahzum) nâmlarıyla iki 
(batın) ve benî abd-ı menaf (batın)ım da (benî ha- 
şim) ve (benî ümeyye) nâmlarıyla iki (Zehız)a ayır
mıştı. Bilahire beni haşim fehızınm iki koluna da (fa
sile) nâmı verilerek (benî ebi Talib) ve (beni Abbas) 
fasilelerine ayrıldı.

Hz. Ömer, nüfusun tesciline Hz. peygamberle baş- 
lıyarak ibtida peygamberin mensup olduğu fehızın, ya
ni Beni Haşim'in bütün fertlerini yazdırmış sonra 
mensup olduğu batının yani Ben-i abd-ı Menaf'ın di
ğer fehızını yani (Beni Ümeyye)yi daha sonra men
sup olduğu ımarenin diğer batınını yani (beni mah- 
zum)u. daha sonra mensup olduğu kabilesinin diğer 
ımaresini yani (Beni Kerane) yi daha sonra mensup 
olduğu şuubun diğer kabilesini yani (Benî Rabia)yı 
ve daha sonra mensup olduğu (kavmin) diğer şuubu- 
nun yani (kahtane)yi tescil ettirmiştir. Arap kavminin 
tescili bittikten sonra (acem) den madud olan bütün 
arap olmayan kavimleri de Cinsiyetleri yahut memle
ketleri itibariyle kaydettirmiştir. Bu suretle, o zaman 
asaletin mabel kıyamı olan (insab) usüli yalnız araba 
hasredilerek, diğer müslümanlar insafsız ve şeceresîz 
bir sürefte tescil edilmişlerdi. (Ahkâm-ı sultaniye I- 
mam-ı Maverdi sahife: 195)

Islâm nüfusunun bu suretle tescili o zaman halâ 
arap örfünde (arap) ve (acem) farklarının yaşamak-



ta olduğunu gösterir. O devirde (acem)den müslüman 
olmayanlara (ehl-i zimmet) nâmı verilmiş islâmiyeti ka
bul ederler ise (mevali) tesmiye edilmişti. Binaenaleyh 
bu devirde İslâm devleti (srap)ları, (mevalî) ve (ehl-i 
zimmet) nâmlarıyla (üç kasıt)ı muhtevi idi. Ehl-i zim
met hukuken en dûn bir mevkide bulunuyordu. Mualî 
ise araçlarla ehl-i zimmet arasında mutavassıt bir mev
kie malikti. Vatandaşlık hukukuna mâlik olanlarsa yal
nız araçlardı.

İsiâmiyetin bu zamandaki sınıflarını eski Roma- 
daki sınıflarla mukayese edersek araçların (Pataris- 
yenjlere, mualîlerin (kalyonis)lere, ehl-i zimmetin ise 
(çekbes) lere tamamiyle müşabih olduğunu görürüz. 
Filhakika bu devirde fehız yani (jenis) ile (kabile) 
teşkilatı ordu teşkilatının esasıydı. Mevalî ise kendi 
başlarına simyeler yahut eski tabiriyle (fehız)lar ve 
kabileler teşkil edemezlerdi.

Araç olmayan her müslüman mutlaka bir araç fe- 
hızının mevalisi yani kalyaniti hükmünde olarak ordu
ya dahil olabilirdi. Mevlâlar mensuç oldukları araç 
fehızı derununda yaya olarak muharebeye giderlerdi. 
Halbuki bu fehızların (zürarî)si yani zürriyetinden olan 
fertleri umumiyetle atlı olarak harbe giderlerdi.

Bir fehızın zürarisi ganimet malından hisse aldık
ları gibi maaş yani (atıyye) sahibi de olabilirlerdi. Hal
buki aynı fehızın mevalisi ganimetten de, atıyyeden 
de tamamiyle mahrumdular, ilk defa mevaliyi ata bin
dirip, ganimetten, atıyyeden hissedar eden kumandan 
(Muhtar-üs-sekafî)dir. Araçlar bu hareketten dolayı 
muhtari arabın hukukunu ihlâl etti diye levm etmiş
ler. Muhtar da bunlara, «siz benim orduma iltihat edi
niz, mevaliyi başımdan derhal defederim» diye cevap 
vermiştir.



İşte arap olmayan müslümanların bu dûn vaziye
tinden dolayıdır ki o zamanlar böyle bir müslüman, 
bir arap kızıyla evlenemezdi. Evlenmiş olanlar, görü
lürse ağır surette cezalanırlardı. Cahiliyet zamanında 
olduğu gibi böyle bir izdivaçtan doğan çocuk (müzer- 
riğ) telâkki olunurdu. Babası arap anası mevlât ise 
(hecin) nâmı alırdı. Arap olmayan müslümanların ya
ni mevalînin kızlarını almak isteyen mevalidden biri
si, bunun için kızın babasına değil, efendisi sayılan 
araba, müracaat ederdi. Bu devirde arapların vicdanın
da hâkim olan örf (tafdil-ül arap) yani (arap kavmi- 
nin faikiyyeti) mefkuresinden ibaretti. Fakat bilahire 
(şuubiye nâmıyla mevalîden ve insaflı araplardan teş
kil eden bir fırka, müslüman kavimlerin müsavaatı- 
nı iddia ve isbatla meşgul olarak Abbasîlerin hilâfeti 
zamanında bilhassa (me'mun) devrinde tafdılcılara 
kat'î bir sürette galebe çaldılar. Şuubilere müslüman 
kavimler arasında müsavaata kail oldukları için (ehl-i 
tesviye) nâmı da verilirdi. Binaenaleyh islâmiyetin ta- 
mamiyle bir (ümmet) mahiyetini alması, ancak Ab
basî hanedanının mevalinin yardımıyla mevki iktida
ra geçmesinden dolayı şuubiliğin galebe çalmasıyla 
başladı. Emeviye devrinde İslâmiyet bir ümmet dini 
olmakla beraber, İslâm devleti tamamiyle kavmî bir 
devlet mahiyetinde idi.

Binaenaleyh, İslâm devletinin kavmî bir devlet 
şeklinden çıkarak şuubi bir saltanat, yani beynel ak
vam bir imparatorluk olması, Abbasîlerle başlamıştır, 
(medeniyet-i islâmiye tarihi).

işte bu saydığımız ahval gösteriyor ki, islâmiye
tin ilk asırlarında arap kızlarının mevali ile evlenmesini 
arap cemaatının örfü kabul etmiyordu. Örfe yani his- 
siyat-ı âmmeye istinad mecburiyetinde bulunan dev-
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let, bu umumî hissiyatı nazara almak mecburiyetinde 
icfi. Bundan dolayıdır ki Hz. Ömer kadınların yalnız 
köylüleriyle evlenmelerini, kendilerinin köylü olmayan
larla yani mevafîlerle izdivaç etmemelerini emretmiş
ti.

Mansuri zâde Said Bey Efendi hukuk mecmuasın
da (şeriat ve Kan'un) nâmıyla neşrettikleri bir maka
lede İmam-ı serahsînin (Mebsut) adlı kitabının bu 
vak'aya tealluk eden bir ibaresini türkçeye tercüme 
ile şu suretle naklediyor: «Hz. Ömer kadınların şere
fen, neseben kendilerine küfüv olmayan erkeklere ni 
kahlarını men edeceğim buyurmuştur. Bu ise, Sulta
nın nikahlarda yed-i tasarruf ve velayebî olduğunu bil
dirir. Çünkü Hz. Ömer men'i şeriata değil, kendi nef
sine muaf kılıyor. Şeriat men etmemiş olduğu halde 
ben men edeceğim demek istiyor. Bu saltanatın 
nikahta velayet-i ammesinden başka birşey değildir.

Görülüyor ki islâmiyetin esası, mü'minlerin mü
savat ve uhuvveti olduğu halde, örfün bu esasa mu
halefetten dolayı en büyük halifelerimizden biri olan 
Hz. Ömer mü'minlerin müsavaatı esasına muhalif ola
rak böyle bir kanun vaz edebilmişti. Fakat bu kanun 
ancak istinad ettiği örfün devamı müddetince hâkim 
kalabildi.

Çünkü tefdil-ül arap örfünün yavaş yavaş inhilâl 
etmesiyle, ona istinad etmiş olan Emevîye teşkilâtı 
birden bire sükut ettikten ve yeni doğmaya başlıyan 
(tasviye-i şuub) yani (kavimlerin müsavaatı) örfü, Ab- 
basîliğin ve şuubiliğin iktidar mevkiine geçmesiyle, 
vicdanlarda hakim olduktan sonra, en büyük fakihler- 
den madud olan (Süfyan-ı Sevri) ortaya yeni örfle 
hem ahenk olan yeni bir içtihat attı.



Mansurî zâde Said Bey Efendinin zikri geçen ma
kalesinden Süfyan-ı Sevri'nin bu içt'hada dair olan 
boyonatını da şurada nakledelim: Süfyân-ı sevri «ni
kahta neseben kefalet muteber değildir, memnudur. 
Çünkü nikâhta neseben kefaet itibar etmek, mesela kü- 
füv olmayanlara nikah, velilerinin iznine mevkuftur 
vesa redir gibi kefaet üzerine ahkam vaz ve tesis et
mek, şeriat nazarında insanlar arasında neseb itibariy
le fazi ve rüchan bulunduğunu göstermektir. Bu ise 
(La fazla liarabiyyi alda'cem'yyi) gibi bir çok hadis-i 
şerife ile memnudur.

Mensurî Zâde Said Bey Efendi (mebsut)dan Süf- 
yan-ı Sevrinin bu sözlerini naklettikten sonra yine 
ayni menbaa istinaden (Kerhî)nin de şu sözlerini nak- 
led'yor: «Alel ıtlak nikahta kefalete itibar memnudur. 
Şeriat kısasta yani kan davalarında bile kefalete itibar 
etmemiştir. Mshiyyeten ondan aşağı olan nikahda ke- 
faeti nasıl kabul edebilir? Şer'an nikâhta kefaet ola
maz.»

İşte bu vakıalar gerek halifelerden sâdır olan e- 
mirlerin ve gerek fakihlerden sadır olan fetvaların za
manın örfünden müteessir olduğunu ve «Örfü emret» 
mealinde olan âyet-i kerimenin manasını müdrik olan 
veliyyil emrlerin zamanına göre kanun yapmaktan ve 
ayni vukufa malik olan fakihlerin ise asra muvafık 
sûrette içtihad ve ifta da bulunmaktan asla çekinme 
diklerini gösteriyor. Binaenaleyh, diyebiliriz ki bugün 
Islâmiyetin yeniden i'tilaya başlaması da, ancak emr 
ve ulamanın bu İslâmî ananeye avdetiyle mümkün ola
bilir.

Hz. Ömer kadınlara verilen mehirin miktarını da 
Hz. Fatımanın mehrine kıyasen tahdit etmek istemişse 
de, vuku bulan beyanât üzerine, bu İçtihadının zama-



nın örfüne muvafık olmadığını anlıyarak verdiği emri 
geri almıştır. Cariyelerin başlarına Cilbab örtmele
rine dair verdiği emrin suret ve sebebi de (cinsî ah
lâk) makalesinde izah etmiştik.

Hz. ömerin aile hukukuna dair vazetmiş olduğu 
ahkâm-ı sultaniye bu saydıklarımızdan ibaret değil
dir. Diğer hususlara dair vaz ettiği kanunları da (dev
le tken bahsettiğimiz sırada tadât edeceğiz.

AİLE AHLAKI

(3) —  İran'ın ve Rum'un pederşahi ailesi —  İs
lâmî ailede kadın hakkında hakaretti bir nazar yoktu. 
Kadın tedris ve iftisa salahiyetini haizdi. Kadınlardan 
bir çok şairler, mutasavvıflar, ve âlimler yetişirdi. 
Kadınlar muharebede bulunabilir. Ve hatta Cemel 
vak'asında Hz. Aişenin yaptığı gibi ordunun kuman
danlığını da deruhte edebilirdi. İçtimaî mesleklerin 
hepsi kadınlara açıktı. Harem ve Selamlık daireleri 
yoktu. Kadınlar Cemiyet hayatından harice çıkarılmış 
değildiler.

Islâm tarihinin ilk asırlara ait kısmı, dinî, siya
si, ilmi, edebî, iktisadi hayatlarda kadınların erkekle
re yakın bir rol ifa ettiğini gösterir. Bu devirde bir er
kek izdivaç edeceği kız:ı göremeden evlenmiyordu. 
Meselâ bir gün arabın biri, Hz. Peygambere bir kadın
la nişanlandığını söylemişti. Hz. Peygamber (izheb 
fenzur ileyka) yani (git onu gör) buyurdu. (1)

Bundan dolayıdır ki şafiî mezhebinde bir erkeğin 
alacağı kızı evvelden görmesi sünnettir.

(1) Müslim cilt: 1, sahife: 401



Görülüyor ki AvrupalIların İslâmî aileye isnad et
tikleri kadın aleyhindeki âdetler, islamlyetin vaaz et
tiği kaideler değildir. Bu âdetler, İslâmî aileye, iki ar- 
yani kavminden yani İranlIlarla, Rumlardan geçmiş
tir. Eski Yunanlıların ilk kadını, ilim, edebiyat, şiir 
felsefe gibi meşgalelerden kat'iyyen memnu idi. Yu
nan o yüksek ve parlak irfanı havasdan yalnız erkek
lere mahsustu. Kadınlar irfana iştirak etmedikleri için, 
bu irfan halkın erkek olan kısmı arasında da intişar 
etmiyor, bundan dolayı m illî bir hars, mahiyetini al
mıyordu. Çünkü bir irfanın halka geçerek, m illî bir 
hars mahiyetini alması, kadınlaşmasıyla başlar. Bir 
kavmin kadınları nasıl düşünürse halkı da öyle dü
şünür. Havassın tamamiyle zihnî olan düşünceleri, 
fikirleri hisleşdirmekle mecbul olan, kadınlar tarafın
dan temsil edilmedikçe, halkın zihnî fikirlerden zi
yade hissi fikirlere tabi olan keşif kitlesi arasında in
tişar edemez. Eski Yunanlılarda Havas sınıfından er
keklere mahsus olan Yunan İrfanına kadın cinsinden 
yalnız aşifteler iştirak edebilirlerdi. Edebiyata, felsefe
ye vakıf birtakım aşifteler vardı ki bunlar salonlar aça
rak münevver erkekleri evlerinde toplarlardı. Bu gibi 
irfanlı aşiftelere (Hetoire) ve yalnız güzelliğe malik o- 
lan fahlşelere ise (Polloque) nâmını verirlerdi. (Demos- 
ten) o zamanki kadın sınıflarını bu cümlesiyle pek ala
gösteriyor:

«Bizim ruhî şehvetimiz için (hetoire)lerlmiz, be
deni şehvetlerimiz için (Polloque)!erimiz, bize çocuk
lar doğurmak ve evlerimize nikahbanlık etmek üzere 
de meşru karılarımız var... (1)

(1) L'Evolution de mariage Paul Abram p. 23 

—  117 —



Atina ve ispartada bir kız kocaya verilirken rıza
sına ve temayülüne hiç ehemmiyet verilmezdi. Kadın 
evlenince, kocasının mâlik olduğu bir mal hükmüne 
geçer, (gynece) yani harem de habsedilirdi. Koca ka
rısının mutlak bir hükümdarı, bir efendisi idi. Karı 
koca arasında hiç bir dostluk, hiç bir samimiyet yok
tu. Erkek gönüldaşını, her türlü ilim ve irfandan mah
rum olan karısında değil, sanat ve felsefe ile yüksel
miş olan (Hetoire) de buluyor; fikrî ve bedii zevkleri 
onun salonunda arıyordu.

Mamafih, Eski Yunan irfanı kadınlar* hakaretle 
bakan bu riclane ve havasâne mahiyetinin cezasını 
mağdur olan kadınların eliyle gördü: Hrıstiyanlık zu
hur eder etmez Yunan kadını derhal onu kabul ederek 
halkın samimî ruhuna aşıladı. Bu suretle, hrıstiyan 
cfini halkın millî harsı hükmüne geçerek, Yunan İrfanı 
muallakta kaldı. Ve Cemiyet içinde hiç bir istinatgah 
bulamıyarak birden bire yıkıldı. (1)

Eski Yunanlılarda kadının böyle bir vaziyete düş
mesi, bir taraftan ailenin pederşahi olmasıyla, diğer 
taraftan aile dahilinde köklerin ve carlyelerin bulun
masıyla izah edilebilir.

Fakir ailelerde köleler ve carlyeler olmadığı için, 
kadın çarşıya gider, hatta ticaretle iştigal edebilirdi. 
Fakat zengin ailelerde kadın çalışmak mecburiyetinde 
bulunmadığı için, haremde tamamiyle mutekif bir ha
yat yaşamakla mükellef olmuştu. Görülüyor ki eski 
Yunanlılarda da harem hayatı aristokratlığın bir neti
cesidir. Fakat, daima halkta, zenginlere ve aristok-

(1) La femme dans l'histoire Gaston Richard P. 925



ratlara karşı bir taklit meyli olduğu için, bu aristok
ratik âdet, yavaş yavaş taklitle taammüm etmiştir. (1)

Kadın hakkındaki hakaretti nazar, İslâmî aileye, 
kısmen eski Yunanlıların varisi olan Suriye Rumların- 
dan geçtiği gibi, büyük bir mikyasda da İranlIlardan 
intikal etti. Eski İranlIların dini olan (zerdüştîlik) bü
tün serlerin menbas olan (Ehremen)den (îstiaze) et
meyi, ibadette esas ittihaz etmişti. Adeta Zerdüşt dinin 
fıkhı, (Kitab-üt tahare)den ibaretti.

Taharetin bu dîndeki mahiyeti ise (necasetten, 
ölümden, şeytandan) beri ve uzak olmaktı. Bilhassa 
mukaddes tanınan (su) ile (ateş)in tahir kalmasına 
büyük bir ehemmiyet verilirdi. Canlı bîr vücuttan çı 
kıpta istimal olunmayan bütün maddeler (necls) ad
dolunurdu. Bu meyanda cinsî münasebetten husûle 
gelen pisliklerin izalesine fevkalâde itinalar gösteri
lirdi. Gerek erkek ve gerek kadın bir sıra temizlen
me ameliyeleriyle taharet iktisabına çalışmakla mükel
leftiler. Bir kadın çocuk düşürürse, kuru bir mahalde, 
yani sudan, ateşten, tavarlardan, müminlerden ve (bar- 
sum) otunun demetlerinden ârî bir mahalde tahtadan 
yapılmış bir kulübe içinde üç gün üç gece kalmakla 
mükellefti. Kadıncağız orada, gül ile karıştırılmış öküz 
idrarı içerdi. Ancak pek sonraları pişmiş küçük et par
çaları yiyebilirdi. Su içebilmesi için, evvel emirde bir 
çok dini merasimin icra edilmiş olması lâzımdı. Çün
kü melus olan vücuduna mukaddes olan suyun girme
si câiz değildi. Kadın âdet zamanlarında da gayr-ı tâ- 
hir addolunurdu. Bu zamanlarda, vücuduna girmiş olan

(1) Aynı eser Sah. 360 117 
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şeytanın açlıktan ölmesi için, kadın gayet sıkı bir per
hize tabi tutulurdu. (1)

Zerdüşt dini bir çok şeyleri gayr-ı tahir yani (eh- 
remni) addederek müminlerini onlardan istiazeye da
vet ediyordu. Bu gayr-ı tahir eşya arasına — lohusalık 
ve âdet zamanlarındaki kan terşihlarından dolayı—  ka
dınlarda dahil oluyordu. Totemci Cemiyetlerde kadı
nın (tabu) yani harem olması (totemin) kanını hâmil 
olmak itibariyle mukaddes tanındığı içindi. Halbuki 
eski İranlIlarda, bu günkü Çinlilerde olduğu gibi, kadın 
gayr-i tâhir olduğu için (müsteaz) oluyordu. Çünkü 
(kan) âdet ve lohusalık zamanlarında ehemni bir mad
de olarak kadının vücûduna giriyor ona, şeytanî bir 
mahiyet veriyordu. Binaenaleyh bu şeytanî vücuttan 
istîaze etmek lâzım geliyordu.

Çinlilere göre bütün eşya, iki zıt kudretin mev- 
lutleridir. Bunlardan birincisi (yang) dirki (nur, gök, 
erkek) mahiyetleri bunun tecellileridir. İkincisi (yen- 
yin) dir ki (zulmet, yer, dişi) mahiyetleri de bunun 
tecellilerinden ibarettir. Bu tasniften anlaşılıyor ki er
kek (nur) ve (kök) ile âlî sınıfına, kadın ise (zulmet) 
ve (yer) ile sâfil sınıfına dahil oluyor. Demekki Çinli
lerde kadının erkekten ayrı yaşaması, kadının gayr-ı 
mukaddes olmasından nâşidir. Yukarı ki ifadelerden 
anlaşılıyor kİ eski İranlIlarda da, erkek (Hürmüz)e, 
kadın (Ehremen)e mensuptur. Hürmüz, (nur, gündüz, 
ilim, hayır, adatet) gibi âlî keyfiyetlerin, Ehremen ise 
(Zufmet, gece, cahalet, şer, zulum) gibi sâfil keyfiyet
lerin ilâhlarıdır. O halde Eski İranlIlarda da kadının

(1) Manuel do' histoire des religeons, cehan- 
tepie de la SSaussay P. 965



erkekden ayrı bir hayat yaşaması kadının gayr-ı mu
kaddes addolunmasından neş'et etmiştir. Halbuki ib- 
tidaî Cemiyetlerde kadın mukaddes telâkki oluyor. 
Ve bundan dolayı simyesinin erkekleri için (tabu) olu
yordu.

Eski Iranın kadın hakkındaki telâkkisi (Nizamül- 
mülkjün siyaset nâmesinde de bariz bir şekilde görü
lür. Nizam-ül mülk bu kitabın kırk ikinci faslını kadın
lardan gelecek şerlerden içtinab lüzumunu iraeye has
retmiştir.

Nizam-ül mülk bu fâsılda Âdemin Havvaya uy
makla Cennetten çıktığını söyledikten sonra Iran ile 
Turan arasında asırlarca devam eden ve şehnâmenin 
esas mevzuunu teşkileden uzun muhasemenin bir ka
dının fenalığı yüzünden ne süretle meydana geldiğini 
anlatıyor: (Keykavus)un karısı (Sûdabe) kocasını hük
mü altına almıştı. Keykavus (Rüstem)e, terbiye için 
yanında bulunan oğlu (Siyavuş)un artık terbiyesini ik
mal ederek erkekler sırasına geçtiği ve kendisininde 
onu göreceği geldiği için onu pâyitahta göndermesini 
emretti. Rüstem Siyavuşu babasının yanına gönderdi. 
Siyavüş gayet yakışıklı idi. Sevdâbe onu perdenin ar
kasından görerek aklı başından gitti. Keykavus «Siya- 
vuşa emrediniz de sebistan (harem)e gelsin; kız kar
deşleri onu görmek istiyorlar.» dedi. Keykavus Siya- 
vuşa «Kız kardeşlerin seni görmek istiyorlar, Sebistana 
gitmelisin» buyurdu. Siyavuş «Ferman efendimindir. 
Fakat, onlar Sebistanda yaşasalar ben de Keykavusun 
ayvanında (yani selamlıkta) kalsam daha iyi olur» 
dedi. Keykavus ilk sözünde İsrar ettiği için Siyavuş 
Sebistana gitmeğe mecbur oldu. Sevdabe Siyavuşu 
yalnız görünce onu bir valide gibi değil, bir aşıka gibi 
ağuşuna çekmek istedi. Siyavuş hiddetlenerek bu çil-



gın kadının ellerinden kurtuldu. Sebistandan çıkarak 
kendi sarayına gitti. Sevdabe. siyavuşun işi babasına 
açacağından korkarak, kendisi daha evvel davrandı. 
Kocasına Siyavuşun kendisine taarruz etmek istediğini, 
fakat kendisinin râzı olmayarak kaçıp kurtulduğunu 
söyledi. Keykavus oğluna son derece hiddet etmekle 
beraber, Cürmün vâki olup olmadığını anlamak için 
onu ateş yeminini icraya davet etti. Siyavuş «ferman 
padişahımındır» diyerek (şebernik) adlı atına bindi. 
Baştan başa ateşlendirilmiş olan bir fersah uzunluğun
daki odun yığınının içine daldı. Bir müddet ateş içinde 
gaib olduktan sonra, ateşin öteki cihetinden sağlam 
olarak meydana çıktı. Halk ne Siyavuşun, ne de atı
nın kılına bir ziyan gelmediğini görünce, mubidler o 
ateşten korlar alarak ateşindeye götürdüler. Güya ate- 
şmdeler de henüz zinde olan ateş, doğru hüküm veren 
o âdil ateşin devamından ibaretmiş.

Siyavuşun masumiyeti anlaşılınca Keykavus onu 
(Belh)e vali tayin etti. Siyavuş Sevdabeden dolayı 
babasına gücenmişti. Iranda kalmamak istiyor, zihnin
de Hindistana yahut Çin Maçine gitmeyi görüyordu. 
Türk Hakanı ifrasyabek (plran) adlı, bir veziri Siyavuşu 
ikna ederek Turana getirdi, ifrasyab Sîyavuşa kendi 
kızını verdi. Ona çok muhabbet ve hürmet gösterdi 
İfrasyabek kardeşi (Kersiyoz) bu hali çekemediğinden 
Siyavuşa bühtan atarak ölmesine sebep oldu. Bu haber 
işitilince İranın her tarafında şuyun koptu. Kahraman
lar biri birine karıştı. Rüstem Sistandan pay-ı tahta 
gelerek izin almaksızın Keykavus'un Sebistanına girdi. 
Sevdabeyi saçlarından sürüyerek dışarı çıkardı. Vücû
dunu parça parça etti. Bundan sonra Rüstem ordusunu 
topluyarak turanın üzerine yürüdü. Asırlarca devam 
eden (Turan-lran) muharebesine ibtidar etti. Bu hika



ye Iran Epupesinin başlangıcını gösterir. Yunanlıların 
ilyadası nasıl kaçırılan bir kızın yüzünden doğmuş 
kanlı bir muharebeden ibaretse, Iranın şehnamesi de 
bir kadının kötülüğü yüzünden meydana gelmiş kanlı 
muharebelerin asırlarca devamından ibarettir. Rüstem- 
den İranın ananevî terbiyesini almış alan Siyavuşun 
harem dairesine gitmek, hatta kız kardeşleriyle görüş
mek istememesi o zamanda İranlIların kadınlara karşı 
olan nazarlarını pek vazih bir surette gösteriyor.

Nizam-ül mülk bu hikayeden sonra, Iskendere alt 
bir fıkra naklediyor. İskender Irana gelince ona «Dâ- 
ranın Sebistanına giriniz oradaki ay yüzlü güzelleri 
görünüz. Daranın bir kızı vardır ki güzellikte bir eşi 
görülmenrvştir.» demişler. İskender «Ben İranın erkek
lerini malûp ettim kadınlarına karşı malûp olmamımı 
istiyorsunuz.?» diye cevap vermiş.

Nizam-ül Mülk'ûn bu fasılda kadınlara müteallik 
daha bir kaç hikayesi varsa da hepsinin nakline maka
lemizin hacmi müsaid değildir.

Nizam-ül mülk (melikşah) için yazdığı bu kita
bında, kadınların hükümet işlerine karıştırılmamasını 
tevsiye ediyordu. Halbuki Kaşkarda kadim Türk sis
teminde bir devlet tesis etmiş olan Hakaniye sülale
sinden (Tamgaç Han)ın kızı (Türkan Hatun) — Melik- 
şahın zevcesiydi.—  Hakaniye devletinde olduğu gibi, 
kendisini (melike) addediyor ve Türk hukukunda pa
dişahın yalnız hatundan olan oğlu tahta geçebileceği 
ve neseben hatun olarak yalnız kendisi bulunduğu için 
oğlu (Mahmud)u veliahd yaptırmak istiyordu. [Haka
niye sülalesi (mes'udi)ye göre (şane) yani (asnabor- 
taçne) neslindendir.] Türk töresinden ziyade Iran ana
nesine vakıf olan ve Selçuk devletini Iran usülinde ida
re eden Nizam-ül mülk (Berkiyark) tarafını iltizam et-



tiğ! için, Türkan Hatunla çarpışmağa mecbur oldu. 
Melikşah Siyasetnâmenin nasihatlarından ziyade, 
Türkan Hatunun sözlerine kulak astığından, nihayet, 
Nizam-ül mülkü Türkan Hatunun kapı vekili olan (Ta- 
cüddin kami)nin eline verdi. Orduy-u Humayun (Ni- 
havendjde Batınîlerin hançeriyle-rivayete nazaran Ta- 
cüddin karninin teşvikiyle —  şahadet şerbetini içerek 
kitabında her ikisine eleyhdarlık gösterdiği kadın par
mağı ve batini eliyle âleme veda etti, (m illi Tebebbu- 
lar Mecmuası sayı: 5 Sahife 244)

Eski İranlIlarda kadın hakkındaki telâkkinin mahi
yetini anlamak için, fariside kadın manasına olan 
(zen) kelimesi (vurmak) manasına olan (zeden, zen- 
den) masdarının emr-i hazırıyla müşterektir. Bu itibar
la ya (zeden) mastarının eski manası (kadınlamak) dır. 
Yahut (Zen) kelimesinin eski manası (medrube) dir. 
Her iki hale göre de vaktiyle İranlIlar arasında kadı
nın dövülen bir mahluk addedildiği ve bu iki kelime 
arasındaki müşareketin menşei kadına izafe edilen 
böyle garip bir vasıf olduğu anlaşılıyor. Fakat zen 
kelimesinin iştikakındaki karabeti bundan ibaret gör- 
seydik, hiç de Zikrine lüzûm görmezdik. Halbuki (zin
dan) ve (Zincir) kelimeleri de bize kadınların elim va
ziyetlerini işrab eden manalar arzediyor. (zindan) lâfzı 
iştikakına nazaran (kadın konulan mahal) manasına 
gelir. Yukarıda zikrettiğimiz veçhile (zendaosta)ya 
göre çocuk düşüren bir kadının üç gün üç gece tahta 
bir kulübeye konulduğunu söylemiştik. İhtimal ki 
(zindan) kelimesi bidayette bu mahallin isminden iba
retti. (zencir) kelimesi de (zenkir) yani (kadını tutan) 
demektir. O halde bu eski zamanlarda kadının bir nevi 
bağla bağlandığı anlaşılıyor. İhtimal ki zencir kelime
si ibtida bu ipin ismi olduğu halde bilahire manaşı



mücerretleşmişti!-. Bundan başka (zengin) kelimeside 
— eğer aslen farisî ise—  (Çok kadınlı) manasına delâ
let eder. Nasıl ki (gamkin) kelimesi de (Çok gamlı) 
mânasındadır. Demek ki ilk zamanlarda bir erkek ne 
kadar serveti varsa, o kadar kadına malik olabilirdi. 
Mamafih iştikaktan çıkarılan bu hükümler, ancak ihti
mali bir mahiyeti hâizdir. Bu hususta kat'î neticelere 
vâsıl olacak, ancak, istikbalde tekmil edecek olan 
(lisaniyat) ilmidir.

İşte İslâmiyet intişara başlar başlamaz, ibtida, 
Suriye ve Irakta Rumun ve Iranın kadın hakkındaki 
telakkilerine tesadüf etti. Bundan başka bir taraftan da 
istilâlar, Islâm şehirlerine bir çok cariyeler getiriyordu. 
İslâmiyet hurreleri cariyelerden, arap kadınını meviât- 
lardan tefrik için baş örtüsünü tesis etmişti. Araplar 
— Velev gayr-ı müslim olsun—  köle ve cariye olamaz
lardı. Arap, gayr-ı araptan aristokratik bir mahiyetle 
ayrıldığı gibi, hurre de cariyeden baş örtüsüyle tefrik 
edilmişti. Fakat, bu tefrik hurrelerin yani arap kadınla
rının aleyhinde bir takım neticeler doğurdu.

Her tarafta muhtelif kavimlere mensup cariyeler 
çoğalınca, bunlara musikî, şiir, felsefe vesair ilimler, 
marifetler öğretilmeğe başlandı. Çünkü, Cariyeler er
kek cemiyetlerine girebiliyordu. Eski yunanlılarda ol
duğu gibi islâmiyetln bu devirinde de kadınlar iki sını
fa ayrılmtştı. Hurreler harem dairelerine habsedilmiş- 
ti. Cariyeler ise selamlıklarda, erkek meclislerinde şiir 
okumak, türkü söylemek, raksetmek, ilmi, felsefi müka- 
lemelere iştirak etmek süretiyle bir nevî salon hayatı 
yaşaya biliyorlardı. Artık erkekler hurrelerden oian 
zevcelerine karşı, bediî bir his duymuyorlar, onlara yal
nız, çocuklarının validesi olmak itibariyle dinî ve ah
lâkî bir hürmet gösteriyorlardı. Bediî zevklerini, kal



bi temayüllerini ise, salon hayatına iştirak edebilen, 
şair, musikişinas, malumatlı, güzel cariyelerle tatmine 
yelteniyorlardı. Yani eski Yunanistandaki (Hetairler) 
yerine irfan11 cariyeler kaim olmuş, Hetairlerin salon
larının yerini de, halifelerin ve emirlerin selamlıkla
rı tutmuştu. İranın Sebistan ve Eyvanı, Yunanın Hetair 
salonlarıyla birleşerek, Islâm âleminde bir taraftan hur- 
relere mahsus harem hayatını, diğer taraftan da cari- 
yelerin iştirak ettiği bir nevî salon hayatını vücûda 
getirmişti. Mamafih kadın serancamı bununla da kal
madı, servetle beraber sefahat ihtiyacınında arttığı bu 
devirde daha garip haller görülmeğe başladı. Mesela 
musikideki maharetine binaen (bezi) nâmındaki cari- 
yeyi iki milyon dirheme satın alan Abbasî halifelerin
den (Elemin) bir takım oğlanlara kadın elbisesi giydi
recek, onları kız gibi meclisine almağa başladı. Bunu 
gören vâlidesi (Zübeyde)de bir takım cariyelere sarık 
sardırarak, zülüfler yaptırarak, kaftan ve hırka giydire
rek, bellerine kuşaklar bağlatarak erkek kıyafetine 
sokmuştu.

Büyüklerin f iil ve hareketleri madunları tarafın
dan taklit edilmek İçtimaî bir kanun olduğuna binaen, 
Abbasî hanedanından diğer zâtların zevcesiyle, devlet 
ricallerinin zevceleri de aynı suretle cariyelerine bir 
takım erkek elbisesi giydirmeğe başlamışlardı. (Zü- 
beyde) erkek kıyafetinde bulunan cariyelerine (mak- 
dûdat =  nihai kat) nâmını vermişti. Bu nevî cariyelere 
(ğılamyat), (matmûsât) nâmlarıda verilirdi. Medeni- 
yet-i İslâmiyet tarihi, cilt: 5 sahife. 46, ağati 145)

Abbasî halifelerinin Ondokuzuncusu olan (Kahr-u 
billah) bir boyda olan cariyelerden bir (takım) teşkil 
ederek bunlara oğlanlar gibi hırka, haftan, takıyye al-



tun veya gümüş kuşaklar giydirmişti. {Medeniyet-i 
Islâmiye tarihi Cilt: 5 sahife: 194)

Mamafih, cariyeler hurrelerin yalnız kocalarının 
gönüllerini almakla da iktifa etmiyorlar, yavaş, ya
vaş Halifeler vesair devlet ricalleri cariyeleri odalık 
ve zevce ittihaz ederek bunlardan evlât türetmeğe 
de başlamışlardı. Çünkü (cahız)ın dediği gibi cariye
leri görerek almak imkânı olduğu halde, artık hurreleri 
almadan görmek gayr-ı mümkün bir hale, girmişti. 
Bundan başka, Abbasilerin hilâfete geçişiyle başlayan 
(şuubilik) nazariyesi mevlâtları da hurrelere müsavi 
addettiğinden, artık hurrelerle cariyeler, yahut arap 
kadınlarıyla sair müslüman kadınlar arasındaki müsa- 
vaatsızlık kalkmağa başlamıştı. Mamafih bu örf cer- 
yanın tesiriyledir ki (Cinsi ahlâk) makalesinde gösterdi
ğimiz veçhile (Haşan Basri) odalık ittihaz edilen cari- 
yelerin, (ibn-ül Gattan) ise güzel olan cariyelerin, 
(Cilbab) ile örtünmelerini içtihat ettiler. Çünkü kavim
ler arasında müsaavat esası kabul edilince kadınlar 
arasında yalnız din itibariyle yalnız bir fark görülebilir
di. Binaenaleyh islâmiyeti kabul eden cariyelerin artık 
kadın olmak itibariyle hurrelerden bir farkı kalmak ik
tiza ederdi. İşte bu süretle, hurre ile cariye arasındaki 
fark kalkınca, baş örtüsünün mahiyeti de nazarlarda 
değişmeye başladı. Evvelce, baş örtüsü hurreyi Cari- 
yeden tefrik edn aristokratik bir alamet-i fârika iken 
bu devirde alel umum kadınları mahremleri olmayan 
erkeklerden tefrik ve terbid eden tesettür! bir per
de mahiyetini almağa başladı.

Bilahire o zaman Rumlarda ve İranlIlarda mevcut 
bulunan (Berki =  Basmak), (nikab =  göze tesadüf 
eden yerleri delikli bir duvak) ve (peçe) şeklindeki 
perdelerde taklit edilmeğe başlandı. Haremlere Rum-



larda olduğu gibi (tavaşîler =  hadım ağalan) idhal 
edilmeğe yeltenildi.

Saraylarda ordular kadar cariyeler toplanmıştı. 
Yüzbinlerce cariyeler bir erkeğin keyfi için, izdivaçtan 
men edilmişti. Tabiatın hilâfına hareket, mutlaka tabiî 
aksülamelleri intaç eder. Binaenaleyh bu Cariyeler 
de hayvanî ihtiraslarını tatmin için türlü türlü vasıtala
ra müracaat ediyorlardı.

(Ahmet bin Tulun)un oğlu Mısır hükümdarı (Ha- 
maruye)nin cariyeleri aralarında ittifak ederek, her bi
risi hadim ağalarından birisini kendisine zevç ittihaz 
ettirmişti. (Hamaruye) bu hadiseyi haber alınca cari
yeleri isticvabe başladı. Hakikatin meydana çıkaca
ğından korkan köleler, bir gece yatağında yatarken 
(Hamaruye)yi öldürdüler, ihşidilerin sonuncusu (Ah- 
med bin Ali)nin kızı da cinsi ihtiraslarına âlet etmek 
üzere cariye satın almıştı. (Medeniyet-i islâmiye tarihi, 
Cilt: 5. Sahifa 217)

Cariyeler de tesettür kaidesi tabi olduktan sonra, 
erkekler vaktiyle hurrelere karşı gösterdikleri lâkay- 
diyi, bu defada cariyelere karşı göstermeğe başladılar. 
Çünkü artık cariyelerle beraber salon hayatı yaşamak 
mümkün olmuyordu. Bunun neticesi olarak erkekler 
cariyeleri gibi zevcelerinden de bediî bir zevk duymu
yorlardı. Bediî Zevkler salon hayatiyle kaim olduğu 
için, erkekler genç oğlanlara kadın elbisesi, kadınlar 
ise güzel cariyelere erkek elbisesi giydirerek düzme 
bir salon hayatı yaşamağa çalışıyorlardı. Fakat git gide 
oğlanlar artık kendi erkek elbiseleriyle daha güzel 
görünmeğe başladılar. Çünkü cinsî zevk büsbütün ka
dınlıktan tebaüd etti. Bilhassa Mısırda oğlancılık o 
kadar derin bir sürette intişar ettiki artık kadınlar ko
calarının gönlünü cezbedebilmek için, oğlan kıyafeti-



ne girmeğe mecbur oldular, (medeniyet-i Islâmîye 
tarihi Cilt: 5 sahife 217, Makrizî : 104 C. 2)

a :le ahlâki

Hz. Peygamberin zamanını görmüş olan (Kays) 
kızı (Havle) Hz. Ömer devrinden sonra, şöyle teellüm 
ediyordu: «Biz peygamberin zamanında, Ebubekirin za
manında ve Ömer devrinin bir kısımında bir mahıbbi- 
ler cemiyeti idik. Mescide oturur, örgü ile meşgul 
olurduk. Bâzılarımız hurma yapraklarını işlerdi. Ömer 
bizi mescidde birleşmekten menetti. Fakat namazlara 
iştirak hakkımızı ifa eyledi. (İbn-i Sad Tabakabı Cilt 
:7 sahife 217)

Hz. Ömerin kadınları mescidde musahabe ve içti- 
madan menettiği halde, namazlara iştirakten men et
mediği âtideki rivayetten de anlaşılır:

Hz. Ömerin hilafeti esnasında, bir gün birisi, 
Zevcelerinden birine, sabah ve akşam namazlarını kıl
mak için mescide gitmesini muahaze etti. Kadıncağız: 
«Eğer bu hareketim münasip değilse, ömeri bana (git
me) demekten ne menediyor?» diye sordu. Muaheze 
eden kimse «Allahın cariyelerini kendi mescidlerine 
gitmekten men etmeyiniz» suretinde olan hadisi şerifi 
okuyarak «İşte ömeri, sana mescide gitmekten men 
eden bu emirdir» Cevabını verdi. (Buharî Sahife Cilt 
1: sahife: 127)

Islâmiyetin bidayetinde bu derece hür ve mesud 
olan ve kitap ile sünnet nazarındaki mevkileri gayet 
yüksek bulunan Islâm kadını eski, Yunan ve İran me
deniyetlerinin kadın hakkındaki telakkilerin kibar ale-



mine sirayet etmesinden dolayı gittikçe ağırlaşan bir 
tazyik altına girmeğe başladı.

Bir taraftan eski Yunan dinine göre, aile kadının 
irfana ve cemiyet hayatına iştirakten mahrumiyeti, 
diğer taraftan zerdüştîlîk nazarında kadının çocuk dü
şürme ve adet görme zamanında, necis ve şeytan ad
dedilmesi, bu eski medeniyetlerde kadının mevkiini 
son derece alçaltmıştı. Müslümanlar Yunan hüküme
tiyle İran danişinden istifadeye başlayınca, kadın 
hakkındaki bu fena telâkkiler, felsefî hakikatlar gibi, 
müslüman münevverlerinin ruhuna girmeğe ve yavaş 
yavaş amelî hayata geçerek dini âdetler arasına karış
mağa başladı.

Sadr-ı islâmdan tebaüd edildikçe, müslüman hü
kümdarların verdikleri emirler, bu yabancı fikirlerin 
halkın ruhunda gittikçe nasıl derinleştiğini gösterir.

Hicretin üçüncü asrında Yemende hükümet süren 
imam (Yahya İlhadî) bütün kadınların yüzlerine peçe 
örtmelerini ve hatta bedevî kadınların bile yüzü açık 
olarak çarşıya çıkmamalarını emretti. (La Condition 
de la femme, mansour fehmi P. 60)

Beşinci asrın ihtidasında, mısırda fatimî halifesi 
olan (hakim biemrillah) kadınların evden çıkmalarını, 
hamama gitmelerini, damda görünmelerini menetme- 
mekle beraber, kunduracılara kadınlar için katiyyen 
kundura yapmamalarım da emretti. Bâzı müverrihlerin 
şüpheli rivayetine nazaran, Hakim biemrillah'ın oğlu, 
kadın cinsini dünya yüzünden kaldırmağa bile teşeb
büs eylemiş. (Haşan El muhadara, Suyufi S 155)

Sekizinci asırda Mısır sultanının Kabe nâibî olan 
(Kibabğa) kadınların geniş yenli gömlek giymelerini 
menetti. (Haşan el muhadara, Suyutî Cilt: 2 Salıife: 
166 )



Hicretin dokuzuncu asrında mısır hükümdarı (Eş
ref bar Sabayî) dalandar ettirerek, ölü yıkayan kadın
lardan başka hiçbir kadının — her ne vesile ile olursa 
olsun—  sokağa çıkmamaları lâzım geldiğini ilân ettir
mişti. Gassalelerde yalnız ölü yıkamak için çıkabi
lirler. Ve çıktıkları zaman da bunu anlatmak için muh- 
tcsibten aldıkları vesikaları başlarının üzerinde tutar
lardı (ibn-i iyas Tarih-il mısr Cilt 2 sah: 21)

Hz. Peygamber en ziyade üç şeyi sevdiğini beyan 
buyurmuştu. Bu üç şey. (ibadet), (kadın) ve (güzel 
koku)dan ibaretti. Bu hadis i şerif kadının islâmiyette 
meşum bir mahluk olmadığını, belki de ibadet kadar 
muhterem olduğunu gösterir.

Hz. Peygamberin bir kelâmı da şudur: (Yüzıllü 
ehadüküm yadribü imreeten darebelabdi sümme yüzıl- 
lü yüanıkuha vela yestahyî) meali:

«Bir adam nasıl cluyorda karısını köle gibi dövü
yor sonra da, utanmadan onu, der ağuş ediyor.» (ibn-i 
sad Tabakât Cilt 8 sehife: 138)

Abdullah ibn-i ömerden rivayeten H. Peygamber 
şu sözü de söylemiş: (Eddünya metaün ve hayrü me- 
ta-üd dünya elmer'et-üs salihatü) Yani: Dünya bir 
nimettir. Ve dünyanın en iyi nimeti de ahlâklı olan ka
dındır. (Müslim, sahif, Cilt: 1 sahife : 430

Hz. Peygamber, Hz. Haticenin vefatından sonra, 
(Kanet üm-ül lyal ve rabbet-ül beyt) Yani çocuklar 
validesi ve ev müdiresi) idi diyerek teessürünü gös
terdiği ve alel umum kadınlar için de (Vel mer'etü 
raıyetün alel beyt-i zevciha ve veledihi) Yani (Kadının 
evinin ve çocuklarının hükümdarıdır) buyurmuştur. 
Buharı cilt 3 sahife: 23)

Hz. Peygamber: «Sana nasıl dua edelim?» diye so-



rulması üzerine «Allahümme salli alo muhammedip. ve 
ezvacihi ve zürriyyetihi «süretinde dua ediniz» buyur
muştur.) (Buhari cilt: 2 sahife: 177)

(Cennet anaların ayağı altındadır) hadis-i şerifi 
ise meşhurdur.

islâmiyetin ahlâkta yaptığı inkılapların en büyükle
rinden birisi de, kız çocukların öldürülmesinden ibaret 
olan âdetinin katî bir sürette nahyedilmesidir. 
Kuran-ı Kerim müslümanlardan bahsettiği sırada (in- 
nallaha yegülü innel müslimîne veimüslümât...) İba
resinde olduğu gibi iki cinsi beraber zikreder.

iki cinsin birlikte meclislerde içtima edebildiğine 
de âtide misal zikredebiliriz.

Sahabilerden (Ebu Esid) teehhül ettiği zaman Hz. 
peygambere ve sahabîlerine bir ziyafet çekti. Bu ziya
fette zevcesi (Ümm-ü Esid) dâvetlilere sofrada hizmet 
ediyordu. (Buhari Sahih Cilt: 3 sahife : 1,9)

Bu vakıalar, İslâmiyet nazarında kadın hakkında 
hiç bir sû-i nazarın bulunmadığını göstermeğe kâfidir. 
Halbuki eski İranın ve Yunanın kadın hakkındaki fena 
telâkkileri yalnız hükümdarların vâzettikleri kanunlara 
tesir etmekle kalmıyor, şairlerin samimi olması lâzım- 
gelen şiirlerine kadar nüfûz ediyordu.

Zühcfî ahlâka karşı isyanıyla meşhur olan Eb-ul 
Ulâ Mârinin şu sözlerini dâvamıza delil olarak gös
terebiliriz:

(Medeniyet-i islâmiye tarihi, Cilt: 5. sahife: 
110 )

Zeki meğamiz Bey bu şiiri şu süretle tercüme et
miştir: «Bir çocuk on yaşına geldimi hareme girmeme
lidir. Buna muhalefet edersen ne kadar akıllı olursan 
ol, ahmak sayılmaktan kurtulamazsın. Alâ bilmelisin



ki kadınlar şer ve fenalığın tuzağıdır. En âlî şen ve 
şeref kadınlar yüzünden zâyî olur.»

Şu iki beyitte misal olarak gösterilebilir.
«Velem eri nimeten şemelet kerimen 
Ken nimetin avretün seferet bi kabrin»
Manası: Bir avretin kabriyle setrinden daha büyük 

bir nimet görmedim.
«Tehvî hayatî ve ehvi mevteha şefgan 
Velmevtü ekremü nizalün al-elharam»
Manası: «Kızım hayatımın uzamasını ister. Bense 

şefkatimden onun ölmesini isterim. Haram için en de
ğerli nimet ölümdür. (Medeniyet-i Islâmiye tarihi cilt: 
5. sahife : 111)

İşte Iran ve Rum medeniyetleriyle temastan evvel
ki İslâmiyet sonraki islâmiyetten bu kadar farklı idi.

(4) Türk ailesi —  İslâm ailesinin, göbek şeklinde, 
dört aile enmüzecine mensup unsurların mevcut bu
lunduğunu söylemiştik. Bu aile enmüzeclerinin dördün
cüsü (Türk ailesi)dir.

Islâm ailesi eski Arap ailesinden doğduktan ve 
buna Rum ile İranın Pederşahî ailesinden bir takım 
unsurlar iltihak ettikten sonra, müslüman kadını gayet 
elim bir mevkiye düşmüştü. Bu elemli mevkiin mısır
daki tecellîlerini az çok gördük. Bir kısım İslâm kadın
ları Mısırda, Yemende, Mağribte böyle elim bir hayat 
yaşadığı esnada Islâm âleminin diğer köşelerinde yani 
Anadolu, Kıpçak, Irakîn ve Mavera-ün-nehir hutaların- 
da, İslâm kadınının diğer bir kısmı erkeklerle müsavî, 
mesud, hür ve muhterem bir hayat yaşıyordu. Bu ev
velkilerdeki kadınların böyle mes'ud bir hayat yaşama
sına sebep, buralarda hâkim olan Türk illerinde henüz 
eski Türk ailesinin devam etmekte bulunmasıdır. Bu 
sahalardaki kadın hayatını göstermek için, Mağribcfen



gelmiş bîtaraf bir seyyahın yani (ibn-i Batutan)nın seya
hatnamesine bir göz gezdirmemiz kâfidir.

İbn-Î Batuta Anadoluya g:rişini şöyle anlatıyor: 
«Onuncu günü, evvel bilad-i Rum olan (Alaya =  Adai- 
ye) beldesine vardık. (Bilad-ı Rum) nâmıyla maruf 
olan işbu ekalim, ektar cinanın en güzelidir. Cenab-u 
feyyazzül Celâl, bilad-ı saireye müteferrik sürette ihsan 
buyurduğu mehasin-i ekalim Rumda cemetmiştir. Aha
lisi süreten pek güzel ve libasları temiz ve taamları 
nefisti. Bunlar eşfak-ı halkıllah olup, onun için (Elbe- 
reketü fiş Şam veşşefkatü fir Rüm) (yani bereket şam- 
da, şefkat Rumdadır) denilir. Bununla bilad-i mezbüre 
ahalisi (yani Anadolu Türkleri) kastolunur.

Bu beldelerde bir zaviye yahut haneye insek, kom
şularımız olan erkek ve kadınlar ihticab etmezler. Es- 
nay-ı mefarakatda, güya kavim ve tebamız gibi b:ze 
vedâ ederler, Ve nisvan eşk ribzan ve iftirakımıza tees
süf huvan olurlardı. Bu memleketin âdetince haftada 
bir defa, ekmek pişirilerek bir hafta müddet kifayet 
edecek e'dad ederlerdi. Erkekleri ekmek pişirebildiği 
gün, bize sıcak ekmekle, beğayet nefis yiyecek hediye 
ederler ve (bunu size kadınlar gönderiyorlar, sizden 
dua istiyorlar) derlerdi.» (seyahatnâme-i ibn-i Batuta) 
Mütercimi Mehmet şerif Paşa sahife 210)

İbn-i Batuta Anadoluda gezerken bâzı imaretlerde, 
hükümdar yahut emir zevcelerinin huzuruna kabul 
olunuyor, onlarla beraber yemek yiyor:

«(Kısariye), (Irak), padişahının, (yani İlhanlIların) 
taht-ı itaatımdadır. Rum ekaliminin büyük bülendin- 
den biridir. Orada (Irak) ahalisinden asker bulunduğu 
gibi, Salif-üzzekeker emir (Alaeddin Artna)nın hatun
larından biri de ikamet eder. En kerim ve fâzıl hatun- 
larındandır. (Irak) melikine karabeti vardır. Kendisine



(feth-u hemze ve ayın muceme) ile (ağa) denilir ki 
(büyük)manasını tazmin eder. Sultana karabeti bulu
nan kesanın cümlesine bu unvan verilir. Mümi ileyha- 
nın ismi (Tağa Hatun)dur. Yanına dühul ettiğimizde 
kıyam ve hesen sürettei selam ve kelâm etti. Tam ihza
rını cmreyledi. Badel eki avdetimizde bize kölelerinden 
biri vâsıtasıyla eyer ve gemi mükemmel bir at hılat ve 
para irsal ile itizar etti, (sayfa 325)

ibn-i Batuta, İznik şehrinde, o zaman OsmanlI 
tahtının calisi bulunan sultan (Orhan Gâzi)nin zevcesi 
(Beylun Hatunjun ikamet ederek oradaki askere hü
kümdar olduğunu bildirdikten sonra, müsarün ileyhin 
huzuruna ne süretle kabul edildiğini, ve beraber yemek 
yediğini hikâye ediyor:

«Bu beldede fıkıh imamı Hac Mücaver (Alâeddin 
Sultanyoki) bizi mihman eyledi. Mumi ileyh fuzela ve 
keramâdan olup ne zaman ziyaretine gitsem taam ih
zar ederdi. Sureti güzel ve sireti daha güzel idi. Be
nimle beraber salifül beyan (Beylun Hatun)un ikamet
gâhına gitti müşarün ileyha ikram ve ziyafet ve ihsan 
eyledi. Bizim dahülümüzden bir kaç gün sonra, anıfen 
zikrolunan Sultan (Orhan Bey) bu beldeye muvasalat 
etti.

ibn-i Batuba (Kıpçak) huttasına girdikten sonra 
şöyle yazıyor:

«Burada acip bir hal meşhudem olduki o da Türk- 
ler indinde kadınların mazhaı tazim olmasıdır. Bunların 
mevki ve mertebesi erkeklerin fevkindedir. imra ka
dınlarına gelince birincisi (Karim =  Karîm) den inayi 
hurucumda gördüm. Şöyleki: Emir (Sultıye)nin zev
cesi hatuna müsadif oldum. Râkip olduğu araba mavi- 
renkli kımtıdar kumaş mestur ve pencere ve kapuları



küşade olarak önünde hüsün ve cemal ile bâkemal 
araste ve elbise-i Zarife ile piraste dört cariye mev
cut idi. Arkasından maiyetinde bulunan civarını hamil 
arabalar giderdi. Mumi ileyler emirin menziline tekar- 
rüp edince, araban yere indi. Kendisiyle takriben otuz 
cariye dahi inerek eteklerini kaldırdılar. Libasın iplik
leri olup her cariye bir ilikten tutarak eteğini her taraf
tan zeminden refederlerdi. Kendisi tebahterle yürüyüp 
emire vasıl olduğu zaman mumi ileyh kıyam ile itay-ı 
selam i'e yanına oturdu. Ve civarı hatunun etrafını iha
ta eyledi. Bâdehu (kımız) tulumları gelmesiyle hatun 
bundan bir kadeh doldurdu. Emirin önünde diz çöke
rek kadehi ona sundu. Emir içdikten sonra hatun emi
rin biraderine içirdi. Emirde hatuna verdi. Taam ihzar 
olunarak, hatun emir ile taam etti. Emir buna bir kat 
libas vererek mezbüre avdet etti. Imranın misvanı bu 
tertip üzere olup, melikin hatunlarından zirde bahsede
ceğiz. Satıcılar ile çarşı esnafının kadınlarına gelince, 
bunları da gördüm. Bir tanesi bir arabaya râkib olup 
bir at çekerek ve önünde üç dört cariye eteklerini kal
dırırdı. Başında (Bağdat) nâmıyla maruf ve mücevherat 
ile müzeyyen olan ve baş taraftan tavus tüyü bulunan 
b:r hotoz vardı. Arabanın pencereleri açık idi. Türk 
kadınları ihticab etmediğinden hatunun yüzü görü
nürdü. Diğer bir kadın dahi bu tertibe riayet ettiği ve 
refakatında hizmetkarları bulunduğu halde pazara ko
yun ve süt getirip ıtriyat mukabilinde halka satardı. 
Alelekser nisvan zevceleri ile beraber bulunup erkeği 
gören kadının hıdamından beri zannederdi. Zevci arka
sına yalnız koyun postundan bir kürk ve başına da bu
na münasip olarak (Küla =  Külah) denilen bir serpuş 
giyer (sayfa: 368)

Sultan (Öz bey) sefer ve seyahat ettiği zaman, mü-



vekkibete yalnız kendi memaliki ile rical devleti bulu
narak hatunlarından her biri ayrı mahaldedir. Bunlar
dan her birinin yanına gitmek istedikte biri vâsıtasıy
la ilam-ı keyfiyet ve hatun da kabul esbabını tehieye 
mübaşeret eder. Kuud ve sefer umurunda bir tertip 
acip ve bedia riayet eyler. Cüm!e-i âdetinden olmak 
üzere, Cuma günü Bâde eda —  issalah (kab-i zehep) 
türkçesi (altun ordo) (1) tesmiye kılınan bir dairei 
müzeyyene ve bediada oturur. Bu daire altın safihalar- 
le mestur ağaç çubuklardan yapılmış olup ortasında 
zerandud sefaih simin kaplı ağaçtan mamul ve haljs 
gümüşten olan ayaklarının baştarafları cevahir ile mü
zeyyen bir şerir mevzudur. Sultan bu ta^ta cülüs ede
rek sağında (Tıbığlı) hatun ve bunun alt tarafında (Gö
bek) hatun ve solunda (Beylû) Hatun ve onun önünde 
(Ardacı) hatun bulunur. Tahtın alttarafında sağ cihe
tinde oğlu (Tin Bey) ve sol canibinde ikinci oğlu (Can 
Bey) durur. Kızı (Ayt Geccek) dahi önünde durur. Bu 
hatunlardan biri geldiğinde sultan kıyam ile eline ya
pışarak şerire oturtur. Lâkin melike bulunan ve yanında 
cümlesinden ziyade mazhar-ı tukırı ihtiram olan 
(Tıtığlı)varit olduğu zaman, dairenin kapısından istik
bal ile selam vererek elini tutar. Mezbüre tahta çıkıp 
oturunca, sultan dâhi calis olur. Ihticap edilmediği 
için şu ehvalin cümlesi türklerin gözü önünde ceryan 
eder, (sahife : 370)

Ibn-i Batuta, (Hatun ile tertipleri) ünvanlı fasılda 
her hatunun ordusunu tavsif ediyor. Ve bu meydanda

(Cengiz, büyük oğlu Cuciye bir altun otağ ver
mişti. O zaman hükümdarların ve hatunların otağına 
(ordo) denilirdi. Bilahire Kıpçak devletinin aldığı Al
tın ordu ünvanı altun otağdan kinayedir.



(Her arabaya salif-üz zikr cevariden biri ile mütezev- 
vic bîr köle müvekkildir. Zira türklerin âdetine göre 
cevariden zevcesi olmayan köle'erin hiç biri cevari 
meyanıno giremez) diyor. Bu âdet Türkler nezdinde 
cinsi ahlâka gösterilen ihtimamın derecesini göstermek
le beraber, Abbasi halifesi mutasımın vazetmiş olduğu 
bir kaideyi de hatırlatıyor.

Halife Mutasımın vâlidesi türktü. Bu kadın oğlu
nu Türk terbiyesiyle büyütmüştü. Binaenaleyh Muta
sına Türklerin ok atmakta, ata binmekte kuy ve çevkan 
oynamakta bütün maharetlerini öğrenmişti.

Mutasım, Türkleri askerlikteki faikiyyetlerinden 
dolayı çok severdi. Zâten biraderi Me'mun zamanın
dan itibaren arap askerlerine itimad edilmiyordu. 
Acem askerî de diğer biraderi (Emin)i hiç bir emir 
almaksızın öldürdükleri için Mu'tasımın gözünden düş
müştü. Binaenaleyh, o zaman devletin istinad edecek 
kuvveti Türkleri inhisar ediyordu. Bundan başka, Mü- 
tasım kendisi de hem ana cihetinden, hem de terbiye 
itibariyle türktü. İşte bu sebepten dolayı Mutasım Irak
taki bütün Türk kölelerini sahiplerinden toplamakla 
beraber, Türkistandan bir çok Türk gençleri ve Türk 
prensleri getirdi. Kahraman oldukları derecede güzel 
ve yakışıklı olan bu Türk gençlerine ipekli elbise sır
malı kuşak, sırmalı kılıç askısı vesaire giderek sair 
askerlerden mümtaz olmak üzere b:r asakir-i hassa or
dusu teşkil eyledi. Mutasım artık Bağdat'ta oturmayı da 
muvafık görmüyerek, kendisi ve Türklerden müteşek
kil hassa ordusu için, yeni bir payi taht tesis etmeyi 
düşündü. (Samra) gasbesini havasının letâfeti ve 
mevkiinin güzelliği itibariyle beğenerek ordugâh itti
haz etti ve ona (Sermen rey) yani (Gören sevinir) adı
nı verdi. Mutasım, Türklerin burada kendilerini vata



nından uzak ve garip görmemelerini istiyordu. Bina
enaleyh, bu şehri Türk kabilelerinin Türkistandaki va
ziyetlerine göre mahallelere taksim ederek şarktaki 
kabileleri şehrin şark cihetine, garptakilerini garp ci
hetine vesaire yerleştirerek Turanın bu şehirde küçük 
bir modelini vücuda getirdi. Mutasım aynı zamanda, 
bu türklerin yerlilerle evlenerek milliyetlerini unut
malarını da istemiyordu. Bunun için de, bir çok Türk 
cariyeleri satın alarak, bunlardan her birini genç as
kerlerden birisiyle evlendirdi. Türkler burada çoğala
rak kendilerinden nesil türeterek sair nesillerden müs- 
tanî oluncaya kadar, yabancılardan birinin kızıyla ev- 
lemckten yahut bir arap ve melezi damad almaktan 
onları menetti. Bu kanunun sabit kalması için de ca- 
riyelerden her birine muayyen ve sabit maaşlar tayin 
ederek isimlerini ordunun defterlerine geçirdi. Asker 
zevcelerinin maaşlı ve defterde mukayyet olarak res
mî bir mahiyet almaları onları âdeta ordunun kadın
lardan mürekkep bir kısmı şekline sokmuştu. İşte ka
dınların bu vaziyetinden dolayı hiç bir Türk neferi, 
karısını tatlik yahut terk edemeyecek bir vaziyete gir
mişti. (Medeniyet-i Islâmiye Tarihi cilt: s, sahife: 298) 
Bu hareketini ahkâm-ı Sultanîye arasında, bir halife
nin ta'ak hakkını takyid etmesine misal olarak göste
rebiliriz. Ibn-i Batuta bize buna benzer bir kaidenin 
Kıpçaktaki Altın ordu devletinde de bulunduğunu öğ
retmekle, bu âdetin eski Türk töresinde bulunması İh- 
t’malini de göstermiş oluyor.

ibn-i Batuta Özbek Han’ın hanımlarına ait umumî 
evsafı zikrettikten sonra, her biriyle nasıl görüştüğünü 
ve her birinin ne gibi hususiyetleri hâiz olduğunu da 
anlatıyor. Bu beyanâtın hepsini de burada zikretmeye 
makalemizin hacmi müsait değildir. Tercümesi bu



günlerde neşredilmiş olan bu mühim kitabın dikkat
le okunmasını muhterem karilerimize tavsiye ederiz. 
İbn-i Batutanın ifadelerinden şurası da anlaşılıyor ki 
Sultanla beraber hükümette müşterek olan yalnız bü
yük hatun yani (Tıfığlı) Hatundur.

AİLE AHLAKI

Mülke ünvanını haiz olan yalnız budur. (Can Bey) 
ile (Tin Bey) bu hatundan doğmuşlardır. Fakat sulta
nın kızı olan (it Köççek) bundan evvel mülke olan 
diğer bir kadından doğmuştur. Mülkelik İt Köççeğe 
validesinden intikal etmiş ırsî bir sıfat olduğundan 
bayram alayında başında taç olduğu halde arabasına 
binermiş (sayfa: 380)

(Bayramda tertipleri) unvanlı fasılda, gerek bay
ram alayında, gerek bayram ziyafetinde hatunların ne 
gibi yüksek teşrifata mazhar olduğunu ve cemiyet ha
yatının erkeklere münhasır olmayarak bütün, siyasî ve 
askerî içtimalarda kadınların da erkeklere müsavî bir 
derecede rolü bulunduğunu göstermektedir.

«ibn-i Batuta» Kıpçak Sultanının bayram ziyafe
tini anlatırken şöyle yazıyor:

«Sonra altın ve gümüşten maşrabalar ihzar olu
nur. Bunların başlıca meşrubatı bal nebizidir. Kendi
leri Hanefiyyül Mezhep olup nebizi helâl addederler. 
Suitan içmek isterse, Kerimesi, kadehi eline alıp dizi
ni yere vaz ile îzhar-ı ubudiyet ettikten sonra pederi
ne verir. Ve sultan nuş ettikte kızı başka bir kadeh alıp 
(büyük hatun)a içirir. Büyük hatun içtikten sonra, rüt



be sırasıyla diğer havatine sunar. Badehu velî ahd 
kadehi alarak, selamlayıp pederine verir. Ve sultan 
içince yine selamlıyarak hatunlara ve badehu hemşi
resine sunar. Onu müteakip ikinci oğlu kıyam ve pi- 
yaleyi alıp biraderine sunarak arz-ı selam eder. Son
ra kibar-ı emra kalkarak her biri veli ahda ve badehu 
ebna-i mülük kıyam ile mahdumu sâni sultana kadeh 
sunarak arz-ı ubudiyet ederler. Sonra sığar emra kal
karak ebna-i mülûki İska ve bu esnada meval-i tağni- 
sine ibtida eylerler.» (ibn-i Batuta tercümesi s. 382)

ibn-i Batuta aynı ahvali Irakîn ve Horasanda hü
kümran olan (ilhaniyan) devletinde de görüyor.

«Nisvan (Türk) ve (Tatar) akvamı yanında pek 
muhterem olarak, bir emirnâme tastir olundukça (Sul
tanın ve Hatunların emriyle) ibaresini yazarlar. Her 
kadın bâzı bilad ve vilayete tasarruf edip vahidat-ı 
azime sahibi bulunur. Ve sultan ile sefer ederse ayrı 
bir mahalde sâkin olur, (sayfa: 250) Emirlerin ilânın
da hakan ile hatunun beraber zikredilmesi «Grand An
siklopedinin» «Hadun» maddesinden iktibasen evvel
ce yazmıştık. Şimdi bu rivayeti ibn-i Batutanın da 
teyid ettiğini görüyoruz. Bu ibareden Türklerin millet
çe hâkim oldukları sahalarda kadınların doğrudan doğ
ruya hükümran olabildikleri de anlaşılıyor.

Halbuki Mısırda esasen bir Türk kızı olan (Şecral- 
dir) Türk Kölemenleri tarafından kocasının yerine 
hükümdar ilân edilmişken kadınların hükümdarlığı o 
zamanki Mısırlıların örfüne uymadığı ve Badat'ta ha
life olan (El Mustansır billah) tarafından bir kadının 
sultanlığa lâyık görülmediği için Mumî ileyha, evvel
ce Ata Bey saltanatı ittihaz etmiş olduğu (Ayberk 
Türkmanî)ye terkederek bilahire onun zevcesi oldu. 
(Zecralidir) hükümdar bulunduğu sırada hatipler onu



methederken bilhassa tesettüre olan itinasından bah
sediyorlardı.

«Fekanet-il hutcbai hadet düai lil halifeti tegûlü'. 
Vahfiz allahümme elcebhet-üssaliha meliketül müs- 
limine ismet-üt dünya ved din, Zat-ül hıcab-il cemil 
vessetrül celili vedde-tül merhum Halil» (ibn-i iyas 
Tarih-ül Mısır c. 1 s. 89)

Türk kölemenleri Mısırda bir millet halinde değil, 
bir (asker ocağı) halinde hüküm sürüyorlardı Bina
enaleyh kendi eski âdetlerine değil, memleketin örfü
ne uymağa mecburdular. Halbuki, İranda, Anadolu- 
da, Kıpçakta, Türkistanda hükümrân olan türkler, bir 
millet hayatı yaşıyorlardı. Binaenaleyh yalnız kendi 
örflerine tabi olarak, eski kavimlerin yahut komşu ka- 
vimlerin âdetlerine kıymet vermiyorlar, onları taklide 
yeltenmiyorlardı. Bundan dolayıdır ki Mısırda Türk kö
lemenleri ailenin (Konak) şeklini kabule mecbur ol
dukları bir sırada, muasırları olan şark ve şimaldeki 
müslüman türkler, halâ (ocak) şeklinde olan (eski 
Türk ailesi)nî idame ettiriyorlardı.

Bu evvelkilerde de ailenin konak şekline geçme
si için, İran edebiyatının ve İran medeniyetinin bu
radaki Türkler arasında tamamiyle yayılması ve İran 
feodalizminin halkı, bir takım sınıflara ayırması lâ
zım geliyordu: Binaenaleyh bir kaç asır sonra bu Türk
ler de, nihayet müslüman —  İran medeniyetinin (Ko
nak) şeklindeki ailesini kabul ettiğini görüyoruz.

Ailenin cemiyetle ve devletle olan münasebetle
rini geçen makalelerden birinde göstermiştik. Orada 
temhid ettiğimiz nazariyeye göre (ocak) şeklindeki 
aile (il) şeklindeki devlet ve (kavim) enmûzecindeki 
cemiyetle, (konak) şeklindeki ailede, (saltanat) şek-



ündeki devlet ve (ümmet) enmûzecindeki cemiyetle 
mütenazırdır.

Bugün Türkistanda (Özbek) ve (Türkmen) nâm
larıyla iki Türk halkı vardır ki, birincisi vaktiyle siya- 
seten saltanat hayatını yaşadığı için, (ümmet) dev
rine mensuptur. İkincisi ise, devlet itibarivle Cemiyet 
itibariyle (kavim) devrine mensuptur. Türklerin bu 
iki şubesinde, ailenin de başka başka enmûzecler ar- 
zettiğini görürüz. Çünkü Özbek ailesi (konak) enmûze- 
cinde olduğu halde, Türkmen ailesi halâ (ocak) şek
lindedir.

Türkmenler, dünyanın en demokrat bir kavmidir. 
Bu kavimde müsavvat kemalin son derecesini bul
muştur. Çünkü, Türkmenlerde ücretle hizmetçiler yok
tur. Esirler ise pek azdır (1).

Türkmenlerde her erkek (tekin), her kadın (hatun) 
dur. Tekin (prens) manasına, hatun ise (prenses) ma
nasınadır. Çünkü bütün türkmenler kendilerini türk
lerin en büyük hükümdarı tanınan (Oğuz Han)ın sülâ
lesinden addederler. Binaenaleyh türkmen cemiyeti her 
ferdi aristokrat olan bir demokrasidir. Zaten demok
rasinin hakikî manası herkesin aristokrat olması 
demektir, insanlar pespayelikde değil ancak asalette 
müsavî olabilirler, işte Türkmenler, içlerine pespaye 
görecekleri yabancılardan hizmetçi ve rençber almaya
rak, bütün işlerini kendileri yaptıkları için, hepsi aynı 
soydan gelmiş bir fertler mecmuasıdır. Bundan dola
yıdır ki aralarında hiç bir teselsül ve meratib mevcut 
değildir. Bir cemiyet, bu kadar müsavaatperver olun
ca, tabiî aile dahilinde de ayni müsavaat kaidesini

(1) La femme dans l'histoire g. Richard, p. 351



tatbik eder. (Gaston Rişar) (Mikonloftan) nakl iie 
şöyle diyor: Kendi isteğiyle ne siyasi reisi, ne de 
derece farkı kabul etmeyen bu müsavaatçı halkta, 
efkar-ı amme, teaddüd-û zevcata gittikçe gayr-ı 
müsaid oluyor. Türkmenlerin büyük bir ekseriyeti 
yalnız bir karıya mâlikdirler. Ve teaddüd-û zevcâtı aslâ 
tasvib etmezler. (1)»

Türkmenler, şeriatın dört zevceyi tech/iz etmesine 
karşı teaddüd-ü zevcada mani olmak için, amelî bir 
çare bulmuşlardır. Bu çare (kalın) miktarının yüksek 
bir dereceye yükseltilmesidir. «Gaston Rişar» diyor ki:

Türkmen kızının (kalın)ı lâyenkatı tezayid etmek
tedir. Mihaylofa göre yirmi sene zarfında otuz tornan
dan ikiyüz tornana çıkmıştır. (Tornan dört rüble de
ğerindedir.) Bu şartlar dahilinde, yalnız bir zevceye 
mâlik olmak bile gayet güçtür. Az servete malik olan 
birçok genç tekinler, müstakbel kadın babalarına nak
len veya mevaşî halinde nişanlılarının kalınını önlük 
verebilmek için, uzun yıllarca mahrumiyetlere kat
lanarak, en zarurî ihtiyaçlarından tasarruflar icrasına 
çalışırlar.» sayfa: 205, 206) Böyle bir cemiyette bit
tabi! kadının mevkiî yüksek olur. Grand Ansiklopedi
nin (Türkmen) maddesinde şöyle deniliyor: «Türkmen 
kadınları büyük bir hürriyete maliktirler. Araziye ve 
sürülere sahiptirler. İrandan iğtinam olunan esirelerden 
doğan türkmen erkeklere varmazlar. Özbek kadınları 
ise böyle bir taassuba mâlik değildirler.

Türkmenlerde ne erkek, ne de kadın hizmetçi bu
lunmadığı için, zengin ve fakir herkes kendi işini gö
rür. Bütün işleri hizmetçiler ve esirler tarafından ya-

(1) aynı, eser: sayfa: 206



pılan cemiyetlerde, el işleriyle uğraşmak insanı alçal
tan bir sanat sayılır. Halbuki hizmetçi ve esir gibi sâ- 
fil tabakalardan mahrum olan cemiyetlerde, el işi ha
kir telâkki olunmaz. Binaenaleyh bu gibi cemiyetlerde, 
kadınlar da faal bir rol ifa ederler. «Gaston Rişard» 
Türkmen kadının hal-i amalinde hayrete şayan bir ma
harete malik olduğunu söyledikten sonra, Mihaylofun 
bu sözlerini naklediyor: «Türkmen kadını bu nevî iş 
için, hakikaten fıtrî bir istidada maliktir. Merkep re
simli ince doğru çizgili bu nefis halıları dokumak için 
en basit amal usûllerini istimal eden bu kadınların 
gösterdikleri maharetlerini başka suretle izah etmeye 
imkân yoktur. Eski bir âdete göre, her genç kızın do
kuma sanatı öğrenmesi ve kendisine cehiz suretinde 
verilecek olan halıları dokuması lâzımdır. Her genç ka
dın, nikâh olunduğu günden kocasının çadırına kat'î 
bir sürette yerleşeceği güne kadar, bir kaç sene bu 
işle uğraşır. Zaten türkmenlerde ev sanatları, bilhas
sa keçe ve yük kumaş nescî sanatları da mevcuttur. 
Bu türkmenlerde hizmetçi bulunmadığı ve esirler az 
bulunduğu için bu işler ekseriya türkmen kadınları ta
rafından yapılır.» (sayfa 353) Bir cemiyette kadının 
büyük haklara mâlik olması bir taraftan o cemiyette 
sefil sınıfların bulunmamasıyla, diğer cihetten de ka
dınların İçtimaî ve İktisadî faaliyetlere iştirak etme
siyle kaimdir. Binaenaleyh, cemiyet feodalizmden kur
tulup demokrasiye doğru gittikçe, kadınlar, fazla hu
kuka nâil oldukları gibi İçtimaî taksim-i amalde mev
ki sahipleri olduğu nisbette de hukukları yükselir. Bu
günkü türkmen kadını buna bir misaldir. Özbek kadı
nın türkmen kadını gibi, varacağı erkeğin ana cihe
tinden asaletini araması, özbeklerde saltanatın ve feo
dalizmin tesiriyle ailenin (konak) şeklinde bulunma- 
sındadır.

F: 10



Özbeklerde devlet saltanat şeklinde bulunduğu, 
ve saltanatın zarurî neticesi de feodalizm olduğu için, 
İçtimaî sınıflar arasında müsavaat yoktur. Binaenaleyh 
ailede de karı ile koca arasında müsavaat mevcut de
ğildir. Bundan dolayıdır ki Özbek Hanlarının karıla
rıyla, odalıkları büyük iddetlere malik olur: Mesela: 
Hokendek müstakbel hanlarının sonuncusu üç bîk ka
dına malikti (s. 207)

Özbekler de OsmanlIlar gibi türklerin uzun müd
det saltanat hayatı yaşayan şubelerindendir. Saltanat, 
Abbasîler zamanında Islâm devletinin İran Medeniye
tine iktifa ederek almış olduğu bir şekildir. Binaena
leyh saltanat şeklini kabul eden Türk şubeleri aynı za
manda İran edebiyatını ve Iran medeniyetini de tak
lit eylemişlerdir.

Bundan dolayıdır ki saltanat usûlünün kabulüyle 
beraber, Türk ailesinin yavaş yavaş ocak şeklinden ko
nak şekline intikal ettiğini ve İran medeniyetinin ka
dın hakkındaki telâkkilerinin saltanat hayatı yaşayan 
türkler arasında gittikçe daha derin bir surette intişar 
eylediğini görüyoruz. Mamafih bu değişme yalnız hal
kın feodalizmle temas eden kısmı arasında husûle 
geliyor. Göçebeler, eski kavim hayatını idame ettir
dikleri için, aile hususunda da kadim Türk ananesini 
muhafaza ediyorlar. Bugün İzmir vilayetinde yaşıyan 
(Çibnî) aşiretinde, teaddüd-ü zevcat âdeti yoktur. Bun
dan başka Çibnîler arasındaki bir kaideye göre; baki
re bakire ile, dul dul ile evlenebilir. Bu kaideden doğan 
diğer bir âdede göre de genç genç ile, yaşlı yaşlı ile ev
lenebilir. Küfüvüyetin bu şekli her halde diğer şekille
rinden daha tabiîdir. Kafkasya Türkleri de teaddüd-ü 
zevcata mani olmak için, türkmenlerin çaresine benzer 
başka bir tedbir düşünmüşlerdir. Bu tedbir, izdivaçların



tezayidine mani olacağı için mihr-i müeccelin değil, 
mifr-i müeccelin yüksek bir miktara çıkarılmasıdır. Bir 
kızın nikâhı bin liradan onb n liraya çıkabilir. Mihr-i mü
eccelin bu kadar yüksek tutulması gerek haksız talâka 
karşı, gerekse teaddüd-ü zevcata karşı bir set mahiye
tindedir. Osmanlı devletinde ibdidaleri, şehzadeler 
komşu Türk beylerinin yahut hırıstiyan hükümdarlarının 
kızlarıyla evlenirdi. Bu devirde Osmanlı ailesi ocak şek
lini muhafaza ediyordu. Sultan Murad salis zamanında 
Şemsi Paşanın iğvasıyla saraya bir çok cariyeler alındı. 
Bu suretle gittikçe cariye istifraşı mutad olduğu için 
Osmanlı ailesi de (konak) enmüzecine geçmeğe başla
dı. Bugüne kadar kalmış olan paşa konakları, bize eski 
Osmanlı ailesinin ne miktarda kadın ve hademe ihtiva 
ettiğini göstermeye kâfidir. Osmanlı Kanunnamelerinde 
arazinin intikalinde, erkek evlât bilabedel varis olduğu 
halde kız evlât, ancak erkek birader bulunmadığı zaman, 
tarlanın bedel mislini vererek terc'hen tefevvüz hakkına 
mâlik bulunuyor. Tarla sahibinin oğlu ve kızı bulunmaz
sa biraderi, biraderi yoksa hemşiresi, hemşiresi yoksa 
babası, babası yoksa anası tercihen bedelini vererek tar
layı tefevvüz edebilirler. (M illî tetebbular Mecmuası 
sayı: 1 s. 58) Mamafih bu, yalnız babadan kalan tarlala
rın intikal tarzıdır. Anadan kalan bir tarla, erkek evlâdı
na da ancak bedel mislini vermekle İntikal edebilir. 
(M illî Tetebbular Mecmuası: sayı 1 sayfa. 63)

İntikalin bu suretle ceryanı, o zamanki zeamet usû
lünün yani feodalizmin bir neticesidir. Osmanlı kanun
nâmelerinde görülen bir garibede, evlenen kadınlardan 
(gelinlik ve yer gösü) alınmasıdır. M illî Tetebbülar 
mecmuasının birince ve ikinci sayısında münteşir ka
nunnâmede (Der beyan-ı ahua! resm-i urus der zaman-ı 
Hamza Paşa) sernâmeli bende de şöyle yazılmıştır:



«Gerdek değeri tayin olunan sipahinin defter-i ce
dide de resm-i urus diye hasıl yazılsa gelin olan kız 
bikr olup ve sipahinin defterli reâyası kızlarından olup 
Müslüman kızı ise altmış akça resm-i urus er canibten 
alınır. Seyyibe ise toprağa tâbidir. Yörük değil ise, 
otuz akça resm-i uruz alınır. Amma defterde reayâsı 
zimmî ise zimmî kızlarından olup bikr-i balığadan 
otuz akça ve seyyibelerden on beş akça alınır. Kanun 
kadimdir. Yörük taifesinin avratı için subaşılar ve si
pahiler toprağımda ara çıktı diye niza ve dahledemez- 
ler, konar göçer bir taifedir, ikametleri yoktur ki top
rağa teallukları ola. Toprakta seyyibe avratın gerdeği 
resmen toprak ası olan sahib-i tımar almak mümkün 
ve mütemekkin reaya avretine mahsustur. Kanundur.» 
(M illî Tetebbular Mecmuası sayı: 1 sayfa: 111)

Bu ifadeler gösteriyor ki reıyyelik bir nevî (ser- 
vage) mahiyetinde imiş. O zaman müslim ve gayr-ı 
müslim köylüler (raıyye) addolunduğu halde, göçe
beler askerî vazifeler ifa ettikleri için, raıyyelikten azâ- 
de imtiyazlı bir sınıf gibi telâkkî olunuyorlarmış. Feo
dalizmin Avrupada olduğu gibi, İslâm âleminde de 
kadın hukukuna tenzilkar bir tesir ettiği bu kanun ile 
de anlaşılıyor. Osmanlı kanunnâmelerinde ulul em
rin, nikâh hakkında vazettiği bir takım kanunlar yani 
ahkâm-ı sultanîye de mevcuttur. Geçen makalelerin 
birinde islâmiyetin kadın hukuku sahasında husûle 
getirdiği bir hayli teceddüdünde, evlenecek kızın ko
casını intihap etmekte tamamiyle hür tanınmasıdır, 
demiştik.

Halbuki zikrettiğimiz kanunnâmede (Maruzât-ı Ebu 
Suud Efendi) sernameli bendin (Kitabûn nikâh) kıs
mında (951) tarihinde sadır olan bîr emr-i sultanî mu
cibince kadılar, velisinin izni olmadan nikah akdin-



den menedildikleri mündericdir. Ebussuud Efendi ka
dıların bu emre imtisal etmeleri lüzumunu şu suretle 
izah ediyor:

«Elcevap: (velinin izni olmadan nikah) memnu o- 
luncak cidden câiz değildir. Zira kazatın veleyeti sa
hip hilâfetin izin ve icazetinden müstefaddır. Ve hem 
esah akval ile hükme memurlardır. Ve hiiâfiyattan 
mahcurdurlar. Husüsen fesad-ı zaman gün gibi ayan
dır. Cümlesi otuz iki surettir. Bundan gayrı bilad-ı 
selase mahkemelerinde bu hususta men ve hacer ze- 
cer için o emri şerifenin aslı mahfuzdur ve sûreti mec
burdur. Ve bunun fesadı günden rûşendir. Ve bir ta
rafı yarılırsa (kanunnâme olacak) nice olur, yıkılır. 
(Ketebehu Ebussuud)» Bu ibareden sonra şöyle bir 
sual ise (Bussud Efendi tarafından verilmiş bir cevap 
münderictir:

«Mes'ele» hindi küfevî olmayan zeydeden veli- 
siz şûhud muhaz zarında nikâh olunsa velî şer'an fes
he kâdir olur mu?

Elcevap: Olur. Adem-i izni arz faside mebnî değil 
ise böyle me'murdur. (Eb-us suud)»

Ul-ul emrin emrine müstenit olan bu fetvaya gö
re kadınların izdivacındaki hürriyetleri tamamiyle nez 
olunuyor. Çünkü velayetle hürriyet birarada buluna
maz. Ya velinin İzdivaçta velayeti vardır. O halde ka
dının izdivaç hususunda hürriyeti vardır, bu sûrette de 
velisinin bu hususta hiç bir velâyeti yoktur. Sultanın 
diğer bir emri de kadını, islâmın ona verdiği diğer bir 
haktan mahrum ediyor:

«Mesele» Zeyd gaibin zevcesinin nafakaya aczi 
zâhir olup teşfî (Şafiî mezhebine girmek) edip, şafiî 
kadısı tefrik edip zevc-i ahîre verse badehu zeyd ge
lip zevcesini almağa kâdir olur mu?



Elcevap: teşfi hususu bu diyarda cari olmamasına 
emir ve men-i sultani vaki olmuştur.» (M illi Tetebbu- 
lar Mecmuası sayı 2 sayfa: 339— 348)

Şimdiye kadar saydığımız bütün vakıalar, kadın 
hukukunun muhtelif zaman ve memleketlerde, zama
nın ve halkın örfüne tâbi olarak tahlillere uğradığını 
gösteriyor. Bu vakıalardan anlaşılıyor ki, örfün tahli
liyle beraber, hükümdarlar ve fakihler yeni örfe göre, 
yeni hükümler vazetmiş ve hatta bu yeni hükümler bâ- 
zan nasların sarahatına bile muhalif görülmüştür. 
Demek ki Imam-ı Ebû Yusuf'un «örften mütevellid olan 
naslarda itibar örfedir» sûretinde olan kaidesi yalnız 
bir imamın nazarî içtihadından ibaret olmayıp, b ilfiil 
umumî tarihle beraber, İslâm tarihinin muhtelif zaman
larında mükerrer sûrette tatbik edilmiş tabiî bir Ka
nundan yani (âdet-ullah)dan ibarettir.

AİLE a h la k i

«Konak» dan «yuvaya»
Cemiyetlerin «ümmet» enmüzecinden «millet» en- 

muzecine intikâl ederken geçtikleri bir fasıla devri var
dır ki Avrupa tarihinde buna «Rönesans» adı verilmiş
tir. Osmanlı tarihinde mevdei Lâle Devri'ne kadar çı- 
karılabilen bu devrin adı «Tanzimat»dır. Bu devirde, ce 
miyet (Ümmet-Eğlise) mahiyetinden çıkmakla beraber 
henüz (Millet-Nation) mahiyetine girmemiştir. Bina
enaleyh ona ayrı bir isim vermek ikiza eder. Cemiyetin 
bu devrine verilecek en muvafık isim Fransızcada (pe- 
uple) kelimesidir ki Türkçeye (Halk) tabiriyle tercü



me edebiliriz. Ümmet devrine mahsus olan (Kurun-u 
Sultanî Saltanat) da, bu devirde (yeni saltanat - Em- 
pire moderne) mahiyetini alır. Yeni saltanat eski Sal
tanatla (asri Devlet) (etat contemporain) arasında bir 
intikal merhalesidir. Yeni saltanata misal olarak Rus
ya ve Avusturya imparatorluklarıyla, tanzimat devrin
deki Osmanlı imparatorluğunu gösterebiliriz. Bu sal
tanatlara tabi olan ehaliler ne ümmet, ne de millet 
mahiyetinde olmayıp (Halk-peuple) mahiyetindedırler.

Avrupa ailesi Rönesanstan sonra, (Konak) enmu- 
zecinden (Yuva) enmuzecine geçmekle başladı. Tür- 
kide de ayni istihalenin vukua geldiğini görüyoruz. Bu 
devirde ailenin hangi sebeplerle değiştiğini anlamak 
için evvel emirde tanzimat devrinin ne gibi İçtimaî in
kılâpları ihtiva ettiğini tetkik etmek lazım gelir. Bu 
inkılâplar anlaşılınca, bunların ailenin değişmesine 
ne suretle tesir icra ettikleri kolayca anlaşılır. Tanzi
mat hareketi Türkiyenin Iran medeniyetinden Avrupa 
mdeniyetl dairesine geçmesi ameliyelerinden ibaret
tir. Bu hareketi altı adet inkilâp ameliyesinde icmal 
edebiliriz. I— (Eski İrfanın) yerine (yeni irfanın) kaim 
olması. 2 —  (Eski devletini yerine (Yeni devletin) 
kaim olması. 3 —  Raiyeliğin İlgası 4 —  Zimmiliğin 
İlgası 5 —  Rakiyyetin İlgası 6 —  Mutlakiyetin ilgası. 
Bu inkilâpları (vatan ahlâkı) bahsinde mutassalan 
yazacağımız için şimdilik muhtesaran anlatmak kâfi 
dir.

1 —  Eski irfanın yerine yeni irfanın kaim olması— 
Tanzimatın yeni irfanı (yeni ilim), (yeni sanat), (yeni 
fen) suretlerinde tecelli etti. Yeni ilim, memleketimize 
matbaayı ithal eden İbrahim Müteferrikadan ve maa
rifte yeni bir ceryan açan kâtip çelebiden feyz almak-



la beraber, ibtîda hendesehanede hoca Ishak Efendi
nin riyaziyat ve tebriyat ilimlerine dair tedrisleriyle 
kendisini göstermekle başladı. Fizik, kimya gibi müs- 
bet ilimler ilk defa olarak asri bir şekilde memleketi
mize girdi. Bilâhare harbiye ve tıbbiye gibi mektepler 
de tesis ederek bir taraftan asri tertipte tarih, diğer 
taraftan teşrih garbizyat-i tarih-i tabiî gibi ilimler mem
leketimizde intişara yüz tuttu.

Asrî ilimlerin ülkemize girmesiyle, yeni bir ilim 
telâkkisi doğmağa başladı. Evvelce ilimler, medre
seye münhasırken, memleketimizde medrese ulemasın
dan başka, mektep âlimleri de yetişiyordu. Evvelleri 
her mes ele yalnız (fıkıh) nokta-i nazarından tetkik 
edilirken, şimdi, bir de — Müsbet manasınla—  (ilim) 
gözlüğüyle de nazar-ı itibara alınıyordu. Tabiî bu yeni 
tefekkür usûli, diğer mes'eleler gibi aile ve kadın mes'- 
eielerine de tatbik ediliyordu.

Yeni edebiyat (Şinasi) ile başladı. Irandan gel
miş olan eski edebiyatımız ruhlarımızı aile, kadın ve 
aşk mes'elelerinde İran usûlünde terbiye etmişti. 
Yeni edebiyat ise, Avrupadan geldiği için, bu hususla
ra ait Avrupa felsefelerini de beraber getirdi. Tanzi
mat mimarisi eski mimarimize nisbetle fena bir inhi
tat olmakla beraber, (ailen)in zarfı olan (ev)in inşa tar
zında bir inkılâp husüle getirdiği için, dikkata şayan
dır.

Tanzimat mûsikisi, garp musikisinin körü körü
ne bir taklidinden ibarettir. Bununla beraber, erkekle 
kadını biri birinden ayıran eski mûsikiye rağmen, bu, 
bize, bu iki mahlûku biri birine yaklaştıran yeni bir 
hûsûsiyet getiriyordu. Tanzimatın bizde husûle getirdi
ği en büyük zarar, eski (teclinique) lerimizi bize gaib



ett:/-mesidir. Çinicilik, boyacılık, tezhîpcilik ilâahir- 
gibi bîr çok hünerlerimiz vardı ki ustadan çırağa ge
çerek devam ediyordu. Bizde müsbet ilimler bulun
madığı için, bizim eski hikmet-i tabiiyetimizi, Avrupa- 
nın yeni tabiiyetine büsbütün feda edebilirdik. Fakat 
bizde gayet nefis ve millî bir fenler hâzinesi vardı 
ki mânevi servetimizin ruhu olmakla beraber, maddî 
servetimizin de menbaını teşkil ediyordu. Pek yazıkki 
Avrupanın büyük sanayideki teşkilat ve usullerini ikti
bas ve temsil etmeksizin bu güzel ve millî tenlerimizi 
ahmakane bir ihmal ile elden çıkardık. Bu millî fen
ler arasında ev tanzimat ve tefrişatıyle beraber, ev 
imalâtını ve kadın el işlerini de unutmamak iktiza 
eder. Tanzimat devrinin resmi terviç etmesiyle evlerin 
duvarlarında güzel yazı levhaları da eksilmeye baş
ladı.

Hülasa eski irfanın yerine yeni İrfanın kaim olma
sı, gerek ailenin bünyesinde ve gerek aile ve kadın 
telâkkilerinde bir çok yenilikler doğurdu.

2 —  Eski devletin yerine yeni devletin kaim ol
ması—  (Emniyet-i can ve mal. ve namus) ihtiyacını 
tatmin maksadıyla işe başlayan (yeni devlet) bir ta
kım askerî, malî İdarî, adlî teceddütler icrasiyle bu 
maksadı temine çalıştı. Kapı kulunun ve sipahiliğin 
ilgasıyla bunların yerine (nizam-ı cedid)in tesisi, dev
let varidatının has, zeamet, tımar nâmlarıyla devlet 
ricallerine ve sipahilere dirlik olarak tahsisî usûlünün 
ilgası bütün vâridatın maliye hâzinesinde cem edi
lerek, memurlara oradan mukannen maaşlar itası, as
kerî bir mahiyeti haiz olan valilerle mutasarrıf
ların tayinini divan-ı humayun, sadr-ı azam divanı 
yaniçeri ağası divanı, beyler beyi ve sancak beyi di
vanları yerine nizamî mahkemelerin teşkili ve divan-ı



hümayunun, İdarî ve siyasî vazifelerini idare
etmek üzere de (meclis-i vükela) nın tesisi yeni dev
letin en esaslı temelleridir.

Eski kanunnameler, o zaman (müft-i kanun) un
vanını haiz olan nişancı tarafından cemedilmiş (Eva- 
mîr) mecmualarından ibaretti. Binaenaleyh, Fatih
Kanunnamesi, yahut Sultan Süleyman kanunnamesi bir 
zamanın nişancısı tarafından yazılırken kendi zamanına 
kadar sâdır olan emirlerle, bu kanunnameler hangi 
şekle girmişse, o şekilde yazılırdı. Aynı kanunname
lerin muhtelif nişancılar tarafından yazılmış nüshaları
nın biri birine benzememesi bundan dolayıdır. Bu 
halde bir zamanda câri olan kanunları ancak nişancı 
bilebilirdi. Diğer memurlar kısmen bilselerde ahali bu 
kanunların ahkâmından tamamıyla bihaberdi.

Yeni devlet metni mazbut ve tayirden masun ka
nunların ancak umuma ilân edildikten sonra tatbikini 
esas olarak kabul ettiği için, eski kanunnamelerin ilga- 
siyla yerlerine, asri usulde her hususa ait yeni kanun
lar tanzim eyledi. Bu kanunlar arasında bilhassa (arazi 
kanunnamesi) aile bünyesinde bir inkilâp husule getiri
yordu. Zeamet devrinde arazinin intikal tarzı kadınların 
aleyhinde idi. Tarla erkek evlâd varken kız evlâda intikal 
etmezdi. Mamafih erkek evlât olmadığı zamanda da, kız 
evlâda murus bir mülk gibi intikal etmiyordu. Yalnız kız 
evlât o tarlayı bedelini verip, nüfuz etmekte başkalarına 
nisbetle bir rüchan hakkını haizdi. Yani bir kız baba
sının tarlasını erkek kardeşi bulunmadığı takdirde 
parasını vererek satın alabilirdi. Hükümdarın taşri hak
kı Osmanlılığın zeamet devrinde kadınları fıkhın (iki
li birli) olan tevarüs usûlünden daha dûn bir menzi- 
liye indirmişti. Tanzimat devrinin yaptığı arazi kanun
namesi ise erkek ve kız kardeşler arasında kati bir



müsavaat kabul ederek emlâkin intikaline nisbetle da
ha çok müsavaat perverâne bir tevarüs tarzı ihdas ey
ledi. Tevarüs tarzı aile bünyesinin esasını teşkil etti
ği için bu yeni kanunname Osmanlı ailesinde büyük 
bir inkilâp husûle getiriyordu. Bundan sonra başka, 
arazinin tevarüsündeki müsaviliğin, kadınların huku
ken erkeklere müsavaatı hususuna istinat ettiğine bi- 
na'en, kadın telâkkisinde de bir yenilik doğuruyordu. 
Bununla beraber tanzimatın vücuda getirdiği yeni dev
let iyi işleri arasında, aile ve kadın aleyhinde büyük 
bir hata irtikâp etti. Yani evvelâ Sadrazama merbut 
olan şeriye mahkemelerini diğer adli teşkilâttan ayı
rarak bab-ı meşihata rabtetti. Şeriye mahkemelerine 
mevdu olan aile hukukunun şimdiye kadar muntazam 
bir kanunname suretinde tedvin edilmemesi bu hata
nın bir neticesidir.

3 —  Raıyeliğin ilgası-Zeamet usulüne göre, sey- 
fiye ve ilmiye sınıfla-rına mensup olmayan yani (kapı) 
ya mensup bulunmayan müslim ve gayri müslim bü
tün fertler (raıyye-serf) mahiyetinde idi. Ayan Ali Efen
di kanunnamesinde denildiği veçhile (reaya ata bi
nip kılıç kuşanmaktan) memnudur, (sayfa 72). Bu 
gün devletin esasını teşkil eden Türk köylüleri o za
man dirlik sahiplerinin serfleri şeklinde idi. Raıyye- 
larden resmi binek resm i mücerred, icpınce resm-i 
dûhan çeft resmi nâmlarıyla bir takım (sirvaj) vergi
leri alındığı gibi, reaya kızlarından da-geçen nüs
hada yazdığımız vechile-gelinlik resmi alınırdı. Bu res
min müslüman kız ve dulları için gayr-ı müslimlerin 
iki misli olması da dikkata şayandır. Sipahiliğin ilga
sıyla yeni arazi kanunun tanzimi raiyyeliği ilga ettiği 
için, kadınlar gelinlik resmi vermek gibi teziilkâr bir 
mahkûmiyyetten kurtuldular. (Gelinlik resminin men



şeî, ibtidaî cemiyetlerde görüldüğü veçhile reislerin 
gelinleri üzerinde ilk visal hakkını haiz bulunmasıdır. 
Bu hak, vicdanların biraz insanileştiği derbeylik dev
rinde nakti bir tazminatla bedele rabdedilmiştir. Sel- 
çukilerde zeamet usulünün mevcudu bir dehganın ya
ni sipahinin oğlu olan Nizamûl Mülktür. Bu husûlün 
aslen İranı olduğunu (vatanı ahlakı) bahsinde göstere
ceğiz.

4 —  Zımmiliğin ilgası —  Hz. Ömer Islâm dev
letinin esaslarını vazederken arap olmayan müslü- 
manları (mevali) nâmıyla araplardan dûn bir mevkiye 
koyduğu gibi, gayr-ı müslimleri de (ehl-i zimmet) 
nâmıyla daha dûn bir vaziyete ilga etmişti. Emevi dev
leti aynı siyaseti takip ettiği için Emevilerin son dev
rinde kuvvetlenmiş olan mevali (Şuubiye) namıyle, 
siyasî bir fırka teşkil ederek Abbasilerle beraber Eme- 
viler aleyhinde çalışmağa başladılar. Şuubiler müslü- 
man kavimlerin müsavaatını iddia eden bir ümmet de
mokrasisi idi. Bu fırka galebe çaldıktan sonra, Abbasi- 
ler iktidar mevkiine geçtiler ve bütün müslüman kavim
ler müsavi oldular. Fakat ehl-i zimmet yine eskisi gibi 
dûn bir mevkide kaldı. Gülhane hatt-ı hümayunu müs- 
lümanlarla gayr-ı müslimler arasında ki bu siyasi ve 
hukuki müsavaatsızlığı kaldıran ikinci bir demokrasi 
hareketidir. Bu hattın ilânıyla ahkâm-ı sultaniyenin ehl-i 
zimmete ait istisnaî kaideleri kökten feshedilmiş oldu. 
Bir halifenin örfe istinaden vazettiği kaideleri, diğer bir 
halife yeni örfün icabatına tabi olarak feshedebilir. 
Abbasi hilâfeti mevaliye ait ahkâm-ı sultaniyeyi fes
hetmişti. Sultan Abd-ül Mecit ise insaniyet tarihinde 
büyük bir kıymet olan meşhur hattıyla zlmmiliği ilga 
ve zimmilere ait olan ahkâmı fesheyledi. Birinci müsa- 
vaattan İslâm ümmeti doğduğu gibi, ikinci müsavaat-



tan da hukukda din farkı gözetmeyen (Osmanlı halkı) 
doğdu. Demokrasiye ve müsavatçılığa doğru atılan her 
adım kadın hukuku itibariyle büyük bir inkişafı mucip 
olduğundan Osmanlı kadını bu inkilâptan da müstefit 
oldu. Hususiyle gayr-ı müslim kadınlaran zimmilikten 
çıkması kadınlık nâmına i'tilâî bir hutve mahiyetinde 
idi.

5 —  Rakıyyetin ilgası----Tanzimat devrinin mü
him bir eseri de ibtida zenci esaretinin, sonra da çerkez 
esaretinin ilgasıyla fıkhın rakıyyet bahsine artık ihti
yaç bırakmamasıdır. Tesettürün İslâm âlemindeki men- 
şe'ini ararken cilbabın hurreleri cariyelerden tefrik 
için vâyedildiğini bilahire de cariyelerin mevcûdiyeti 
yüzünden hurrelerin aile içinde bir nevi mukaddes esa
reti dücar olduklarını göstermiştir. Rakıyyetin ilgası her 
nevi müsavaat ceryanın kadın hukukuna olan nafi te
siri nevinden bir tesir icra etmekle beraber, cariyeler 
vasıtasıyla (odalık) suretinde yapılan bir nevi tead- 
düd-ü Zevcâtada nihayet verdi.

Bundan başka, çalışmanın cariyelere mahsus bir 
iş olmadığını, hanımların da herkes gibi çalışmakla 
mükellef olduğunu meydana koyarak, kadınları gerek 
aile gerek cemiyet içinde saray ve amel sahibi olma
ğa şevketti.

6 —  Mutlakiyetin ilgası— meşrutiyetin ilânıyla 
başlayan yeni devirde aile hayatında büyük inkilâplar 
husule getirdi.

İçtimaî tekâmülün her merhalesinde aile ile dev
let arasında bir tenazır vardır. Mutlakıyet usuliyle 
idare olunan bir devlette aile reisinin hakimiyeti de 
mutlak bir mahiyette bulunur. İslâmiyet velâyet-i 
âmmenin nas üzerindeki tasarrufunu maslahatla meş



rut addettiği için, babadaki ve!âyet-i hassanın karısı 
ve çocukları üzerinde ki tasarrufunu da onların men- 
faatlarına muvafakatla meşrut telâkki etmiştir.

Binaenaleyh, devlet dahilinde hükümdara ait mut
lakıyet ilga edilince aile içinde de babaya ait mutla- 
kıyyet mülga olmak zaruri bir neticedir. Meşruti bir 
devlette ailelerde meşruti olur. Binaenaleyh, bir baba 
sefih yahut mutevih ise işret yahut kumara mübtelâ ol
duğu için, ailesine karşı mükellef olduğu vazifeleri 
hakkıyla ifâ etmiyorsa aile heyeti-meclis-i mebusan—  
gibi ona karşı istizah ve adem-i itimat beyan etmek 
naklarına maliktir. Fena bir baba efrad-ı ailesinin mah
kemeye müracaatıyla velâyetten sakıt olabilmeli ve 
aile içinde bu selâhıyeti daha iyi kim icra edebilirse 
velâyet ona tevcih edilmelidir. Babanın aile riyaseti 
asıl olmakla beraber, bu riyaset fiilen mahlul kaldığı 
zaman niçin ana yahut büyük oğul, yahut büyük kız ta
rafından icra edilmesin? Bugünkü telâkkıya göre velâ 
yet bir hak değil, bir vazifedir. Vazife kimin tarafından 
ifa ediliyorsa, selâhiyet ve iktidar da ona ait olmalıdır. 
Meşrutiyet temsil tarikıyla aile terakkisinde bu gibi 
yeni düşünceleri doğurmakla beraber, iş bölümüyle, 
ihtisasın derinleşmesini, kadınların da içtimai hayata 
ve İçtimaî iş bölümüne girmesini intaç etmektedir. 
Bundan başka, meşrutiyetin bir vazifesi de, hukukun 
diğer daireleri gibi aile hukukunu da kanun haline ifrağ 
etmek ve muntazam mahkemelere tevdi eylemektir, 
işte şeriye mehkemelerinin adliye nazaretine nakli ve 
aile hukuku için bir kanunnâme tanzimi Osmanlı meş
rutiyetinin bu vazifesini de ifa ettiğini gösteriyor.



AİLE AHLAKI

Bir cemiyetin inhitat yahut teali devrinde oldu
ğunu anlamak için müracaat edeceğimiz mi'yar, fert
lerin ruhundaki hodgamlık hissiyle, tesanüd duy
gusunun mukayesesidir. Fertlerinde hodgamlık duy
gusu şiddetli, tesanüt duygusu zayıf olan bir cemiyet 
inhitat halindedir. Bilâkis, fertlerinde tesanüt duygu
su şiddetli, hodgamlık duygusu zayıf olan bir cemi
yette teâli devrindedir.

Tesanüdün ilk şekli cemiyetin fertleri arasında 
müşterek duyguların başka bir tabirle maşeri vicdanın 
bulunması ile husule gelir. Maşeri vicdan aşiret ve 
kavim enmüzeclerinde tecelli eder, ümmet enmüze- 
cinde ise maşeri vicdanın temeli, bütün insanlar için 
kandaşlığın fevkinde ve haricinde bir yoldaşlık mahi
yetini haiz olan bir ümmet dini şeklinde tecelli eder. 
Görülüyor ki cem'iyetin bu üç şeklinde fertleri biri 
birine bağlayan, müşterek bir vicdan yani (tesanüd) 
nâmını verdiğimiz mânevi rabıta mevcuttur. Fakat 
ümmet devrinde (halk-peuple) enmüzecine geçtikten 
sonra iş değişiyor. Halk halk dediğimiz kitle, dinleri 
ve insanları biri birinden ayrı olan gayri mütecanis 
zümrelerden mürekkep olduğu için ne dini, ne de harsî 
müşarekete malik değildir. Binaenaleyh, bu kitlenin 
müşterek bir vicdanı olmadığı için, fertleri arasında- 
maddi ve cebri bir mahiyeti haiz olan siyasi tabiiyyet- 
ten başka-hiç bir rabıta, hiç bir tesanüd yoktur. O hal
de eski tesanüdün inhilâle başladığı, yeni tesanüdün 
henüz teşekkül etmediği bu intikâl devresinde, fertle
rin hodganlığa ruhları temayül için, tamamıyla serbest
tir. İşte tanzimat devrinden sonra, bizde, esasen hod- 
gamlık demek olan fertçilik, ceryanının doğması bu 
suretle izah edilebilir.



Tanzimat hareketi, bize ümmet şeklinde olan es
ki milliyet yerine, unsurların sun'î ittihadından ibaret 
olan (halk) suretindeki yeni milliyeti ikame etmek 
istiyordu. Bu sun'i milliyetin müşterek bir dini olma
dığı gibi, müşterek bir harsı da olmayacaktı. Yalnız, İk
tisadî işbölümünün neticesi olarak müşterek bir menfa
ati bulunacaktır. Halbuki başka memleketlerde olduğu 
gibi bizdeki İçtimaî tecrübeler de gösterdi ki, müşterek 
bir vicdana malik olmayan bir hayetteki hırfet başkalığı 
içtimai bir iş bölümü değil, belki (mütekabil) bir tüfey- 
(iliğin mahiyetindedir. Bir cemiyet müşterek menfaat- 
lar üzerine değil ancak müşterek imanlar ve mefküre- 
ler üzerine istinad edebilirler.

Bugün Rusya'da ceryan eden haller, iktisadi men
faatleri müşterek olan gayr-ı mütecanis bir halkın, si
yasi çenberden kurtulunca nasıl muhtelif mefküreleri 
takip eden, muhtelif milliyetlere ayrıldığını pek vazıh 
surette gösteriyor.

Bazı mefküreler, ümmet tesanüdünün inhilâline 
bakarak içtimai tekâmül, tesanüdcülükten fertçiliğe 
doğru gidiyor zehabında bulunmuşlardır. Çünkü üm
met tesanüdü inhilâl ederken bu devre mensup olan 
(aile)nin de inhilâle dûçar olduğunu görmüşlerdir.

Filhakika aile aşiret devrinde küçülmüş bir aşiret 
mahiyetinde olduğu gibi, kavim ve ümmet devirlerinde 
de küçülmüş bir kavim yahut ümmet şeklindedir. O 
halde cemiyet halk şeklini aldığı zaman, ailenin de 
küçülmüş bir halk şeklini iktisab etmesi tabii idi.

Dikkat edersek, tanzimattan sonra, aile dahilinde 
ki tesanüdün de yavaş yavaş inhilâle başladığını görü
rüz. Bundan dolayıdır ki bu devirdeki aile enmuzeci- 
ne, (gevşek yuva) nâmını veriyoruz. Fakat gerek üm-



metin gerek ümmet devrine mensup ailenin inhilâlına 
bakıpta içtimai tekâmülün fertçiliğe doğru gittiğine 
hükmetmek doğru değildir. Çünkü ümmet tesanüdü 
çözülürken onun yerine (miliet tesanüdü) diyebilece
ğimiz yeni bir usbiyet doğmağa başladığı gibi bir ta
raftan (eski aileye) mensup tesanüd gevşerken, bir 
taraftan da (yeni aileye) mensup tesanüd örülmeğe baş
lar. Aile ile cemiyet arasındaki tenazır kanuna naza
ran, yeni ailenin de millet gibi gayet mütesanicf bir 
zümre olması lâzım gelir.

ipek kozasına, röntgen şuasıyla bakan bir kimse, 
orada yalnız tırtıla ait uzviyeti tetkik ederse, uzuvlar 
arasındaki tesanüdün bozulduğuna hükmeder. Haiouki 
oradaki eski uzuvlar, şekillerini değiştirirken, tırtıllık 
uzviyetini bozmakla beraber, yeni bir şekilde teazzı 
ederek (kelebek) suretindeki yeni süreti ibda etmekte
dir. Bir takım kimselerin cemiyet terakki ederken, her 
tarafta tedenni görerek bedbin olmaları, bozulan teşki
lâta bakıpta doğan teşkilâtı görmemelerindendir.

Mamaafih, zümrelerin bu devirdeki istihalesi ce
miyetle aileye münhasır da değildir. Bu esnada mesle 
ki zümre de beledi bir teşkilât halinden, m illi bir teş
kilât suretine intikâl edeceğinden bir taraftan eski 
loncaların tesanüdü bozuluyor, diğer taraftan yerleri
ne merkezleri pay-ı tahtında olmak üzere bütün mem
lekete şamil hırfet cemiyetlerinin tesanüdleri kaim 
oluyor. Fakat biz intikal devresinde bulunduğumuz için 
sathî bir nazarla baktığımız zaman bu zümrelere ait, 
tesanüdlerin yalnız inhilâlını görüyor ve bu görüşe na
zaran içtimai hayatın fertçiliğe doğru gittiğine zahip 
oluyor. Halbuki ilmi bir gözle bakacak olursak, tıpkı 
İpek kozasında olduğu gibi, inhilâl eden bir uzviyetin
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dahilinde yeni bir uzviyetin teşkil ve tekmil ettiğini 
de göreceğiz.

Mamafih, tanzimat devrinde inhilâle başlayan aile 
yalnız (konak) nâmını verdiğimiz zümre değildir. Fil
hakika ragıyyetin ilgasıyla cariyeler ve köleler iş bö
lümünün neticesi olarak iaşenin küçülmesiylede teva
bi ve hademe evden çekilince ailenin fertleri büyük 
bir mikyasta azalıyor. Fakat aile yalnız evden ibaret 
değildir. Aşiret ve kavim devirlerinde, aile (oba, soy, 
ev) nâmlarıyla biribirinin içinde olmak üzere üç daire
ye münkasımdı. Ümmet devrinde (oba), kırlarda (köy) 
şehirlerde (mahalla) şeklini alarak idari bir teşki
lât haline girdiği için bu devirde aile, yalnız (soy) 
ile (eve) inhisar etti. (Soy) fıkıh lisanında baba cihe
tinden (Usbe), ana cihetindense (zevil erhamj nam
larını alır. Eski Romalılar usbeye (agnat), zevil erha- 
ma (cognat) derlerdi. Mamafih arap ailesi Roma aile
sinden farklı olduğu için bu tabirleri bir birinin tamam 
mukabilleri değildir. Türkçede de soy kelimesi (usbe) 
ye, (sop) kelimesi zevil erhama tahsis edilebilir. Hatta 
Diyarbakırda kadınlar arasında böyle bir tefrik mev
cuttur. Bununla beraber bu makalede (baba soyu), 
(ana soyu) tabirlerini de kullanabiliriz. (Kavim) dev
rinden (ümmet) devrine geçildiği zaman (oba) dairesi 
inhilâl ettiği gibi, ümmet devrinden millet devrine ge
çildiği zamanda da ailenin (soy) dairesi inhilâle baş
lar. Ümmet devrinde çocuğun velisi yakından uzağa 
gitmek üzere (soy) dahilinde, yani (usbe) arasında ara
nır. Yani çocuğun velisi, en yakın usbesi olan babası
dır. Bir çocuğun babası yoksa babadan sonra en ya
kın usbe, yani dede. O da yoksa en yakın usbe ilâa- 
hir velâyet hakkını haiz olur. Halbuki millet devrinde
ki ailede, çocuğun velisi, (ev) dahilinde yani ehli ara-



sında aranır. Ehlin kimlerden mürekkep olduğunu ge
çen makalelerinizden birinde göstermiştik. Binaena 
leyh. millet devrinde büyük aile (ehil) den, küçük 
aile ise (lyal) den ibaretti. Aşiret ve kavim devirleri
ne çıkarak büyük aileyi (oba), küçük aileyi (ev) sure
tinde görürüz.

Türklerde (ev) dairesini yakutlarda (tabiî ev) ya
ni la İçtimaî bir heyet suretinde gördükten sonra bil- 
ahire (ocak) (konak) şekillerinden geçerek (yuva) en- 
müzecine kadar getirdik. ,

Bazı cemiyetlerde b r soya mensup fertler aynı 
ev dahilinde müşterek bir iktisadi hayat yaşarlar ki 
buna cenubi islâvların lisanında (Zadroğa) nâmı veril
miştir. Zadroğa tibette ve eski araplarda da mevcuttu. 
Kardeşler arasında teaddüt-ü zevac zadroğanın bir 
neticesidir.

Zadroğanın reisi, bittabi! (soyda büyük) tanınan 
ferttir. Ve Roma ailesinde olduğu gibi, mutlak bir hü
kümdar mahiyetinde olmayıp aile meclisinin murakabe
sine tabi bir Cumhurreisi gibidir. Zadroğanın arazisi, 
hayvanları, binaları taksim olunmaz. Müşterek bir mül
kiyet halinde kalır. Yalnız ailelerin hususi meskenle
riyle fertlerin hususi menkul eşyası zadroğanın müş
terek emvalinden değildir.

Cenubî islâvlârda, meselâ Sırplarda İktisadî bir 
müşterek halinde bulunan soy. diğer cemiyetlerde ikti
sadi iştirakten ârî olarak yalnız kısas velâyet ve varis 
rnesele'erinde bir müşarekete maliktir, ümmet devrin
de kısas ve diyet hakları aile hukuku meyanından he
nüz çıkmadığı için velâyet, veraset hakları da kısas 
gibi soy dairesine ait kalır. Fakat millet devrinde ar
tık mesuliyet tamamiyle ferde ve ceza hakkı da tama-



miyle ve!âyet-i âmmeye raci olduğundan artık soy dai
resinin hiç bir vezife ve selâhiyeti kalmaz. Bir kızın, 
babasından kalan mirasına uzak bir amcazadesinin iş 
tirak etmesi nasıl bugünkü vicdana muvafık değilse, 
bu uzak amcazadenin o kızın nikâh meselesinde veli
si olması da o kadar hakkaniyetten baiddir. Çünkü bu 
amcazade başça ve halce hiç bir münasebet mevcut 
olmamakla beraber kızla evlenmek isteyebilir. Eski 
devirlerde usbe ile izdivaç-küfürle izdivacı temin etti
ği için-memduh olabilirdi. Fakat bugün küfüviyet nis 
bet itibariyle olmaktan ziyade tahsil ve terbiye, edep 
ve ahlâk itibariyledir. Bugün bir usbenin zürriyeti ol
dukları halde irfan ve ahlâkça ayrı âlemlere mensup 
fertlerin mevcudiyeti nâdir değildir. Binaenaleyh aile 
konusu ancak bu günkü örfde yaşayan bir küfüviyete 
kıymet verebilir. Hulasa kısas ve diyet hükmünden sâ- 
kıt olunca, velâyet ve veraset hususlarında da artık 
usbenin bir ehemmiyeti kalmamak lâzım gel'rdi. Bun
dan dolayıdır ki usbe mütesanid bir aile mahiyetini 
kaybederek uzakta kalmış akrabalar mahiyetine inmek
tedir. Zaten usbenin ne veraset ne de velâyeti men- 
sus değildir. Usbe hukuku eski cahiliyet devrinin bir 
teâmülüdür ki âdetin devamı suretinde İslâmiyet dev
rinde bâki kalmıştır.

islâmiyetin tesis etmiyerek yalnız müsamaha et
tiği bu gibi âdetlere (sünnet-i takririye) denecek yer
de takrir edilmiş teammüller) denilse daha muvafık 
oiurdu. İslâmiyet vahyile tesis ettiği aile, eshab-ı fe- 
raizim erkek mukabillerini de cami olması lâzım ge
len (ehl) dir.

Binaenaleyh, velâyet ve verasetin evvel emirde 
ehlin erkek ve kadın unsurlarına inhisar etmesi, da-



ha ziyade İslâmî olan bir kaide mahiyetindedir. Yal
nız ehlin ne erkek ne de kadın unsurları mevcut olma
dığı zaman, velâyet ve veraset hususlarında, usbeye 
yahut zevil erhama müracaat edilebilir.

Hülâsa ailenin tekâmülü bize gösteriyor kî büyük 
aile, (simye, usbe, ehl) enmuzeçlerini küçük aile (us- 
be (zadroğa) ehl, lyal) enmuzeçlerini geçerek gittik
çe küçülmüştür. Cemiyetin tekâmülü, tam zümrelerin 
en küçüğü olan aşiretten başlıyarak, millet zümresine 
doğru tevessü sûretinde tecelli ettiği gibi, ailenin te
kâmülü de (simye) den başlıyarak (ıyal)a doğru git
tikçe küçülmek suretinde bir hareket takip edilmekte
dir.

Ailenin böyle bir tekâmül kanununa tabi olduğu 
mâlûm olmayınca, bugün içinde bulunduğumuz devir 
gibi intikâl zamanlarında gittikçe aile tesanüdünün 
yıkıldığına, fertlerin hodgamlığına ve fertçiliğe dücar 
olduğuna zahib olmak zaruri bir netice olur. Çünkü bu 
gün filhakika, husbeye mensup fertler arasında akra
balık rabıtaları çözülmektedir. Bundan başka tâlakların 
adetçe çoğalması da gerek zevç ve gerek zevcelerin, 
çocuklarını düşünmeyerek, hodgam duygulara gittikçe 
daha çok kapılmakta olduklarını gösterir. Bu haller, 
hakikaten memleketimizde bir aile buhranı olduğunu 
gösterir. Fakat bu buhranın izalesi için, usbe tesanü
dünün sun'i surette takviyesine çalışmak beyhudedir. 
Çünkü kısas ve diyet tesanüdlerine merbut olan, akra
balığın bu dairesi tabii bir kanunla gittikçe çözülmeğe 
mahkûmdur.

Asıl tesanüdleri takviye edilecek karabet daireleri 
İse (ehl) ile (lyal) dır. Aile kanunu büyük aileyi (ehl)



den, küçük aileyi (ıyal)dan ibaret görerek karabet râ- 
bıtalarını bu esaslara göre teyide çalışırsa aile tesanü- 
dünün kuvvet'enmesine büyük b'r hizmet ifa edebi
lir.

Çünkü kanun ancak örfte yaşayan kaidelere isti- 
nad ettiği zaman müessir olabilir. Mamafih aile te- 
sanüdünün kuvvetlenmesini yalnız kanundan bekliye- 
meyiz. Bu hususta ahlâk ceryanları ile terbiye hare
ketlerinin de büyük tesirleri vardır.

AİLE A H LA K I

Şövalye aşkı ve feminizm
İ  :

Avrupa da başka başka asırlarda doğdukları hal
de memleketimize aynı zamanda giren bu iki ceryanı, 
haksız olarak biri birine karıştırıyoruz. Şövalye aşkı 
=amour chevalerasgue) kurûn-u vüstada, feodalizm 
devrnde cenubi Avrupanın doğurduğu bir müessesedir. 
Feminizm ise esasen şimdi Avrupaya mensup bulunan 
milletlerde demokrasi hareketleriyle doğup i'er- 
leyen. asrî bir ceryandır.

Şövalye aşkının mahiyetini anlamak için, hediyatın 
bu günkü telâkkisini eski telâkkisinden ayırmamız 
lâz'mdır. Bu günkü, cemiyetler, güzel sanatları erkek
lerden ziyade kadınlara ait te'âkki ediyor. Halbuki es
ki cemiyet'erde kadınlar, bilhassa iktisad' iş in le  meş
gul o'urlardı. Raks, musiki, şiir g'bi bedi) meşgaleler 
daha z!yade erkeklere aitti. Çünkü eski cemiyetlerde 
kadın ya mukaddes, yahut gayr-ı mukaddes tanınırdı.



Bir mahluk müsbet yahut menfi sûrette mukaddes tanı
nınca artık onda bediiliğin hassası kalmaz. Çünkü 
müsbet yahut menfi bir kutsiyet duygusu ruhu zahi- 
dane hislerle doldurarak bedii heyecanların inkişafına 
mâni olur.

Kadının bedii bir mahlûk suretinde görülebilmesi 
için, evvel emirde, mukaddeslikden yahut gayri mu- 
kaddeslikten kısmen kurtulması lâzımdır. Kısmen di
yoruz, çünkü kudsiyetten büsbütün ârî olunca güzellik 
sıfatını yine kaybeder. Hayvanlarda kudsiyet duygusu 
olmadığı için, her şey gibi dişilerini de (lâmükaddes- 
prafane) görürler. Bundan dolayıdır ki dişi hayvanlar 
erkekleri için yalnız (hoş = agreabe) görünür. (Güzel 
=  beau) görünmez.

Hoş duygusu uzviyen-ruhi bir hadisedir. Halbuki 
güzel duygusu has duygusuyla hafif bir kutsiyet duy
gusunun imtizacından meydana gelmiş mürekkep bir 
heyecan olduğu için kudsiyet duygusu gibi içtimaiy- 
yen-ruhi bir hadisedir. Hoş duygusunun bütün bir ne
vide meselâ beşer nevinde müşterek olması uzviyen- 
ruhi bir hadise olduğuna delâlet ettiği gibi, güzel duy
gusunun da milletten millete değişmesi de içtimaiy- 
yen-ruhi bir hadise olduğunu ispat eder.

Kadın içtimai hayattan evvel, erkek için, yalnızca 
hoş bir mahlûkdur. Fakat içtimai hayatın vecdli an
larında doğan kutsiyet duygusu, totem kanda dolay- 
styla kan münasebetiyle kadında tecelli edince hoş 
o'an bu mahlûka, tekinsizlik yahut günah korkusuyla 
artık bakmamak lâzım geldi. Bundan dolayı maderî 
simye devrinde bir simyenin kadınları erkeklerine 
(mahrem), pederşahi aile devrinde bir kadın kocasın
dan başka erkeklere (haram) oldu. Kelimelerin işti-



kakı gösteriyor ki kadının gerek (mahrem) ve gerek 
(haram) olması (muhterem) tanınmasından ileri geli
yordu. Binaenaleyh kadın şedîd bir surette muhterem 
ve mukaddes tanındıkça haiz olduğu hoşluk ona yak
laşmayı değil, ondan uzak'aşmayı icabettiriyordn Ru 
uzaklaşma hissi şiddetli olduğu zamanlarda, tab'idirki 
güzel duygusu inkişâf etmezdi. Fakat kadın eski hale 
n'sbetle daha az mukaddes görülmeğe başlayınca, 
hoş duygusuyla hafiflemiş olan mukaddes duygusu
nun imtizacından güzel nâzmını verdiğ'miz yeni bir 
duyguya tecelligah o'maya başladı. Bu halin bir ayini 
de sıla hastalığında görürüz. Bir adam içinde doğup 
büyümüş olduğu memleketinde bululdukça onun b:r 
çok hoşluklarını duymakla beraber, onlara güzel sıfa
tını vermek hatırına bile gelmez. Fakat o adam gurbete 
çıkıpta sılaya dönmek imkânından da mahrum kaldığı 
zaman (nostalji-sıla hastalığı) denilen bîr maraza dû- 
çar olur. Bu esnada bir taraftan eski hoşlukların 
hatırası, diğer taraftan oraya gitmek hürriyetinden 
mahrumiyeti birleşince, gayet şiddetli bir sıla iştikakı 
husule gelir. Demekki güzel duygusu manevi bir gur
betten sonra, kadınlığa karşı duyulan nostaljibden 
ibarettir.

Eski yunan edebiyatı, cemiyetin pederşahî ahlâkı
na makus olduğu için, kadında yalnız akrabalık 
duygularını aile hislerini arardı. Bu devirde aile ka
dınları mukaddes olduğu gibi,aşüfteler de tamamen 
lâ mukaddesti. Binaenaleyh her ikisi de bedii bir aşka 
hedef olamazdı.

Emeviye ve Abbasiye devirlerinin konaklarında da, 
hurreler mukaddes cariyeler lâ mukaddesdi. Binaen
aleyh bu devirde de, yalnız muhterem bir zevcîyetle



şehvanî bir aşktan başka bir şey mevcut değildi. Avru- 
panın kurun-u vûsta edebiyatında ise iki devir görü
rüz. Birisi Türklerin ozanlarına benzeyen (scalde) ler, 
diğeri ise Türklerin aşıklarına (saz şairlerine) benze
yen chantre (dâmour)lar devridir.

iskaldlarına tasvir ettikleri kadınlar tıpkı Dede 
Korkudun kadınları gibi silâhşor, intikamcı, cengaver- 
dir. Bunlarda bu günkü kadınların rakik hisleri görül
mediği gibi erkeklerde onlara karşı bu günkü bedii 
hislerle mütehassıs değildirler. (Kitab-ı dede korkut) 
dan bir misal getirelim.

(Kanlı Koca) oğlunu evlendirmek istiyor. Oğlu 
(Kontoralı) diyor ki «baba» çün meni everim dersin ma
na lâyık kız nice olur? Baba, men yerimde durmadan 
evvel durmuş ola. Men karakoç atıma binmeden bin
miş ola. Men kanlı kâfir iline varmadan evvel varmış, 
bana baş getirmiş ola dedi. Kanlı koca ider: Oğul sen 
kız istemezmişsin. Bir cilason bahadır istermişsin) s. 96

(Kitab-ı Dede Korkut)un (silcan hatun) (bânî Çi
çek hatun) gibi harunileri kantoralının mefkûresine 
tamamiyle muvafık olan dişi herküllerdir. A*man des
tanında (Sigord)un ve bilâhare (atlı-atilâ)nın zevcesi 
olan (Godrona) kardeşlerinin müthiş intikamını alır
ken taş yürekli bir aşiret kahramanıdır.

Avrupa da (iskald)ların yerine (Terobador)lar kaim 
olduğu devirde, halk türküleri kadınları başka bir si
ma i ’e gösteriyor. Ayni hali memleketimizde ozanla
rın yerine aşıkların geçmesiyle de görüyoruz. Filhakika 
şah İsmail, Aşık, Garip, Kerem, Arzu ile Kamber gibi 
aşık hikayeleri kitabı Dede Korkut’un devamı olmak
la beraber ondan büsbütün ayrılmışlardı. Çünkü bu hi
kayelerde kahramanların şecaatleri tavsif olunmakla



beraber, maşukalarına karşı duydukları ateşli ve rikkat
li aşkları da tavsif olunuyor. Mamafih Bâni Çiçek 
Hatun (Arap Zengi) nâmıyla Şah İsmail hikayesinde 
yine görülüyor. Fakat Ozanlar devrinde bir kaide olan 
bu hal aşıklar devrinde bir istisna teşkil ediyor.

Garbî Avrupanın Cenubunda Terobadorlar bu yeni 
devre büsbütün karakteristik bir şekil verdiler. Gar
bi Avrupada feodalizim (fief)lerin kız evlâda intikalini 
kabul ediyordu. Bu suretle, bir imaretin sahibesi olan 
b:r kadın, bir çok vasalların ve şövalyelerin metbuu 
oluyordu. Bu hal muharip erkeklerin bir kadının tabiiy- 
yeti altın soktuğundan, kadınla erkek arasında— peder
şahî kaidelere büsbütün muhalif olan-yeni bir müna
sebet tarzı doğuyordu.

Çünkü babasının ve kocasının velâyeti hassası al
tında bulunan kadın, bir çok cesur ve kahraman erkek
lerin velâyeti âmmesini ihraz ediyordu. Pederşahi ai
le düsturuna göre erkeğe itaatla mükellef olan kadın, 
şimdi erkek’erden itaat istiyor, onlara kumanda edi
yor. onları muhakeme ederek haklarında hüküm veri
yordu.

işte böyle bir devirde, bir şövalye metbuası 
olan bir kadına aşık olunca bu aşk b'r taraftan, madu
nun, muşukuna karşı bir prestiji suretinde tecelli edi
yor, diğer taraftan da ümitsiz bir iştiyaktan ibaret ka
lıyordu. Çünkü bu aşk izdivaç haricinde teşekkül et
mekle beraber, zevciyet sadakatim ihlâl etmemekle de 
mükellefti. Maşuka, aşkını tecrübe için ehli salip mu- 
harebe'erine gönderirdi. Aşık istenilen kahramanlıkla
rı yaptıktan sonra da hiç bir ümit besleyemezdi. Yal
nız maşukası ona günahsız olmak üzere bir gecesini 
bahşederdi. (Les chants de lâube) denilen fecir tür



külerinde da'ma bu masum gecenin nâkâm vedaı tas
vir olunur, işte şövalye askı denilen yeni duygu, Fran- 
sanın cenubunda ve İtalya da teşekkül ederek Avrupa- 
nın diğer cihetlerine intişar etti.

Fakat Ingiltere'ye en sonra geldiği için orada çok 
derin olarak kök salamadı. Rönesanstan sonra eski Yu
nan ve latin edebiyatları taklid olunmaya başlayınca, 
eski pederşahi hayatın tesiri ile bu yeni aşk nihayet 
bulmak lâzım gelirken, yeni hayatın kuvveti sayesinde 
bulmadı.

Rasin trajedilerinde tasvir ettiği Yunan kadınları
nı, eski Yunan kadınlarından ziyade bugünkü kadına 
mümasil bir enmüzecde yaratıyordu. Pitrak, bir taraftan 
(Afrika)yı eski lâtin destanları tarzında yazarak (Ka- 
pitol)de tedvic olunurken, diğer taraftan da şövalye 
aşkını terennüm eden bir halk şairi sıfatı ile şiirler 
yazıyordu.

Türklerin feodalizm devrinde de, Sultan hanımlar 
iktalara ve haslara malik olurlar ve bazan bizzat ken
dileri haslarını idare ederlerdi. Bundan başka küçük 
oğullarına vasıyye olarak da saltanat zemamını elle
rine alırlar ve oğullarının atabeyleri vasıtasıyla sal
tanat sürerlerdi. Avrupada aşk, izdivaç haricinde kalı
yor, Zahidane yahut Eflâtun! bir tarz alıyordu. Sel
çuk Türklerinde ise Şövalye mah yetinde olan bir Kö
lemen, saltanat vasiyyesi olan maşukasının oğlunun ev
vela atabeyi, sonra kendisinin kocası oluyordu. 
(Secraldir) hadisesi bu hai n Mısır Kölemenlerinde de 
olduğunu gösteriyor. Binaenaleyh Türklerde kölemen 
aşkı c:nsî ahlâka daha muvafık olarak, izdivaçla ni- 
hayetleniyordu. Avrupada şövalye aşkı, Ingilterede 
derin b:r sûrette kök salamadı, demiştik. Filhakika 
Şekspir’in dramları zevciyete sadakati tebcil ediyor ve



bu sadakati ihlâl eden izdivaç haricindeki aşkı gülünç 
ve fena gösteriyor. Görülüyor ki yeni aşk, feodal İn
gilizlerle, feodal Türklerde biribirine müşabih surette 
tecelli etmiş, ikisi de zevciyat dahilinde kalarak cinsî 
ahlâka muvafık bir şekil almıştır.

Ingiliz hayat ve edeb'yatımn bu hususiyeti sayesin
dedir ki genç kızların serbestçe okuyacakları edebi 
eserler ancak İngiliz romanlarıdır. Biz Avrupa edebi
yatını taklit ederken İngiliz eserlerini model ittihaz et
miş olsaydık, tanzimat edebiyatımız, ahlâk ve seciye
miz sayesinde bu kadar tahripkâr olmayacaktı, in- 
gilterede kadın müfrit bir derecede mukaddes olma
dığı gibi büsbütün lâmukaddes-profane de değildir. 
Bundan dolayıdır ki orada kadın hem bediî bir mefkû- 
re, hem de ahlâkî bir şahsiyettir. Kadın büsbütün lâ 
mukaddes tanınacak olursa içtimai hayatın bütün sır- 
rıyeti, bütün şu'riyeti zail olur. Çünkü güzellik kadında
ki şen'i hoşlukların esrarengiz bir kutsiyettevelli ara
sından görünmesidir. Aşüfte bir kadın, ne kadar tena
sübe malik olursa olsun hiç bir erkek ruhunu teshir 
edemez. Bir kadın ismetli olduğu msbetde, bedii bir 
cazibeye malik ve ruhlara hakim olur.

Bir kadının ismeti derûni ve vicdanî bîr halet ol- 
makle beraber, zahirde de vakar ve ciddiyet hasise- 
leriyle tecelli eder. Hafif meşrep bir kadın, hakikatte is
metli olsa bile, halk nazarında ismetli ve muhterem 
tanınmaz. Binaenaleyh kadın, tavır ve meşvarını men
sup olduğu cemiyetin örfüne, yani ahlâkî mefküresi 
ne göre tanzim etmelidir. Hulâsa Avrupanın bediiyatı 
bize İngiltere tarikiyle gelmiyerek Fransa yoluyla gel
diği için, faideli olduğu kadarda muzır oldu.

Çünkü cinsi ahlâka terafük etmeyen bu kadın aş
kı, memleketimizde cinsi bir ahlâksızlık, hatta cinsi



bir lâ ahlâkîlik ceryanı doğurmağa başladı. Fikret müs
tesna olmak üzere Servet-i fûnun edebiyatıyla başla
yan hasta ahlâk bu taklidin neticesidir. Avrupada ku- 
rûn-u vüstanın feodal saraylarında doğan mücamilâ- 
kâr aşk-amour courtois erkeğin kadını şehvani bir ih
tirasla değil, narin, rakik, ihtiramkâr bir prestişle sev
mesini istediği için medenî ve iyi bîr harekettir. Fa
kat buna medenî bir zendustluk şekli vermekten de iç- 
tinab etmelidir. Çünkü kadının muhterem olabilmesi 
için, evvel emirde ihtirama şayan olması lâzımdır. O 
halde kadının bediiliği ahlâkîliğinden hiç bir surette 
ayrılamaz. Lâ ahlâkîliğe doğru giden bir kadınlık cer- 
yanı nihayet lâ bedii olmağa mahkûmdur. Aşkın ah
lâkla birleşmesi ise, ancak ahlak dahilinde kalmasıyla 
meşruttur. Mamafih mücarikâr aşkın umumi bir neti
cesi vardır ki bütün kadınlara bir nezaket ve ihtiram 
göstermekten ibarettir. Bu harekete (mücamile-cour- 
boisie) nâmı verilir.

Görülüyor ki şövalye aşkı kadının erkeklere karşı 
(suziran) olmasından binaenaleyh aristokratın bir va
ziyetinden doğmuştur. Feminizme gelince bu bilâkis 
demokratlığın bir neticesidir. Birinci hareket kadının 
erkeğe karşı bir imtiyaz ve faikiyete malikiyetidir. 
ikinci hareket ise bilâkis, kadının hukuk itibariyle er
keğe müsavaat istemesinden ibarettir. Bizde yanlış 
olarak birinci harekete feminizm nâmı verildiği içindir 
ki hakiki feminizmin hukuki bîr mahiyeti haiz olduğu 
henüz anlaşılmamıştır. Feminizm kadının aile huku
kunda, mesleki ve vatanî hukuklarda erkeğe müsavî 
olması demektir. Bu hakları icra edebilmek için fikren 
ve ahlâken hazırlanmak iktiza ettiği için, feminizm bir 
hukuk meselesi olduğu kadar, bir terbiye meselesi ma
hiyetini de haizdir. Çünkü evvelce yalnız aile iş bölü-



müne dahil olan kadın, umumi cemiyet içindeki iş bö
lümünde de bir takım hizmetler deruhte edince mes- 
uliyet duygusuna ve hükümeti nefsiye melekesine da
ha kuvvetli surette malik olması iktiza eder. Ona bu 
yeni hasiseleri verebilecek yegâne âmil ise terbiyedir. 
Avrupa ve Amerikada bilhassa cerman milletleriyle tu
ran milletleri kadına siyasi haklar vermişlerdir. Bu 
hareketin başında Yeni Zelandanın Avustralyanın ve 
Amerikanın Anglo-saksonları olmak üzere İngiliz kav- 
mini, sonra FinlandiyalIlarla. Alman ve Macarları zik
redebiliriz. Bununla beraber, diğer Avrupa milletlerinde 
de kadının gerek aile hukukundaki ve gerek medeni 
hukuktaki mevkii gittikçe yükselmektedir. Türkiye de 
kadın hukuku Tanzimatın ta bidayetinde arazi kanu
niyle yeni bir safhaya girmiştir. Bu gün de kadın aile 
hukukunda yeni bir takım küçük teâlilere mazhar olu
yor. Fakat Türk kadını bu muharebe esnasında bilhas
sa bir çok mesleklere fiilen dahil olarak teâli yolun
da büyük adımlar attı. Bir taraftan da bu mesleklerde 
muvaffak olmak için, sultanî tahsilden başka, ihtisasi 
ve âli tahsillerden de hissesini almağa çalışmağa baş
ladı.

Türk kadınının başlamış olduğu bu yeni hayat, aca
ba Türk ailesi hakkında hayırlı olacak mı? Buna veri
lecek cevabın şekli, Türk kadınının bu yeni hayatta na
sıl bir felsefe takip edeceğini bilmeğe bağlıdır. Femi
nizm kadının erkeğe müsavi olması, erkeğe benzeme
si demektir. Erkek yalnız içtimai hayatta değil ihtilâti 
hayatta da kadından daha şedid, daha faal bir surette 
yaşadığı için, ona nisbetle hem şahsiyeti, hem de fer
diyeti daha kuvvetlidir. Binaenaleyh kadın erkek ka
dar şahsiyet sahibi olmağa çalışmalı, fakat onun gi
bi de ferdiyetine esir olmamalıdır. Erkek vatanî ve mes-



(eki ahlâkta kadının fevkindedir. Kadın bu hususlarda 
erkeğe ne kadar benzerse o kadar teâli eder. Fakat ay
nı zamanda erkek ferdi ihtiraslarla da şedid olduğu 
için, cinsi ahlâk ve aile ahlâkî itibariyle kadının dû- 
nundadır. Erkek sarhoş olur, kumar oynar, sefahatin hiç 
bir şeklinden kaçmaz, bu sahalarda kadın erkeğe ben- 
zemiyerek bilâkis onu kendine benzetmeğe çalışma
lıdır. Türk feminizmi kadını vatanî ve mesleki vazife
lere davet etmekle beraber, onlardan aileye ait vazi
felerini de istemeyi unutmamalıdır. Ve bilhassa cin
si ahlâkta mürebbi ve mürşit rolünün kendilerine ait 
olduğunu daima onlara hatırlatmalıdır.



AİLE AHLAKI

Asrı aile ve millî aile

Ruhiyatçılar fertlerdeki ruhi hadiseleri (hassasi
yet, zihin, irade) nâmlarıyla üç melekeye taksim eder
ler. Her milletle ayniyle her fert gibi kendisine mah
sus bir ruha maliktir. Binaenaleyh içtimaiyatla ruhiyat 
arasında mukayese yapmak isteyenler milli ruhu da 
ferdi ruh gibi üç cihaza tefrik edebilirler. Bu üç cihaz 
(hars, medeniyet, devlet)dir. Milletin kalbi duygula
rının mecmuuna (hars^culture) diyoruz ki bu ferdin 
(hassasiyet=sensbilite) melekesine muadildir. Milletin 
zihni mefhumlarının mecmuuna (medeniyet-civilisati- 
on) denilir ki bu ferdin (zihin-intellagence) melekesine 
mütenazırdır. Milletin iradi tecellilerinin mecmuuna 
(devlet-etat) denilir ki bu da (irade=votontâ) mele
kesine karşılık tutulabilir.

Bir milletin harsı yalnız kendine mahsustur. Çün
kü harsın esası dini, ahlâkî, bedii heyecanlardır. Ve 
bu heyecanlar da milletin en samimi ve en derûni olan 
duygularıdır. Bu deruni duygular, milletin kendi şah
siyetinin samimi ifadeleri olduğu gibi, bunlara inzi
mam eden hususi lisanı da milletin tarihi ve içtimai 
hayatının bir aynasıdır. Milletin haiz bulunduğu mede
niyet ise kendisine mahsus değildir. Çünkü medeniyet



müsbet ilimlerden (fenniye-technigue)lerden ve usul
lerden mürekkep ve bunlar da bir milletin diğer 
millete kabil nakildir. Meselâ Almanyanın harsı 
kendisine mahsustur, medeniyeti ise bütün Avrupa 
miütetleri arasında müşterektir. Bunun gibi İn
giltere, Fransa ilââhir milletlerde Avrupa medeniye
tinde müşterek olmakla beraber kendilerine mahsus 
birer m illi harsa da malikdirler. Medeniyetin bir takım 
milletler arasında müşterek olması, milletierin de 
münferit bir hayat yaşamıyarak, daha büyük bir züm
re halinde birleştiklerini gösterir. Medeniyetleri olan 
milletlerin bu suretle teşkil ettikleri içtimai daireye 
(medeniyet) nâmı verilir.

Milletlerin hars itibariyle biri birinden ayrılarak, 
medeniyet cihetiyle birleşmeleri, ferdlerin hissiyatta 
ihtilâf ederek mâkulatta ittihat etmelerinin aynıdır. 
(Akıl için tarik birdir.) vecizesi aklın daima ferdleri 
birleştirdiğine bir delildir. (Zevkten bahsolunmaz), 
(mezhepten bahsolunur, meşrepten bahsolunmaz). su
retinde ki misaller ise hissi mesele'erdeki anlaşmama
larının çokluğunu gösterir. İşte milletlerin medeniyet
te müşterek olmaları, onlar içinde (akılda tarik bir) 
olmasından ve harsda ayrı bulunmaları onlar için de 
(zevk) in ve meşrebin hususi bulunmasından ileri gel
miştir. Hukuki meselelerin mecmuu olan (devlet)e ge
lince, bu da mefkürevi şekilde hars gibi m illi olmak 
lâzım gelir. Fakat bu mefkürevî şeklinde şimdiye ka
dar nâdir olarak tahakkuk edebilmiştir. Ekseriyetle ya 
bir milleti bir kaç devlet suretinde teaddî etmiş yahut 
bir devleti müteaddit milletleri ihtiva etmiş görürüz. 
Meselâ Almanyanın ve Avusturyanın Almanları iki 
ayrı devlette münkasım oldukları gibi Avusturya ve 
Rusya devletleri de müteaddid milletleri muhtevi bu-
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lunuyor. Yukarıda bilhassa dini, ahlâkî, bedii duygu
ların millî harsı teşkil ettiğini söylemiştik. Bu
na karşı bir çok milletlerin, dinde, bediiyatta, ahlâkta 
müşarik oldukları itirazen dermeyan edilebilir. Filha
kika, müteaddid milletler (mezhep-doctrine), (fenniye 
=technigue) ve (usul-methode) cihetleriyle, dinde, be
diiyatta, ahlâkta müşarik olabilirler. Fakat bu zihni, 
yahut aklî unsurlar-esasen hangi müesseseye mensup 
bulunursa bulunsun— medeniyetin bünyesine da
hildir. Bilâkis (zevk, meşrep, vecd) gibi kalbi 
V8 hissi unsurlar da hangi müesseseye men
sup olurlarsa olsun harsın unsurlarıdır. Biz tanzimat- 
tan evvel, Iran medeniyetine mensuptuk. O zamanki 
aklî ilimlerimizle, fenniyelerimiz ve usullerimiz-esasen 
ister Yunandan gelsin, ister Hindden gelsin-umumi- 
yetle İran hakimiyeti altındaki Abbasiye devrinin mah
sulü olan (şuubiye medeniyetinden) iktibas edilmiş
tir. Binaenaleyh, bu şuubiye medeniyetinin bir adı da 
(Iran medeniyeti)dir. Biz, Tanzimat devrinde bu mede
niyetten Avrupa medeniyetine geçerken yalnız akıl ve 
mantığımızı fenniye ve usullerimizi değiştirecektik. 
Avrupadan yalnız yeni medeniyetin derslerini alacak
tık. Fakat Tanzimatçılar medeniyetten başka bir de 
hars olduğunu bilmedikleri için (garplaşmak) ameli- 
yesini milli şahsiyetimizin en derin menbalarına teş
mil etmek istediler, işte tanzimatçıların en büyük ha
tası budur.

Filhakika biz bu asırda Avrupa medeniyetini cez
ri bir surette ve temsil etmedikçe yaşayamazdık. Tan
zimatçılar bu lüzumu idrak ederek, icrasına başladık
ları için, onlara karşı teşekkürümüz büyüktür. Onlar 
zamanları itibariyle teceddüdü ancak böyle anlayabi-



lirlerdi. Fakat, bu gün bizde halâ onlar gibi düşünür
sek hiç bir surette mazur olamayız.

Evet, biz Avrupa medeniyetine ciddi bir surette 
gireceğiz. Fakat o medeniyet içinde biz m illi harsı
mızla, diğer AvrupalI milletlerden yine ayrı kalaca
ğız. Nasıl ki Fransızlar, ingilizler, Almanlar, Ruslar da 
aynı medeniyete mensup bulundukları halde, harsları 
dolayısıyle birbirlerinden derin farklarla ayrı bulunu
yorlar. Hatta bu ayrılık, gittikçe azalacağı yerde, gün
den güne daha fazla derinleşiyor. Çünkü gittikçe m il
li şahsiyetler daha kuvvetli, daha canlı, daha vâzıh bir 
şekil alıyor.

Diğer Avrupalı milletler din ve nesil itibariyle ay
nı menşelere mensup oldukları halde bile, biri birinden 
bu kadar farklı bulunurlarsa, neslen ve dinen onlardan 
ayrı olan Türklerin, bu müşterek medeniyet içinde da
ha çok şahsiyetli bir hars teşkil etmeleri lâzım gel
mez mi? Mamafih, biz Avrupa medeniyetine girdikten 
sonra, eski harsımızın olduğu gibi kalacağını da iddia 
etmiyoruz. Ferdi ruhda (hassasiyet, zihin, irade) me
lekelerinin biribiri üzerine nasıl mütekabil tesirleri 
varsa m illi şahsiyette de (hars, medeniyet, devlet) ci
hazları karşılıklı bir surette yekdiyerine müessirdirler. 
Binaenaleyh gerek medeniyetimizde, gerek devleti
mizde husule gelen yeniliklerin harsımızda bir çok 
teceddüdler ve inkişaflar husule getirmemesi kabii 
değildir.

Vakıa harsın teceddüdü, bilhassa içtimai bünyenin 
değişmesine tabidir. Mamafih, harsın teceddüdü yai- 
nız bu şarta münhasır olsa bile medeni ve siyasi inki- 
lâplar içtimai bünyeyi değiştirdikleri için bu tarikla da



harsî teceddüde müessir olabilirler. Halbuki ruhi me
lekeler gibi, içtimai cihazlar da mütesanid oldukları 
için doğrudan doğruya biribirine müessir olabilirler. O 
halde de Avrupa medeniyetine girerken m illi harsı
mızın da teceddüd edeceğini kabul etmek iktiza eder.

Fakat bu teceddüdün de medeni ve siyasi inkilâp- 
larımız gibi Avrupayı model ittihaz ederek aynen tak
lit etmekle husule geleceğine kânî olmak hatadır. Me
deni ve siyasi inkilâplar camid cisimlerin harici inzi
mamlarla büyümesi kabilinden sırf mihenki bir mahi
yette olabilir. Halbuki harsın teceddüdü, uzviyetlerin 
dahili hamleler tesiriyle husule gelen yaratıcı tekâ
mül tarzındadır. Yeni medeniyet ve yeni hukuk ancak 
milletin ruhuna girerek orada tamamiyle temsil edil
dikten sonra, m illi duyguları değiştirebilir. Yoksa ne 
tedris ve tesis, ne de taklid ve telkin samimi olan he
yecanlarımızı doğrudan doğruya değiştiremez Müced- 
didlerin telkin vasıtasıyla millete, yeni hisler aşılama
ğa muvaffak olabilmesi, ancak millet üzerinde manevi 
bir nüfuza malik olmalarıyla kabildir. Bu manevi nü
fuz ise, ancak daha evvel, millet tarafından telkin ve 
terbiye edilmiş fertlerde bulunabilir. Binaenaleyh mü- 
ceddidlerin yahut, mürebbilerin telkin kudreti, onlara 
müşterek medeniyetten değil, milli harsdan gelir.

Yukarıki ifadelerden anlaşıIiyorkî biz medeniyet 
itibariyle Avrupanın bir tilmizi olmak mecburiyetinde
yiz. Fakat hars itibariyle tamamiyle müstakil olmağa ça
lışmalıyız. Devleti teşkil eden (hukuk)a gelince ahlâki 
duygulara istinad ettiği için bunun bir ayağı harsda- 
dır. Fakat, aynı zamanda, asrî ilimlere, fenlere, usul
lere tevafuk etmesi lâbüd olduğu için, bir ayağı da 
medeniyettedir. Devlete ve diğer müesseselere kabil-i 
tatbik olan bu muzafiyet esas mevzumuzu teşkil eden



aile için de ayniyle kabil-i tatbikdir. Filhakika, Avrupa 
medeniyetine girerken (aile) ve (kadınlık) telâkkile
rinde de eski zihniyetlerimiz değişerek, Avrupa zihni
yetlerini kabul etmemiz zaruri idi. Memleketimizde (As
ri aile) ve (asri kadınlık) ceryanlarının husule gelmesi 
bu zaruretin bir neticesinden ibarettir. Fakat dikkat e- 
dince görürüz ki Avrupa da bu hususlar için, bir takım 
müşterek (zihniyetler) olmakla beraber, her millette ge
rek aile, gerek kadınlık hakkında hususi ve birbirinden 
farklı (ruhiyatlar)da mevcuttur. Hiç şüphesiz o müşte
rek zihniyetler müşterek medeniyetin mahsulü olduğu 
gibi, bu orijinal ruhiyatlar da müstakil ve m illi olan har
sın mevludlarıdır. Bundan dolayıdır ki (Avrupaî aile) 
enmûzeci dairesinde (İngiliz ailesi) Fransız ailesi) (Al
man ailesi) ilâahir gibi tali enmüzecler de vardır. Mi
sal olarak geçen makalemizde teşrih ettiğimiz (mü- 
camele) ve (feminizm) müessesesini alalım. Bunlar 
bugün Avrupa medeniyetini aile hususunda karakte- 
rize eden iki zihniyetten ibarettir. Bu iki zihniyet Av
rupalI milletlerin her birinde birbirinden tamamiyle 
ayrı orijinal ruhiyatlar tecelli etmektedir. Her millet, 
kendi orijinalliğini muhafaz etmekte son derece kıs
kanç olduğu için hiçbirisi diğerini taklide tenezzül et
mez. M illi harsın nikehbanî millî gururdur. Başka ci
hetlerde kıskançlık ve gurur mezmum hasletler olduğu 
halde harsın muhafazası meselesinde bilâkis gayet 
memduhdur. Bir millet ve kendi varlığını ancak m illi 
şahsiyetini siyanet etmekle idâme ettirebilir. Hars it i
bariyle başka milletleri kendi fevkinde gören bir mil
let, dejenere olmuş demektir.

Bu hale biaen, medeniyet itibariyle biz Türkler 
AvrupalIları kendi fevkimizde görebiliriz. Bu hususta 
AvrupalIların tilmizi, mukallidi olabiliriz. Fakat zinhar



hiç bir milletin harsını bugün kendi harsımızın fevkin
de görmemeliyiz. Zinhar, hars hususunda hiç bir mil
letin tiln rz i yahut mukallidi olamayız.

Avrupadan medenî zihniyetleri aynıyla alabiliriz. 
Medeniyetimizin terakkisi (Avrupa medeniyetine teş
bih) tarikiyle olabilir. Bu hareketlerde hiç bir tehlike 
hiç bir bahs yoktur. Fakat harsımızın tekâmülü 
asla aynı yolu takip edemez.

Harsımız, içtimai bünyenvzin medeniyet ve dev
let cihazlarımızın tahavvüllerine tabi olmakla beraber 
ayniyle bir tohumun (Toprak, su, hava)nın feyizleri sa
yesinde. kendi kendine dahil bir inkişafla çimlenerek 
büyümesi kabilinden, samimi ve derunî bir tekâmülle 
inkişaf edebilir.

Memleketimizde medenî terakki ile, harsî tekâmül 
arasında, bu derin farkların anlaşılamaması yüzünden 
diğer müesseseler gibi ailenin de şedid bir buhran 
geçirmekte olduğunu görüyoruz.

Bir taraftan garpçılar milli harsın mevcudiyetin
den haberdar olmadıkları için yalnız medeni terakkiye 
ehemmiyet verirler. Binaenaleyh her husus gibi aile 
sahasında da körü körüne Avrupayı taklide çalışıyor
lar. Asrî aileye vasıl olacağız diye m illi aileyi tahrip 
ediyorlar. Diğer taraftan müfrit şarkçılar da (Ana 
nevî aile) bozulacak diye asri aileyi ve asri kadınlık 
telâkkilerini kemâl-i şiddetle reddediyorlar.

Bize göre, bu ifratçı ceryanların ikisi de doğru de
ğildir. Türk ailesi Avrupa medeniyetinden yeni zihni
yetler alarak şüphesiz asrîleşecektir. Fakat Türk ailesi 
ne Fransız ailesinin, ne İngiliz Ailesinin, ne de Alman 
ailesinin bir eşi olmayacaktır. Türk kadınlığı asrî terak-



kilerden feyiz alarak bir takım teâlilere mazhar olacak
tır. Fakat Türk kadını, ne Fransız kadının, ne İngiliz ka
dının, ne de Alman kadının bir taslâğı olmıyacaktır.

Harsın inkişâfı, bütün canlı mevcutların tâbi ol
duğu dahili tekâmül tarikıyladır. Binaenaleyh kadı
nın ve ailenin harsa ait kısmı da ancak bu tarzda te
kâmül edecektir. Bundan dolayıdır ki Türk ailesinin 
medeni unsurları itibariyle yarın ne olacağını bu gün
den az çok tayin edebiliriz. Fakat Türk ailesinin ve 
Türk kadınlığının harsî tekâmülünü tayin etmek için 
elimizde şeyî olarak hiç bir vesika yoktur. Hayatın 
doğuracağı bu mevlûdi, ancak o doğduktan son
ra tavsif edebiliriz.

Mamafih m illi ailemizin istikbalini, müsbet bir su
rette, tayin edememekle onun normal bir halde tekâ
mül etmesini menfi bir tariklâ temin edebiliriz. JanJak 
Russonun (tabiat)ı, (medeniyetle karşı siyanet için 
tatbikini tavsiye ettiği (menfi terbiye) usulünü biz 
de (hars)ı (medeniyet)e karşı siyanet fikriyle ne
den tatbik etmiyelim? Bu maksada vusul için başka 
milletlere ait aile yahut kadınlık enmüzeclerinin âdi 
taklitleri suretinde görünen her şeyi (taslak) diye red
detmeliyiz. Biz bu taslakları redde devam ettikçe, İçti
maî tekâmül normal bir surette inkişaf ederek bir gün 
bize m illi bir aile ve orijinal bir Türk kadınlığı arzede- 
cektlr. ,



AİLE AHLAKI 

Düğün âdetleri

Düğün âdetleri, izdivacın bir takım lüzumsuz, 
manasız merasiminden ibaret değildir. Bu adetlerle 
izdivaç arasında sıyakî münasebetler vardır. Düğün 
âdetleri izdivaçla o kadar sıyakî bir irtibata malikdir ki 
izdivacın muhtelif şekillerini merbut bulunduğu düğün 
âdetleriyle temyiz edebiliriz.

Düğün âdetleri itibariyle cemiyetler beş sınıfa tak
sim olunur. Bu tasnif düğün âdetlerinin muhtelif en- 
müzeclerini gösterdiği gibi izdivacın muhtelif çekileri
ni de vazıh bir surette irae edebilir. Bu sınıfları aşağı
da zikrediyoruz:

1 —  Maderi simyenin hakim olduğu cemiyetler
de hiç bir düğün merasimi yoktur. Avustralyanın aşi
retleri buna misaldir. Bu cemiyetlerde bir erkeğin bir 
kadınla birleşmesi üç tarzda olur, a) Erkek kadını ya 
arzusuyla, ya zorla kaçırır, b) Kadının akrabasından 
birine ya kendi kız kardeşini yahut akrabasından di
ğer bir kızı vererek mübadele eder, c) Kadının akra
basına bir miktar para verir. Bu şıklardan İkincisi, 
intikam davasına mâni olmak içindir. Kız kaçırmadan 
doğacak tazminatı peşin olarak vermektir. Mamafih,



bu şekiller izdivacın muayyen merasimi mahiyetinde 
değildir. Çünkü bu zamanda içtimai izdivaç mevcut 
olmadığı gibi bu şekillerde içtimai marasim mahiyetin
de değildir. Bu suretle vücuda gelen birleşmeler hay
van ailelerde olduğu gibi tabii birleşme'er mahiyetin
dedir. Birleşmenin saydığımız şekilleri ise tabii bir 
takım ameliyelerden ibarettir. Ne bu ameliyelere (â- 
det) nâmı verilebilir, ne de birleşmelere (izdivaç) 
tesmiye etmek caizdir. Çünkü bu birleşmelerde kadın 
ancak başka birisi tarafından kaçırılıncaya kadar eski 
sahibinin yanında kalabilir. Güzel bir kadın her fırsat 
bulan erkek tarafından kaçırıldığı için daima elden ele 
dolaşır. Şimali Amerika H ndlilerinde de maderî simye 
hâkim bulunduğu için muayyen düğün merasimine te
sadüf edilmez.

2 —  Aileler babalık esasına istinad ettikten sonra 
ilk defa olarak düğün marasimi zuhur eder. Çünkü ço
cuğun anasına olan karabeti tabii bir doğurma ameli- 
yesiyle aşikâr olduğu için içtimai merasimle teyide 
muhtaç değildir. Halbuki babasına olan karabeti böy
le bir tabii ve sarih ameliye ile sabit bulunmadığı için 
bir takım içtimai merasimlerle teyid edilmeye muh
taçtır. Çocukla baba arasındaki içtimai karabeti tesise 
hadim olan, bu rasimeler aynı zamanda kadınla erkek 
arasındaki izdivaç hadisesini de vücuda getirir, ibti- 
dai cemiyetlerde bu ilk resimeler (kız kaçırma) taklidi 
ile (satın alma) taklidinden ibarettir. Mamafih bu 
taklitleri Avustralyadaki hakiki kız kaçırmalardan ha
kiki satın almalardan tefrik etmelidir. Çünkü Avust- 
ralyada bir kadının çalınması yahut intikam davasının 
tazminatı ile halli suretinde ceryan eden bu ameli- 
yeler pederi karabetin hakim olduğu cemiyetlerde sırf



muvazaa tarikiyle yapılmış taklitlerden, yani timsali 
mahiyet haiz rasmelerden ibarettir. Bundan dolayıdır 
ki bu ameliyeler ikinci nevi cemiyetlerde muntazam 
izdivaçları gayr-ı muntazam birleşmelerden ayıran 
resmi alâmetler olduğu halde Avustralya cemiyetlerin
de hiç bir resmiyeti ve timsaliyeti haiz değildir. Bu 
iki ameliyeye aynı ihtiyaçtan doğduğu içindir ki satın 
alma (nişanlama) ile muvazaalı ve timsali kız kaçırma 
âdetlerinin biri birine sıyaki bir surette merbut olduğu
nu görürüz. Bu iki ameliye karı ile kocayı muvazaalı 
bir iktisadi râbıta ile yani kadını itinam yahut iştira 
suretiyle erkeğin güya mülkiyet tahtına geçmesi sure
tiyle kocasına bağladığı gibi kadından doğacak ço
cukları da babasına bağlamış olur. Demek ki kocalı
ğın ilk şekli erkeğin kadına malikiyet seklinde idrak 
olunduğu gibi babalığın ilk şekli de babanın evlâdına 
malikiyeti suretinde anlaşılmıştır. Bir takım cemiyet
lerde karı ile koca arasındaki izdivaç râbıtası yalnız 
bu iktisadi timsallerin az yahut çok mürekkep olan 
şekilleriyle irae edilir. Fakat diğer cemiyetlerde ikti
sadi timsallere, bir takım dinî yahut sıhrî timsallerde 
inzimam eder. Yıkanma yahut gelinin üzerine mukad
des su serpme suretiyle yapılan takdisler bir hayvanın 
Kurban edilmesi, yahut güveyinin üzerine kurban ka
nının serpilmesi, erkeğin öğnük eşiğine kurban kanının 
akıtılması gibi, âyinler zikredilebilir.

Bundan başka umumi ziyafetler, tekaddümeler ge
linle, güveyinin biri birine hediyeler vermesi iki ta
raftaki akrabaların gelinle güveyiye ve bunların on
lara hediyeler vermesi, fena cinlerin tesirini izale et
mek yahut yeni ailenin saadetini temin etmek üzere 
yapılan sihri ayinler de vardır.



Yıykanmalar, yahut su serpmeler gelinde mevcut 
olan, onu erkeklerle birleşmeden men eden (Tabudan 
izale içindir. Kurbanlar, umumi ziyafetler ve tekad- 
dümeler ise bütün ehemmiyetli mukavelelere terafuk 
öden dini şartlardır. İbtidai cemiyetlerde her infak 
ve mukavele mutlaka bir hayvanın kanı dökülerek ya
hut müşterek bir ziyafet verilerek icra olunur. Karşılıklı 
hediyeler vermek de kurban takdiminin bir bakıyyesi gi
bi görülebilir. Çünkü kurban takdimi bir simyenin 
kendi mabudu olan totemin tenaviliyle yapılan bir ko- 
miniyondan iştikak ettiği gibi, hediye takdimi de kurban 
takdiminden iştikak etmiştir.

İzdivacın bazı zamanlarda icra edilip, bazı za
manlarda icra edilmemesi de dini yahut sihri alâka 
dolayısıyladır. Mukaddes yahut uğurlu zamanlar izdi
vaç için en elverişli zamanlar addolunur.

3 —  Yukarda tavsif edilen dini âyin, düğün 
merasiminin tâli bir unsurunu teşkil ederdi. Üçüncü 
sınıf cemiyetlerde kız kaçırma yahut satın alma mu
vazaalar ikinci dereceye geçerek dini rasmeler birinci 
dereceyi ihraz etmiştir. Dinî âyin birinci dereceye ge
çince artık iktisadi timsallerle teşekkül eden bir 
râbıtayı takdis etmek yahut fena ruhların tesiriyle dinî 
ve sihri tabularını izale etmek vazifelerini yapmakla 
kalmaz bilâkis izdivaç rabıtası bizzat bu dini âyinlerle 
tesis edilir.

Bu devirde dini âyinler de ailevi bir mahiyet ala
rak hususileşir. Eski Romada olduğu gibi gelini koca
sının ailevi dinine idhal suretinde bir vazife ifa eder.

4 —  Umumi dinlerin kabulünden sonra aile din
lerine ait merasim yerine, umumi dinlere mahsus 
merasim kaim olur.



Hıristiyanlığın ve Islâmiyetin tevlid ettiği dini 
merasim, bu devreye aittir. Mamafih, eski Araplar, 
aile dinine malik olmadıkları için Islâmiyette 
izdivaç akdi pederşahi cemiyetlerde olduğu gibi 
(dinî-sihrî) bir mahiyet almadı, medeni bir muka
vele şeklinde kaldı. Yalnız sırf tebaruk maksadıyla, 
bu mukavelenin inikadı akabinde imam efendi tarafın
dan bir dua okunması kaide olarak teessüs etti.

Buna mukabil İslâmî nikâhta (mehir)in mühim bir 
mevkii vardır. Bu halin sebebi izdivacın ikinci dev
rinde bulunan eski Arapların teamülünden iktisadi 
timsallere büyük bir kıymet verilmesidir. Islâmi aile 
ikinci devirden birden bire dördüncü devire atladığı 
için, pederşahi ailenin izlerinden âzâde kalmıştır.

Mamafih İslâmiyet mehir kaidesini eski arap tea
mülündeki şeklinde kabul etm'yerek ona insani bir 
şekil verdi. Evvelce (mehir) gelinin velisine ait iken 
İslâmiyet bunu doğrudan doğruya evlenen kadına tah
sis etti, izdivaçta intihap hakkını kadına veren bir 
dinin, bu akdin bir timsalinden ibaret olan, hediyeyi 
de ona tahsis etmesi gayet tabiidir.

İslâmî nikahda 1-Güveyi ile gelinin rızası, 2-Ve- 
linin muvafakati, 3-iki şahidin hazır bulunması 4-Meh- 
rin mevcudiyeti suretinde dört şart mevcuttur.

Islâmiyetten evvel izdivaç merasimi arasında (ve
lime) tesmiye edilen bir müşterek ziyafet vardı. Bu 
ziyafette bir koyun yahut sair bir hayvan boğazlandığı 
için, aynı zamanda teşarikî bir kurban mahiyetini de 
haizdi, izdivacın ikinci devrine ait olan bu adetin eski 
araplarda bulunması tabiî idi. İslâmiyet devrinde de 
bu velimenin baki kaldığını görüyoruz.

Bundan başka birinci (H) nın kesriyle (hıtbe), 
İkincisi (H) nın zammiyle hutbe tesmiye olunan iki



muhataba rasmesi de vardır. Kız isteme mahiyetinde 
olan birinci muhatabada olan erkek tarafından bir 
ihtiyar, güveyinin ailesinin asaletinden ve istenilen kı
zın kûfûvû olduğundan bahsederdi. Buna cevap olarak 
gelinin akrabasından bir ihtiyar da hutbe irat ederdi, 
izdivaç esnasında vuku bulan ikinci muhatabada ise 
ibtida gelin tarafından olan hatip söz söyler, güveyi 
tarafından olan hatip ise buna cevap verirdi, islâmiyet- 
ten sonra da araplar arasında bu rasmelerin devam et
tiği görülüyor.

5 —  Düğün merasiminin beşinci devresi nizamî 
rasmeler suretinde tecelli eder. Eski cemiyet
lerde devlet, izdivaçların ne suretle ceryan ettiğine 
ehemmiyet vermediği halde, asrî cemiyetlerde, izdi
vaç hususi bir mukavele suretinde değil, umumi bir 
müessese suretinde telâkki edilmeğe başladığı için, 
devlet de izdivaç hakkında kaideler vaazetti.

Binaenaleyh son asırda iktisadi ve dini nikâhlar
dan sonra bir de nizamî nikahın tesis ettiğini görüyo
ruz. OsmanlIlarda ibtida ahzı asker muamelâtında 
(nikâh nizamı) tabiri kullanılmağa başladı. Muinsiz
lik meselelerinde hakiki izdivaçla, muvazaalı izdivacı 
biri birinden temlik için devlet izdivaçdan evvel, ka
dınlardan (izinname) alınmasını şart ittihaz etti:

Binaenaleyh, bir izdivacın imam tarafından akde- 
dilmesine (nikâh-ı şeri), kadıdan izinname alınma
sına -ahz-ı asker muamelâtında- (nikâh-ı nizâmı) 
nâmları verildi. Muinsizliğin imtiyazı kalkıncaya kadar 
bu tabirler, hukuki istihlalarımız meyanında müsta
meldi.

Bu kerre, tanzim olunan aile kanunu uzun müddet
ten beri memleketimizde cari olan (nikah-ı nizamı)



şeraitini daha ziyade tanzim ve tevsi ediyor. Bizde 
dini nikâh esasen imam efendinin teberrüken okuduğu 
duada ibarettir. Nikkâha teallük eden hukuki mesele
ler umumiyetle (fıkhın) akde teallûk eden esaslarına 
göre teşekkül ettiği için, bizdeki, ailenin yalnız İkti
sadî cihetleri tanzim edilmiş, ahlâkî cihetleri mühmel 
kaJmıştır.

Binaenaleyh, aile kanununun bu cihetleri de nazarı 
dikkate alarak, milletin temeli olan aileyi sağlam bir 
esasa istinad ettirmesi gayet ehemmiyetli bir teali 
hutvesidir.



AİLE AHLAKI

Türk ailesinin temelleri

(Asrî aile ve millî aile) unvanlı makalemizde istik
baldeki Türk ailesinin medenî unsurlarını bilmek müm
kün olduğu halde, harsî unsurlarını bilmek mümkün 
olmadığını söylemiştik.

Bu telâkkimiz esas itibariyle asrımızın orijinal 
filozifu (Berkson)un felsefesine muvafıktır. Çünkü 
Berkson'a göre maddî şe'nitte meydana gelecek tehav- 
vüller vukuundan evvel bilinebilir. Halbuki, hayatî şe'- 
nitlerde meydana gelecek tehavvüller vukuundan evvel 
bilinemez. Meselâ, güneşin felan vakitte kûsufa uğ
rayacağı asırlarca mukaddem tayin edilebilir. Fakat 
meselâ Rusyanın da bu günkü inkilâpları muharebe
den evvel kesdirilemediği gibi, yarın ne gibi tehavvül- 
lere uğrayacağı da bu günden kestirilemez. Bize göre 
içtimai şeniyetin de mihenki ve hayatî safhaları vardır. 
Medeni terakkiler yahut tedenniler içtimai şeniyetin 
mihanki kısmı olduğundan vukuundan evvel mütekad- 
dim sebeplerine istinaden yine tayin edilebilir. Fakat 
harsi tekâmüller ve inhilâller içtimai şe'niyetîn hayatî 
kısmı olduğu için vukuundan evvel sarih bir surette 
tayin edilemez.



Mamafih, Berkson hayatî hadiselerin vukuundan 
evvel bilinmesini kabul etmemekle beraber, sezil
mesini kabul ediyor. Bu filozofa göre hayat bir (ham- 
lezelan) dan ibarettir. Bu hamlenin bizi nereye gö
türeceğini sezebilmek için ta mebdeine kadar geri 
dönerek bu (hayz) ın mütevali safhalarını muttasıl bir 
surette ruhen yaşamamız lâzımdır. Hayatî hamlenin 
mebdeinden bu güne kadar geçirmiş olduğu tekâmül 
ceryanını ruhen bu hamlenin ileride nasıl safhalar vü
cuda getireceğini sezebiliriz, işte Berkson (Yaratıcı 
Tekâmül) nâmındaki eserinde bu usulleri tatbik ede
rek hayatın initaflarını sezmeğe çalışmıştır. Bize gö
re Berkson'un bu usulü daha ziyade (Hars içtimaiyat) 
ma kabil-i tatbiktir.

Bundan dolayıdır ki Türk ailesinin istikbalini seze
bilmek için buradaki hayatî hamleleri ta ilk mebde- 
lerine kadar çıkmak lüzumunu hissediyoruz.

Eski Türklerde kadının hukukça erkeğe müsavi 
hatta bazan faik olduğunu geçen makalelerimizde 
görmüştük, ilmin vazifesi yalnız vakıaları (tesbit- 
constate) değil, aynı zamanda izah etmek olduğu için 
evvel emirde bu izaha çalışmalıyız:

Ibtidai cemiyetlerde dini hayat iki ayrı sistem 
suretinde yani (dini manzume) ile (sihri manzume) 
suretinde tecelli eder. Bu devirde sihir dini manzu
meden kısmen ayrı bir manzume teşkil etmekle bera
ber henüz dinî hayatın haricine atılmamıştır.

Binaenaleyh bu devrede bulunan dini mahzume ile 
sihri manzume kıymetçe bir birine müsavidir.

(Renemoniye) Malenezyada bir sıra sıhrî ameli- 
yeden ibaret olan hasat işinin sihir kudretine maliki-



yetleri cihetiyle kadınlar tarafından yapıldığını söy
ledikten sonra bu beyanatta bulunuyor. «Bu kudretler 
hakkında ki fikir, Polenezya cemiyetleri gibi ilerlemiş 
cemiyetlerde evvelce dini hizmetler ifa eden kadının 
ne surette dinin haricinde bırakıldığını izah edebilir. 
Şöyleki: Kadına izafe edilen kudretler esasen sihri 
kudretlerdir. Bu telâkkiler, ileride göreceğimiz veçhile 
dinle sihrin, karışık bulunduğu zamanlara aittir. Dinle 
sihri bir birinden ayırdıktan ve yekdiyeriyle tezat teş
kil ettikten sonra, kadın sihir tarafına atıldığı için fena 
kudretlerin hamili addolunduğu ve bu sebeple mukad
des şeylerden uzak tutulduğu anlaşılıyor. (1)

Kadının sihri kudretlere tecellîgah olduğu, sol 
cihete mensup olmasıyla da anlaşılıyor. Türklerde 
teşrifatta Hakan sağda hatun solda bulunurdu. Ailede 
de otağın sağ tarafı kocaya sol tarafı karısına aitti. 
Bunun gibi dini ayinlerde sağ Allah sihri ayinler 
sol Allah icra edilirdi. (2)

Eski Türkler sihri manzûmesine (Şamanizim) dinî 
manzûmesine (töre) nâmları verilir. (M illi tatebbular 
mecmuası sayı 3, Eski Türklerde içtimai teşkilât) 
Törenin kıblesi gün doğusu olduğu için bu manzumeye 
göre sağ kol cenuba, sol kol şimâle teveccüh eder. 
Şamanizmin kıblesi ise Cenub ciheti olduğundan bu 
manzumeye nazaran sağ kol şarka, sol kol garba tevec
cüh eder. Bu teveccühlerin neticesi olarak (töre) sağ 
kolu, (şamanizim) ise sol kolu mukaddes telakki et

t i )  Vie Religievse et vie econom:qve la division 
du travail Page 36 nate

(2) Lannöe Sociologigue 195

F: 13



mîştir. O halefe töreye göre erkek kadının fevkinde 
şamanizme göre ise kadın erkeğin fevkindedir. (Aynı 
zamanda şurası da dikkate şayandır ki şamanizim mağ- 
deri simyeye merbuttur. Halbuki töre pederi aileye 
bağlıdır) Eski Türklerde töre ve şamanizim manzu
meleri aynı kıymette görüldüğü için (milli tetebbular- 
da gösterdiğimiz veçhile, yazın törecilik, kışın şama
nizim daha kıymetli idi) bir taraftan aile mabutları 
olan (od ana) ile (od ata) arasında ve diğer taraftan 
kadınla erkek arasında hukuki bir müsavaat mevcut
tu. Mamafih kadınla sihir ve şamanizim arasında böy
le bir irtibat bulunması kadının ne tabiatından, ne 
de iradesinden sadır olmuş değildir. Cemiyetin kadını 
sihri kudretlere tecelligah addetmesi, dini mefküreye 
ait bir mekanizmanın zaruri bir neticesidir, içtimai 
mefküre tasnifçi olduğu için bir taraftan dinle sihri 
diğer taraftan kadınla erkeği ayırdığı zaman sihirde 
maderi simye gibi daha kadim olduğuna bina'en erke
ği din kutbuna, kadını sinir kutbuna vazetmiştir. Hal
buki sahirlerle şamanlar esasen ve ekseriyetle erkek
lerdendi. Kadınlar nadiren büyücülük ve şamanlık 
yapsalar bile cemiyetin«siz sihir kudretine maliksiniz» 
diye bir nevi teşvik ve ibramîne hedef oldukları için
dir. Şamanlar kadınları bu kudrete malik telâkki ettik
leri için âyin esnasında kadın elbisesi giyerler. Ekseri
yetle saçlarını uzatarak kadınlar gibi sürerler. Hatta 
bazı şamanlar kendilerini kadın zannederler gebe ka
lırlar, güya bir takım yavrular doğururlar. Meselâ ya
kutlarda bir şaman, bir karga doğurmuş diğerleri de 
bir köpek, bir turna balığı, bir kız kuşu, bir ördek yav
rusu doğurmuş. Bu gibi itikatlar gösteriyor ki kadını 
sihre rapteden kendisi değil başkalarıdır. Binaenaleyh 
Kurun-u vûsta Avrupasında bir takım kadınların büyü-



cü telâkki edilerek cezalandırılması hurafaya müstenid 
bir zuiümkârlıktır. Görülüyor ki kadın kendi sun'i da
hilinde olmayan bir itikat yüzünden bazan hukuken 
yüksek, bazen dûn telâkki edilmiştir. Eski Türkler- 
de dinle sihir müsavi olduğu için erkekle kadın mü
savidir. Bunun gibi bazı cemiyetlerde erkekle kadının 
müsavi telâkki edilmemesi de dinî manzume ile sih
ri manzumenin müsavi telâkki edilmemesinin netice
sidir.

Dinle sihir arasındaki bu mübayenet şiddetlendi
ği nisbette erkekle kadın arasındaki müsavatsızlık 
şiddetlenmiştir. Kadın İranda evvelce (majizim) dini 
mevcuttu. Bu dinin ruhanilerine (maj-maje) denilirdi 
ki, Fransızcada sihir manasına olan (magie) kelimesi 
bundan müştaktır. Bu dine göre dini manzume ile sih
ri manzume arasında bir fark yoktur. Majlar iki man
zumenin âyinlerini de icra ederlerdi. Bu devirde İranın 
dini şamanizme benzediği gibi, kadınlar da fena bir 
nazarla görülmezdi:

Zerdüşt, zihdi bir esasa istinad eden yeni dini vaz
ederken sihri manzûmeyi büsbütün dinin haricine attı
ğı için sihir gibi kadın da nâpak görülmeğe başlad 
Bundan dolayıdır ki zühdi dinlerin umumisinde sol 
kolun meş'um, sihrin menhi kadını dûn telâkki ettiğini 
görürüz. O halde eski türklerde kadının erkeğe müsavi 
olması, eski Türk dininin zühdî bir din olmasından ileri 
gelmiştir. İslâmiyet asr-ı saadette vecdî bir din halin
de olduğu için, sihri men etmekle berabet batılda te
lâkki etmediğinden, kadın dûn bir mertebede görül
müyordu.

Bilâhare, Iran ve rum dinlerinin zühdi telâkkileri 
Abbasiye devri müslümanlarının ruhlarına nüfuz ettiği



için kadınların dûnlukları hakkındaki yabancı fikirler, 
müslümanlar arasında intişara başladı. Türkler de bu 
âleme dâhil olduktan sonra, asırlarca temasın neticesi 
olarak, yavaş yavaş bu zihniyetin tesirine maruz oldu
lar. Fakat eski sihir bir çok tecelliden sonra, Tanzimat 
devrimizde başka bir isimle, yeniden kıymete mazhar 
olunca, kadın yeniden yüksek görülmeğe başladı. Fil 
hakika hars esasen dinden doğduğu gibi, medeniyette 
eski zamanların sihrinden iştikak etmiştir. Bugünkü 
âlimler ve mütefeninler, eski sahirlerin evlâtlarıdır. Na
sıl ki bugünkü bediî ve ahlâkî, dahilerde-keşke bizde 
de zuhur etseler-Zerdüştlerin, Budaların halifeleridir. 
O halde bugünkü medeniyete eski sihrin camşını naza
rıyla bakabiliriz. Çünkü sihir de medeniyet gibi millî 
değil, beynelmileldir. Sihrin yahut medeniyetin kadın 
hukuku üzerine bu faideli tesiri husule getirmesi, inlifâî 
hedeflere müteveccih oldukları için ikisinin de zühdi 
bir din ve ahlâka mübayin olmasındandır.

Esasen bi menfaat ve fedakâr olan dini ve ahlâki 
duyguların şiddeti sihrin yahut medeniyetin (lâmukad- 
desleştiren-Profanateur) tesirleriyle hafifleşdirilmez- 
se bu duygular gittikçe şiddetlenerek zühdi bir şekil 
alır. Vecdi bir dinin esası sevkî, zühdî bir dinin esası 
korkudur. Vecdli bir dindar ilâhını sever, zahidse ma
budundan korkar.

Vecdî bir din yalnız süfli hazlardan içtinab ettiği 
halde, zühdi bir din bu itkâyı yediği hazlara da teşmil 
eder. İşte bu suretledir ki sihrin büsbütün meydandan 
çekilmesi, dinin zühdi bir şiddet kesbetmesini, bu ise 
bedii sanatlarla beraber kadının da eski kıymetini kay
betmesini intaç etmiştir. Şimdi de bilâkis medeniyetin 
zuhuruyla beraber, dinin zühdi mahiyetinden çıkarak



veccfi bir şekil aldığını ve güzel sanatlarla beraber ka
dına da artık haşyetkâr bir nazarla bakılmadığını görü
yoruz.

Vukardaki teşrihlerden, eski Türklerde kadınla er
kek arasındaki müsaviliğin dinle sihir arasındaki iti
lâftan ileri geldiğini anladık. Şimdi de eski Türklerde 
cinsi ahlâka verilen kıymet ve ehemmiyetin sebebini 
ayıracağız. Yakut Türklerinin ilk baharda ve yazın umu
mi bir sevinç içinde ve güneşin şuaları altında icra 
ettikleri gülümseyen bir âyinleri vardır ki (velondiyet 
-fecandite ilâhesi) hakkında yapılır. Bu âyinleri, icra 
eden ruhaniler yakutça (sayenki) denir ki büyük bir 
ihtimale göre yazınki kelimesinin aynıdır. Çünkü diğer 
türkçelerdeki (S-ye) harfi, yakutçada (Se) harfine teb
dil eder. (Yay) kelimesi ise diğer türkçelerde (yaz) 
manasınadır. Şamanların yaptıkları sihrî âyinler, esa
sen kışa mahsustur. Bunlar kışın büyücü rahipleri ol
dukları halde sayenkiler yazın dinî ruhanileridir. Ma
mafih (scyeroveski) bunlara (Ok şamanlar) denildiği
ni de söylüyor. Çünkü eski Türklerce (kış) ile (sol 
kol)un rengi siyah olduğu gibi sihrinde rengi karadır. 
Ayni surette bunların makuslarına (Ok) sıfatı verilir. 
O halde dinin ruhanilerini de ak renkde görmek tabi
idir. Yakutlar erkek şamana (oyun), kadın şamana 
(odoğan) derlerki (ozan) kelimesiyle akrabadır. Yakut
ların bu ibadete hedef ittihaz ettikleri velûdiyet iiâ- 
hesinin ismi (ayzit-aisyt)dir. Bu ilâhe şarkta yazın 
güneşin doğduğu gök kısmında sakindir. Lâkin bu in
sanların ayzıtıdır. Atların ayzıtı kışın güneşin doğduğu 
noktada ikamet eder. Boynuzlu hayvanların ayzıtı ise 
yer altındadır.

Ayzıt gökten yere indiği vakit ev sahip ve sahi
besinin yatağı üzerinde mevki tutar. Genç kızlar ev-



londiklerî zaman velud olmak için, ayzıtın küçük bir 
resmini yataklarının önündeki bir tahta levha üzerine 
koyarlar. Yakutlar evlâda, bilhassa erkek evlâda ma
lik olmak için ayzıta tezarru ederler. Ak şamanın ay- 
zıta ibadet edeceği gün, yurt güzelce temizlenir. Her
kes gayet güzel bir yemek yer, bayramlık elbiselerini 
giyer. Bütün bu itinalar ilâhe geldiği zaman bütün çeh
releri mütebessim görmesi için yapılır.

Ak şaman hazırun arasından dokuz masum genç 
kızla, dokuz bakir delikanlı seçer. Delikanlılar sağda, 
genç kızlar solda olmak üzere bunları yan yana dizer. 
Sonra kendisi başlarında olduğu halde küçücek tera- 
mebtesini elinde tutarak ve İlâhiler terennüm ederek 
ilerler. Genç kızlarla delikanlılar bir birinin elini tut
muş oldukları halde onu takip ederler. Ve koro halin 
de (AyhalI Orayi ayhal!) diye terennüm ederler. Ak şa
man dualarının içinde ayzıtın müttefikleri olan bütün 
ilâhları ve bütün ruhları sayar. Şaman, güya bu sebep
le göğe doğru çıkar ve genç çiftlere oraya gitmek için 
rehberlik eder. Fakat ayzıtın hizmetçileri gümüş kır
baçlarla silahlı bulundukları halde, kapılarda duruyor
lar. Ahlâkı bozulmuş, fena ve tehlikeli olanları girmek
ten menederler. Bilhassa masumiyetlerini kaybetmiş 
olanları içeriye kabul etmezler. Ayzıt türkülerde şu şe
kilde tavsif olunur: «Bir hanım ki yarı uykuda denecek 
şekilde yatmış ve geniş satıhlı bir semar postekiyi göğ
sü üzerine çekmiş...»

«Kalpağı kulaklarını örtmüş, kurt derisinden çiz- 
me'eri kalçalarına kadar çıkmış ve orada sekiz şeritle 
bağlanmış.»

«Yeni mahlûkun doğduktan sonra, mesûdane ya
şaması, gelişmesi büyümesi için» ondan «gülme ve eğ



lenme-gülüm olayanı» istenilir. Oğulları, zenginleri, ka
rıları gebe kaldığı zaman, ayzıt için bir hayvan kurban
lığa tahsis ederlerdi. Kadın loğusa yatağına oturduğu 
yani genç bakireleriyle delikanlıların ve «otların ağaç
ların, çiçeklerin, tarlaların ruhlarını» maiyyete alarak 
ayzıt, şahsen loğusanın baş yastığı üstünde görüldüğü 
zaman bu hayvan kurban edilirdi. Eğer bu kadın ismet
sizce ayzıt asla görünmezdi.

Kesilen kurbanın başı ve bağırsakları ayzıtla, ma- 
iyyetine takdim olunurdu. Kalan kısmı halefi, müsafir- 
ler lohusaya bakan ve doğurmasına yardım eden ihti
yar kadın tarafından yenirdi. Çocuk doğar doğmaz, ih
tiyar kadın «ey ayzıt yaptığın iyilikler için sana teşek
kür ederiz. Ve ileride de yapmanı rica ederiz» diyerek 
ateşin içine tereyağı atardı.

Ayzıt umumiyetle, genç annenin yanında üç gün 
kalır. Bu müddet zarfında, lohusa samanla örtülmüş 
toprak üzerinde uzanmış olarak kalmak lâzımdır. Ü- 
çüncü gün sonra yıkanarak kendi yatağına yatar. Bu 
esnada yurt İçinde erkeklerin bulunmaması lâzımdır. 
Komşu kadınlarla evin kadınları ateşin yanında kürkten 
kalpaklar giymiş oldukları halde, bir taraftan ateşe e- 
rimiş tereyağı dökerler, diğer taraftan tereyağından 
yerler, yüzlerine sürerler ve üç kere «eyheye» diye gü
rültülü kelime sesleri çıkarırlar. Bu rasme için üç çanak 
tereyağı hazırlanmıştır. Biri ayzıt için, diğeri ihtiyar 
hasta bakıcı için, üçüncüsü de komşu kadınları için.

Nihayet bu rasmede biter, etin bakiyeleri ya ye
nilmiş, ya yakılmıştır. Misafirler çekilirler, ihtiyar ka
dın samanı toplar, doğurmanın bütün izlerini kaldırır. 
Bunlar, umumiyetle, bir ormana götürülerek, bir ağa-



cm yüksek dalına asılır. Ayzıt da çekilir gider. Çünkü 
artık vazifesi bitmiştir. Babası ilahlar soyunun korkunç 
efendisi (Jezejey)in kendisine tevdi etmiş olduğu (ru
hu) orta dünyaya vazetmiştir. Gökteki mukayyitler 
bu yeni ruhların mikdaratını daha evvelce (ay toyunun) 
yani (gökteki ikinci ilâh)m defterlerine ezelde nasıl 
yazılmışsa evvel veçhile kayıt ettikleri için, bu işin 
göğe ait merasimi de bitmiş demektir.

Fakat bu ruh bırakıp geldiği yıldızlı dünyayı unut- 
mıyacak, ona tahsirden vazgeçmeyecek, o ilk vatanın 
daüssılasından kurtulmıyacaktır. «Siyero zeveski» tah
kiyesinin sonunda böyle diyor: «Yakutlar bir mefkûreye 
olan temayyüllerimizî ve ona ulaşmamaktan ileri ge
len elemlerimizi işte bu suretle izah ediyorlar.»(1) Zan
nederiz ki eski Türklerde cinsi ahlâkın neden kuvvetli 
olduğunu anlatmak için fazla söz söylemeğe lüzum 
yok. Güldanilerle, Yunanlılarda ismetin düşmanı o- 
lan velodiyet ilâhesini, eski Türklerde masumiyetin ve 
faziletin nikâhbanı olarak görüyoruz.

(1) Revve de l'histoire des religionstome 46 
page 336



T Ü R K  A İLES İN İN  B Ü N YESİ

Çin Türkistanında bir seyahat yapan (Garenar) 
Türk ailesinin bünyesi pederşahi olduğunu iddia ediyor. 
Bu tetkiklere istinad eden (Gaston Rişar)da Türk ailesi
ni Yakutlarda (maderi), Türkistan da ve garbi Sibiryada 
(Pederşahi), Altay Türklerinde ise bu ikisinin arasında 
mutavassıt bir şekilde buluyor.

Halbuki bu sahifelerde şimdiye kadar zikrettiğimiz 
vakıalar Türklerin bütün şubelerinde ana soyu ile baba 
soyunun beraber bulunduğunu ve hiç bir Türk şubesin
de maderi yahut pederi ailenin münhasıran hâkim bu
lunmadığını ve hiç bir zaman Türk ailesinin pederşahi 
bir şekil almadığını göstermiştir. Bu iki müellifin aksi 
iddiada bulunmaları Türklerin arasında evvelâ aile 
ateşinin mukaddes tanınmasından, saniyen şiddetli ma
tem âyinleri icra edilmesinden, salisen bazı düğün 
âdetlerinden, rabian bazı hukuki müesseselerden pe
derşahi ailenin izlerini istidlâl etmelerinden mütevel- 
liddir. Ana sosyolojinin 3. cildinde (sayfa: 373) Ga- 
renar'ın kitabını tahlil ve tenkid eden Durkheim de 
Türklerde pederşahi ailenin bulunmadığını-hatta biz
zat, Garenarın saydığı vakıalara istinad ettiğini-irae 
ettiği için bizim bu husustaki kanaatimiz gayet kıy
metli ilmi bir velâyete de müstenid demektir. Binaen-



aleyh bu makaleden itibaren münaziin fih olan mese
leyi tamamiyle tenvir ederek Garenar ile Gaston Ri- 
şara ait nazariyelerin batılâsını isbata çalışacağız.

Türk kavminin muhtelif şubeleri arasında biri bi
rine mübayin aile enmüzeclerinin bulunduğuna dair 
Gaston Rişar tarafından ortaya atılan bu misalin doğ
ru olmadığı anlaşılınca, artık muhtelif şubeleri biri bi
rinden ne kadar uzak bulunursa bulunsun bir kavmin 
yalnız bir aile enmüzecine mâlik olabileceği hakikati 
de tezahür edecektir. Çünkü aile teşkilâtı içtimai mües- 
seselerin en eskisi olmak dolayısıyle, bir kavmin biri 
birinden uzaklaşan şubeleri arasında en ziyade müşa
bih kalması lâzım gelen müessese bilhassa aile ol
mak iktiza eder.

Bir cemiyette aile ateşinin mukaddes tanınması 
orada Pederşahi ailenin bulunduğuna delâlet etmez.

Bunu isbat için başka kavimlerden misal getir
meğe de lüzum yok. Gaston Rişarca maderi aile dev
rinde bulunduğu iddia olunan Yakut Türklerinde Pe
derşahi ailenin bulunmaması lâzım geldiği halde aile 
ateşine teabbüd edilmektedir. (Siyerozeveski) nin şu 
satırlarını okuyalım:

«Ateşe tapmak Yakutların en eski âdetlerinden ma- 
dudtur. Ve zaten şimdi de bütün Yakutlular tarafından 
bu ibadet icra olunmaktadır. Kendisi muhterem tanınan 
bir ev kadını günde hiç olmazsa bir defa olmak üzere 
ateşe bir şey atmak hususunda ferahi edemez. Pişir
mekte olduğu gıdadan bir parçacık, bir iplik, bir saç 
kılı, bir deri parçası, ilaâhir» Kır sakallı bir ihtiyar 
ol,an ateş perisi çok gevezedir daima bir şeyler 
mırıldanır. Fakat mırıltılarını yalnız çocukla Şaman 
anlayabilir.



Ayakkabılarını çamaşırlarını ateşte temizlemek, 
ateşe demir bir silah sokmak, ve bilhassa ateşin 
içine tükürmek memnudur. Ateşin muhtelif nev'i- 
leri var. 1 —  (Ulutoyun)nun yarattığı ateştir 
ki gündelik hayatta kullanılan fa deli ateşdir. (Buna 
beyaz bir aygır kurban edilir.) 2 —  Mukaddes ateştir 
ki baygınlık halinde şamanın üzerinde parlatılır. 3 —  
Korkunç ateştir ki (yer altında bir ihtiyar) [yani şey
tan] tarafından gönderilen bir tahrip vasıtasıdır ki, 
buna da b:rûni beyaz, sırtında siyah bir çizgi bulunan 
kan gibi kırmızı bir aygır takdim olunarak hiddeti tes
kin edilir.

Ocağınızda bu ateşlerden hangisi yanmakta ol
duğu asla bilinemez. Binaenaleyh Ona bir takım hedi
yeler ibzal etmek ihtiyata muvafıktır. Asla ateş hakkın
da fena söylememen ve meçhul olan bir adama kendi 
ocağından ateş vermemelidir.

Görülüyor ki Yakutların mukaddes tanıdıkları üç 
türlü ateş aile mabutlarının değil, birincisi (yer ilâ
hının) İkincisi (Gök ilâhının), üçüncüsü ise yer al
tının en derin katında bulunan (cehennemi şeytan)ın 

/ tecelligahlarıdır. (Bu ilâhlardan İleride bahsedeceğiz). 
Binaenaleyh Yakutlarda görülen ateş ibadeti, bu kavim
de bir aile dininin mevcudiyetine delâlet etmez. (Rad- 
lof(un Altay şamanizmine dair yazdığı tetkiknameye 
nazaran Altay Türklerinde de ateş bir takdis vasıtası 
olarak kullanılır. Fakat, bu hususta kullanılan ateş, ucu 
alındırılmış bir ardıç dalından ibarettir.

Aynı zamanda gök ilahına (yani Bay oğluna) tak
dim edilen açık renkli kurban bir hoş ağacı ormanlı
ğında muvakkaten yapılan bir yurtta icra edilir. (De
mek ki ateşin kutsiyeti ardıç yahut hoş ağacının kutsi



yetinden ileri geliyor.) Evde yahut mezarlıkta kesilen 
koyu renkli kurbanlar da yer altı ilâhı olan (Erlik Han)a 
takdim edilir. Ak şamanlar tarafından kesilen bu kur
banların ölenlerin ruhuna ibadet maksadıyla değil, 
bilâkis bu ruhları evden zorla çıkararak uhrevi ikamet
gâhlarına kati bir surette yerleştirmek içindir. Çünkü 
ölenlerin ruhları eski ikametgâhlarından ayrılmak is
temezler. Burada kaldıkları müddetçe hayatta kalan 
akrabalarına büyük mazarratlar iras ederler.

(Garenar), Sibirya Türklerinde ev kadınının her sa
bah mutfak ateşini bir ateş dalıyla tutuşturduktan 
sonra bütün odaları bu dalla takdis ettiğini ve Kazak 
larla, Kırgızların çadırına kurban takdim ederken (od 
ata ve od ana) diye hitabettiklerini beyan ediyor. Bu 
vakıalardan da anlaşılıyor ki Türk ailesinde Pederşahi 
ailede olduğu gibi yalnız erkek bir ilâha taprlmadığı, 
aynı zamanda bir mabudla bir mabudaya ibadet edil
diği anlaşılıyor. Bize göre bu iki mabudun biri zevcin 
birisi zevcenin mülküs siyaneleridir.

Eski Türklerde her ferdin bir mülk-üs siyanesi 
bulunduğu anlaşılıyor. Buna Yakutlar (Ayeci), Altay 
Türkleri ise (Yayucı) nâmlarını veriyorlar. Bu günkü 
lisanımızda karı ile kocanın arasında nec'msizlik ol
duğu zaman (Perileri hoşlaşmamış) deniliyor. O hal
de Türklerde ailenin esası ölmüş cedlere değil, karı 
ile kocanın perilerine ibadet etmektir.

Garenar pederşahi aileye delil olmak üzere Türk
lerde, evin erkeğine (Od ağası) denilmesini gösteriyor. 
Halbuki evin hanımına da (ev kadını) derler. Kadın 
eski Türkçede (Katon) ki arapçada Hatun şeklini al
mıştır. Prenses manasınadır.

Orhon kitabesinde (zevce) mukabil olarak (kon- 
çuy) kelimesi kullanılıyor. Mahmut Kaşgariye göre



(Konçuy) hanım manasınadır ki hatundan bir derece 
dûndur. (Katun-Konçuy) tabiri (hanım efendi ve ha
nım) mukabili olarak kullanılırmış.

(Değani) bu kelimenin çince (kum-tschou) şek
linde olarak (imparator sülâlesinden prenses) manası
na geldiğini ve Türk hakanlarına gûya bir takım cari- 
yelerin Prenses unvanıyla tebcil edilerek gönderildi
ğini yazıyor. (1)

(Grand Ansiklopedi) de (Hun) bahsini yazan zat: 
«Bundan sonra da bir çok Çin prensesleri Türklere ve
rilmişse de Çinliler gururlarından verilen kızların pren
ses olmayıp esir kızları olduğunu yazarlar.» diyor ki 
hakikatte bundan ibarettir. Yukariki ifadelerden an
laşılıyor ki eski Türk hakanları Çin prensesleriyle ev
lendikleri için, ibtida hakan zevcelerine, sonra da bü
tün zevcelere (Konçuy) demeğe başladılar. Mamafih 
Mahmut Kaşgari’nin dediği gibi (Konçuylar) yani (Çin 
Prensesleri hatunlardan) yani Türk Prenseslerinden 
dûn bir mevkiye malikdirler.

Hulâsa eski Türkler gerek zevceye, gerek ka
dına gayet ihtiramkâr tabirler tahsis etmişlerdi. 
(Hanım, begüm, bige, ağa, age) tabirleri de bu 
meyanda sayılabilir. Çin Müverrihleri en eski za
manlarda yani Hivenknolar devrinde Türk impara- 
toriçelerine (yen-şey) namı verildiğini yazıyorlar. Bu 
kelimenin şimdiki şekli ihtimal ki (yenge)dir. (Konçuy) 
kelimesinden (komşu) ve (kuma) tabirlerinin iştika
kını farzedebiliriz. Çünkü konçuy hakanın hakîki zev
cesi olan hatunun komşusu ve kuması makamında idi. 
Eski Türklerde asıl zevcenin ilden yani sülâleden ol-

(1) Umumî Hunlar tarihi Cilt: 1, Sayfa 31



ması lâzım geldiğini ve yabancı kadınların ancak ku
ma olabileceklerini sabık makalelerimizden birindt 
izah etmiştik.

Garenar, bizde (ocağımız sönmesin) dediklerini 
ve bunun da pederşahi aileye delâlet ettiğini söylü
yor.

Filhakika, Türklerde aile ocağının sönmemesi bir 
mefküreydi. Bunun için, büyük kardeşler evlendikçe 
ayrılarak yeni ocaklar teşkil etmekle beraber asıl ocak 
küçük kardeşe yani (Od bekçisine) kalırdı. Moğollar 
buna aynı manaya olarak (Od çikin) derlerdi. Leon Ka- 
hon Türkçe (Tekin) kelimesini bu manada telâkki edi
yorsa da doğru değildir. (Tekin) bidayette Şadlar yar.i 
prensler arasında hakandan sonra en büyük askeri rüt
beye malik olandır. Bilâhare sülâleden olan bütün 
prenslere (Şad) yerine tekin ıtlâk edilmeğe başladı. 
Orhon kitabesinde birinci manaya, Mahmut Kaşgari 
lûgatında ise ikinci manaya rast geliyoruz.

Türk ailesi Pederşahi olsa idi büyük evlâtlar ev
lendikçe ayrı evlere çıkmayacak ve ocağın bekçiliğini 
bilhassa büyük kardeşe tevcih edilecekti. Mamafih bu 
şartların mevcudiyeti bile Pederşahi aileyi vücuda ge
tiremez. Çünkü Cenubi islâvların Zadroğa unvanlı aile 
enmuzeci bu şartları haiz olduğu halde Pederşahi aile 
mahiyetinde değildir. Bir ailenin pederşahi mahiyetin
de olması için babanın gerek ailenin fertleri ve gerek 
ailenin emvali üzerinde müstakil ve müstebit bir hak'- 
miyete mâlik bulunması şarttır.

Türk ailesinde ise babanın böyle hükümdarcasına 
bir velâyeti hiç bir zaman mevcut olmamıştır. Aile 
velâyeti baba ile âbada müşterek olmakla beraber ev
lâtlar ister erkek, ister kız olsun, evlendikleri zaman 
ailenin emvalinden kendilerine ait olan hisseyi alarak



bu müşterek velâyetten dışarı çıkarlardı. Yalnız ocak 
bekçisi bu haktan mahrumdu. Çünkü Türk töresine gö
re her eski ocak bir düzine yeni ocaklar üretecek, fakat 
eskileri de sönmiyecekti.

Garenar, Çin Türkistanında izdivaç merasimini üç 
amoliyede icmal ediyor:

1 —  Güveyi dostlarıyla beraber müstakbel kayın 
babasının evine gider (Hay, hay evlenin hay evlenin) 
suretinde ilan bugün manası meçhul bir nakaratı te
rennüm ederler. Genç kızın babası bunları kapıda is
tikbal eder. Mihmannuvazlık ekmeğini takdim ettik
ten sonra onları merasimle eve alır. Burada baba de
likanlının boynuna bir yazma sardıktan sonra kızını, 
teşrifatla onun elleri arasına verir. Garenar bu yazma
yı babalık velâyetinin güveyiye bir intikali gibi 
görüyor. Halbuki delikanlının boynuna bağlanan 
bu bağ onun köle gibi bağlandığının timsali de 
olabilir. Altay Türklerinde (Barabinezlerde) ambil- 
yan (iç güveylik) tarzındaki izdivacın mevcudiyetini 
bildirmiştik. Bu gibi timsallere mana vermek caiz olun
ca, bu adeti Odora'nın bir bakıyyesi telâkki etmek niçin 
caiz olmasın? Mamafih bu âdetin eski manası ne olursa 
olsun, şimdiki medlulu nikâh rabıtasından ibarettir.

Bu ameliyeden sonra, büyük bir fincan dolusu tuz
lu su getirilir; genç kızla delikanlının ebeveynleri bu 
suyun içinde bir parça ekmeği ıslatarak nişanlılara tak
dim ederler. Bundan sonra kız artık eski yurdunu 
terkedebilir.

2 —  Genç kız kocasının evine götürülür. Alay 
mümkün olduğu kadar ihtişamlıdır. Musiki terennüm 
ettiği halde atlı olarak giderler. Gelinle ailesinden olan 
kadınlar bu ayrılmayı gönül hoşluğuyla kabul etmiş



görünmezler. Ağlarlar, sızlarlar. Delikanlının arkadaş
ları gelne teselli vermek için «ağlama kız, ağlamal 
Mesud olacaksın!» diye terennüm ederler. Kızın annesi 
de «kara gözlü, tatlı sözlü yavrusundan ayrılarak evde 
yapayalnız kaldığını» terennüm ederek ağlar ağlar! Ka
zaklarda bu mukavemet gayet şiddetli olur. Güveyin 
akrabaları bir kız kaçırma muvazaası yaparlar, kızın 
refikaları buna karşı müdafaa vaziyeti alırlar. Bu mu
kavemete galebe çaldıktan sonra, iki evin arasında 
komşu gençler ikinci bir mukavemet gösterirler. Bi
rinci mukavemet ailenin, ikinci mukavemet ise 
semiyyenin genç kızın ayrılmasına razı olmadığını gös
terir. Komşu gençler güveyin boynundaki yazmayı al
mak isterler. Güveyi yazmayı vermemek için bedel 
olarak onlara para verir. Her halde yazma nikâhın tim
sali olduğu için onu elinden aldırmamak vazifesidir. 
Alay, güveyin kapısına gelince durur. Evin eşiği (eşli 
yani tabu) olduğundan genç kız bu eşiğe basıp içeri 
giremez. Güveyin akrabası onu bir halı üzerinde ol
duğu halde, ayağı eşiğe değmeden içeri alırlar ve içe
ride yanmakta olan bir ateşin yanına götürürler. Bize 
göre bu suretle genç kızın perisi delikanlının perisine 
takdim edilmiş olur.

3 —  Şimdiye kadar biri birini görmemiş olan bu 
iki peri birden bire sevişmezler. Bu perilerin eski ak
rabalarından ayrılarak biri birine ısınması için üç gün 
zarfında gelinle güveyi, kayınbaba ve analarıyla kar
şı karşıya gelemezler. Eğer rast gele güveyi kayınba- 
basını sokakta görürse, her ikisi de büyük bir küfürden 
yahut cinayetten korkmuş gibi gerisin geri kaçarlar. 
Şartlarla Kırgızlarda genç kız bugün zarfında ça
dırın bir köşesinde, bir perde arkasında durur, üç gün 
üç gece akrabasına, kocasına, herkese karşı saklı ka-



lir, yalnız taliini aramakla meşgûl olan samimi, mu- 
hibbeleriyle görüşebilir. Bu müddet geçtikten sonra, 
ihtişamla perdenin arkasından çıkarılır. Artık kocası 
gerek onu ve gerek kayınbaba ve anasını görebilir. Bu 
yüz açılması düğününe Kırgızlarda «bet açar toy» Çin 
Türkistanın da «Yüz açku» nâmları verilir. OsmanlIlar
da «yüz görümlüğü» nâmıyla verilen hediye bu ade
tin bakıyyesidir.

Bu üç günlük görüşmemek âdeti ferdi ruh
lardaki tabii bir utanmanın neticesi değildir, iz
divacın, saâdetli olması iki perinin sevişmesiyle kaim 
olduğuna binâen biribirine ısınabilmeleri için bunlara 
meydan vermek ve bunun için de gelin ve göveğiyle 
beraber akrabaları meydandan çekilmek iktiza ediyor, 
ihtimal ki iki peri, kendilerinin haberi olmadan bu işe 
teşebbüs edildiğinden dolayı teşebbüs edenlerin ha
talarını anlıyarak utanmalarını ister. Hâsılı, bu rasi- 
melerde fertlerde utanmayı bir vazife olarak tahmil 
eden içtimai vicdandır.

Perilerin biribiriyle sevişmesi teayyün ettikten 
sonra, genç zevce itikâfgâhından çıkarak ateşin yanına 
gelir. (Od ata, Od ana) diye hitap ederek ateşin içi
ne takdime olarak tereyağı atar. Sonra bir parça yağı 
bu mukaddes ateşte eriterek yüzüne sürer.

Mamafih Türklerde izdivacın içtimai bir utanma 
ile terafukû yalnız bundan ibaret değildir. Bugün 
memleketimizde câri olan bir takım âdetler, bunun 
derin bir esası olduğunu gösteriyor. Türkiyede 
nikâh esnasında gelinle güveyi doğrudan doğruya yüz 
yüze gelmiyor. Nikâh mutlaka iki tarafın vekilleri tara
fından akd olunuyor. Halbuki islâmiyette böyle bir 
mecburiyet asla yoktur.

F:14



Bundan başka gelinle güveyinin ana babalarıda 
resmen utanmağa mecbur oldukları için düğün mera
siminde meydana çıkamıyorlar. Güveyinin babası 
yerine (Sadıç) nâmıyla bir erkek, Kelinin anası yerine 
de (yenge) nâmıyla bir kadın kâim oluyor. Nikâh ve 
düğünün bütün rasmelerinde işte asıl alâkadar olan 
gelinle güveyi ve bunların ana babaları alâkadarlık 
göstermiyor, iktiza eden merasim ya vekiller yahut 
çanşınlar tarafından icra olunuyor. Bu kaideler Türk- 
ler nazarında izdivacın (Od ana) ve (Od ata) nâmın
daki iki ilâha aid manevi bir surette alâkadar olanların 
bu alâkalarını gizlemeleri lâzım geldiğini gösteriyor. 
O halde Türklerde (haya-pudeur) ile (sıkıIganIık- 
timidite)nin neden dolayı umumi bir haslet olduğunu 
bu vakıalarla izah edebiliriz. Düğüne ait bütün rasmeler, 
utanma ve sıkılma hasletlerini Türklere bîr içtimai 
vazife gibi tahvil ettiğinden, bu hasletleri uzvi bir is
tidat dolayısıyla değil, içtimai bir terbiye tarikiyle ah- 
zettikleri anlaşılıyor.



M Ü K Â F A A T  VE M Ü C A 2 A A T  M E S E L E S İN E  
D A İR  BİR KA Ç  SÖ Z

Satı Bey, bu makalesinde Spenserin «Tabii mü- 
cazaat mükâfaat» hakkındaki nazariyesini anlattıktan 
sonra, benim geçen makalemde bu usûl ve nazariyeyi 
terviç ettiğimi söylüyor. Mademki J j. Russo ile Spen- 
serden biri bu nazariye hakkında söylenen sözleri takip 
etmişler, bu hususta Durkreim'in kanaatini da zikret
meleri lâzım gelirdi. Bilhassa, benim serdettiğim fikir 
tenkit olunurken, herkesten evvel hatırlanması lâzım 
gelen «Durkheim»dir.

Durkheim, Spenserin katî bir şekilde ifade ettiği 
bu nazariyeyi ilmi bir surette reddediyor, işte «İçti
maiyat Usulünün Kaideleri» nâmındaki kitabından bu
na delâlet eden bir makaleyi aşağıda naklediyorum:

«Vakıaların bugünkü ve her zamanki hallerine ba
kılınca göze çarpan şu olur ki her terbiye, çocukların 
kendi kendine (yani spontane bir surette) vâsıl olmı- 
yacakları görmek, duymak ve yapmak tarzlarını onlara 
kabul ettirmek için icra olunan mütemadi bir cihetten 
ibarettir. Hayatının ilk zamanlarından beri biz çocuğu 
muntazam saatlarda yemeğe, içmeğe ve uyumağa icbar 
ederiz. Biz onu temiz olmağa, uslu durmağa, itaat 
etmeğe mecbur tutarız. Bir çok zaman sonra, biz onu



başkalarını hesaba almağa, âdetlere ve adaba hürmet 
etmeğe icbar eder çalışmaya vs. şeylere mecbur tuta
rız. Eğer bir zaman sonra, bu icbar hissedilmeyecek 
bir hale geliyorsa, bunun sebebi yapılan icbarın bir 
takım itiyadlar, dahili temayüller husule getirmiş ol
masıdır. Bu itiyatlar, bu dahili temayüller artık icbarın 
devamına lüzum göstermez. Fakat, bunların onun ye
rine kaim olması, ancak ondan iştikak etmelerinden 
dolayıdır. Filhakika Spensere göre akla müstenid bir 
terbiye bu usûlleri takbih etmeli ve çocuğu tam bir 
hürriyet içinde bırakmalıdır. Fakat bu terbiye naza- 
riyesi bilinen kavimlerden hiç birisi taafından tatbik 
edilmemiş olduğu için, ancak şahsi bir görüş olabi
lir. Binaenaleyh zikri geçen vakıalara muhalif olarak 
gösterilemez.

Bilhassa, zikri geçen bu vakıalara hususî bir 
mânîdarlık veren nokta, terbiyenin hakikî mevzuunun, 
İçtimaî mevcudu yapmaktan ibaret olmasıdır. Bina
enaleyh terbiye bize, İçtimaî mevcudun tarihte ne sû- 
retle teşekkül ettiğini mücmel bir surette gösterebi
lir. Çocuğun her an duçar olduğu bu tazyik bizzat onu 
kendi suretine uydurmağa çalışan İçtimaî muhitin 
tazyikidir. O halde ebeveynle muallimler bir takım 
mümessillerden ve mutavassıtlardan başka bir şey de
ğildir.»

Durkheim Fransa felsefe cemiyetine arzettiği «a 
determination du fait moral» unvanlı içtihadında da 
bütün mükâfaat ve mücazaatları câmi olması lâzım 
gelen «müeyyide sanction» ve tabiî aksülamellerden 
vazıh bir surette tefrik ediyor.

Binaenaleyh Spenser nazariyesinin maddî tabiata 
ait kısmının bu gün hâla yaşandığına zahip olmak doğ-



ru değildir. Bilhassa ben makalemde terbiye, cemiye
tin fertlerini kendisine benzetmesi yani temsil etmesi 
olduğunu söylemiş ve terbiye ile içtimaileşmenin aynı 
şey olduğunu sarih bir surette ifade etmiştim. Terbi
yeyi, ferdin tabiata intibakı suretinde telâkki etmek baş
ka, ferdin cemiyete yahut içtimai tabiata temessül et
mesi suretinde anlamak başkadır. Ben terbiyenin ikinci 
suretini kabul ettiğim için, birinci suretini tamamiyle 
reddederim.

Bana göre fert şe'niyet hükümlerinde cemiyete te
messül eder. Fakat daha evvel cemiyet harici tabiata 
az çok intibak etmiş, bu intibaktan «müsbet ilimler» ve 
«amelî fennî»ler husûle gelmiş olduğu için, fert cemi
yetin şe'niyet hükümlerine temessül ederken aynı za
manda tabiatın kanunlarını da öğrenmiş yani zihnen 
tabiata da intibak etmiş olur. Demek oluyor ki ferdin 
tabiata intibakı Spencerin zannetiği gibi doğrudan doğ
ruya değil, bil vasıta, yani bir nevî İçtimaî müessese
ler mecmuası hükmünde bulunan müsbet ilimler ve 
fenler vasıtasıyladır. Biz, çocuklarımızı terbiye eder
ken ne ellerinin yanmasına, ne de onların pencereden 
sokağa düşmesine meydan veriyoruz. Yanmanın, düş
menin, boğulmanın ne olduğunu, ya başkalarının ser
güzeştlerinden bahisle yahut tabiî kanunları izahla 
anlatıyoruz. Biz böyle yaptığımız gibi bütün dünya, 
hatta ingilizler de böyle hareket ediyorlar. O halde va
kıanın hilafına gayri mümkün olan nazariyeyi kabul et
mekte ne faide vardır?

Ferdin kıymet hükümleri itibariyle cemiyeti tem
sil etmesine gelince, bu hususta fert bilvasıta bir şe
kilde bile tabiata intibak etmiş olmaz. Çünkü kıymet
ler cemiyetin vicdanında yaşıyan bir takım mefkûre- 
lerdir ki haricî tabiatla hiç bir alâkaya malik değildir.



Bundan dolayıdır ki insanlar ötedenberi bunları mave- 
rayî bir şe'niyetin makusleri addetmişlerdir.

İşte benim terbiye hakkındaki kanaatim bu daire
dedir. Fakat, ben terbiyenin bir taraftan doğrudan doğ
ruya münteşir cemiyet yani İçtimaî tabiat tarafından, 
diğer cihetten de müteazzi cemiyet yani cemiyetin mü
messillerinden ve muvassıtlarından ibaret olan fertler 
tarafından yapıldığını görüyorum. Binaenaleyh müka- 
faat ve mücazaatın da iki şekilde cereyan ettiğini mü
şahede ediyorum.

Hatta ben bir müddetten beri Jan Jak Russo'nun 
«insan tabiat halinde idi, cemiyet ve medeniyet onun 
ahlâkını bozdu.» suretindeki iddiasını kendi rüyet 
tarzıma uydurarak münteşir cemiyet ferde doğru ve 
tarzıma uydurarak «Münteşir cemiyetse çok kere yan
lış ve fena duygular telkin eder.» diyorum. Russonun 
«medeniyeti bırakalım tabiata avdet edelim» tavsi
yesini de «Müteazzi irfanı terkederek münteşir harsa 
rücû edelim» suretinde telâkki ediyorum, ihtimal ki 
Russo, böyle düşünmüyordu. Fakat nasıl ki Spenser 
Russo'nun «Hads intuition»unu kendi zihn’yetine uydu
rarak'maddileştirmişse ben de kendi telâkkime tevfik 
ederek içtimaileştiriyorum. Sâtı Bey gizli olan fena
lıkları, cemiyet bilmez diyor. Acaba fertler bütün fe
nalıkları bilirler mi? Mamafih mes'ele meydanda olan 
fenalıklar yahut faziletler hakkındaki hükümler saha- 
sındadır. Bu hususta ben dalma mümessil fertlerin 
daha çok aldandığını, münteşir cemiyetinse daima isa
bet ettiğini gördüm. İçtimai tetkiklerim de bu kanaati 
kuvvetlendirdi.

Vakıa, bazan fertler münteşir cemiyette propağan- 
da yaparak yanlış bir efkâr-ı âmme vücûda getirirler.



Fakat İçtimaî vicdanın ve örfün efkâr-ı âmme demek 
olmadığım bilakis hissiyat-ı âmmeden ibaret bulun
duğunu «Muallim» mecmuasındaki terbiye münakaşası 
esnasında vazıh bir surette yazmış olduğum için efkâr-ı 
âmmenin hataları benim nazariyeme hiç bir noksanlık 
vermez. Efkar-ı âmmeyi yaratan fertlerdir. Halbuki örf 
yani hissiyat-ı âmme fertlerin fevkinde bir mevcûdiyete 
mâliktir.

Münteşir mükâfaat ve mücazaat hissiyat-ı âmme
nin efkâr-ı âmmeden tamamiyle mücerred bulunduğu
nu onlar da hâkim olduğu için müdürlerin yahut mual
limlerin idaresiyle tevkif yahut tahrik olunmaz. Gerçi 
alelâde fertler efkâr-ı âmmeye tesir edebilirler, fakat 
efkâr-ı âmmenin tahsin yahut takbihi müteazzi müey
yideler nevindendir. Münteşir müeyyideler yalnız ce
miyetin bir nevi tecessûdu hükmünde olan dâhilere te
sir edebilirler. Çünkü dâhiler hissiyat-ı -âmmede hu- 
sûle gelen büyük inkılâpların şuurları mahiyetinde ol
duklarından, bunlar hüsün (güzel) ve gabih (çir
kin) hakkındaki duyguların birdenbire değişmesine 
sebep olurlar. Fakat bunlar İçtimaî vicdanın makus- 
leri olduğu için münteşir mükâfaat ve mücazaat men- 
şece yine tamamiyle İçtimaî kalır.

Benim fertlere kıymet vermediğim bahsine gelin
ce, filhakika ben cemiyetin resmî mümessillerinin (rep- 
resentant) yalnız bu sıfatlarından dolayı büyük bir 
kıymete mâlik olmalarını kabul etmiyorum. Fakat ce
miyetin temsilkâr (resresentatif) fertlerine yani dâhi
lere, kahramanlara ve az çok bunlara benzeyen kim
selere herkesten çok kıymet veriyorum. Eğer cemiye
tin mümessilleri temsilkâr fertlerden olur ve müteazzî 
irfan, münteşir harsa muvafık bulunursa ben, o zaman 
mümessil fertlere de müteazzi cemiyete de, onun



irfanına cfa kıymet veririm. Demek ki bir takım şeylere 
kıymet verip vermeyişim mutlak değil, bâzı şartlarla 
mukayyettir.

f e r d iy e t  v e  ş a h s iy e t

Hayatın kanunu (Elemden kaçmak, hazzı aramak
tır,) derler. Bu kanun doğru olurdu, eğer haz ile ele
min muhtelif şekilleri tefrik edilseydi.

Haz ile elem bize ya maddî varlıklardan, yahut 
mefkurelerden gelir. Meselâ: açlık susuzluk gibi elem
ler vücudumuzda bir takım maddî varlıkların noksan
olmasından doğar. Halbukî dinî, ahlâkî, siyasî, bedii 
gibi elemler bir takım mefkûrelerimizin tatmin edil
memesinden ileri gelir.

Açlık susuzluk gibi elemler, izale edilmedikleri su
rette ferdiyetimiz tehlikede kalır. Bunlar vücûdumuzda 
başlıyan maddî bir eksiklik, maddî bir bozukluğun ha
bercileridir. Yemekten, içmekten duyduğumuz hazlar- 
da yine uzviyetimizde başlıyan bir kutlanmanın, bir 
canlanmanın müjdecileridir. 0 halde bu nevî haz ve 
elemlere (ferdî hazlar ve elemler) diyebiliriz.

Halbukî mefkurelerimizin tatmin edilmemesinden 
doğan elemler izale edilmediği zaman ferdiyetimiz hiç 
b'r tehlike karşısında kalmaz, çünkü ferdiyetimiz mad
dî varlıklardan müteşekkil olduğu için ancak maddî 
varlıklardan zarar yahut faide görebilir. Mefkurelerin 
yani manevî varlıkların ona doğrudan doğruya hiç bir



tesiri yoktur. Fakat bizim bu ferdiyetimizden başka 
bir de mefkurelerden meydana gelmiş bir şahsiyetimiz 
var. İşte mefkurelerden doğan elemler, bu şahsiyetin 
tehlikede olduğunu haber verir. Mefkûrelerin tatmin 
edilmesinden doğan hazlar da yine bu şahsiyetin te
kamülüne tercüman oluyor. O halde bu nevî hazlara ve 
elemlere de şahsî hazlar ve elemler diyebiliriz.

Şahsiyet ve ferdiyetin ikisi de birer (temayüller 
sistemidir) ikisi de elemlerden kaçar, hazları arar. Fa
kat birincisi maddî elemlerden kaçarak, maddî hazları 
arar, İkincisi ise mânevî elemlerden kaçarak, mânevi 
hazları arar.

Görülüyor ki (elemden kaçmak, hazzı anmak) fer
dî hayat gibi, şahsî hayatın da nâzımıdır. Fakat ferdî
hayattaki haz ve elem ile, şahsî hayattaki haz ve elem
lerin keyfiyetleri, tabiatları tamamiyle başkadır. Lez- 
zetcilerin (hödonizme), yahut intifacıların (utiliaris- 
me) zannettikleri gibi şahsî hazlar ve elemler, 
ferdî hazlara ve elemlere irca edilemez. Şahsî temayül
lerin menşeî ferdî temayüllerin menşeinden büsbütün 
ayrıdır.

Ferdî temayüller bize nevimizin telkinleri mahi
yetindedir. Şahsî temayüller ise cemiyetimizin ilham
ları hükmündedir. Demek oluyorki iki nevî benliğimiz
de müstakil sürette bizim kendi malımız değildir. Ye- 
dfğimiz, içtiğimiz, tenasül arzusunu hazzettiğimiz za
man, zâhirde biz kendi varlığımızı idameye çalışıyoruz, 
hakikatte ise haberimiz olmadan nev'imizin idamesi
ne hizmet ediyoruz. Dinî, ahlâkî, siyasî, bediî mefkû- 
reler peşinde koştuğumuz zamanda yine biz kendi şah
siyetimizin temayüllerine tâbi oluyoruz, hakikatte ise 
haberimiz olmadan cemiyetimizin intizam ve terakki
sine hizmet ediyoruz.



Ferdiyet ve şahsiyet ruhun iki muhtelif sistem 
dahilinde vücûda gelmiş iki muhtelif teşkilattır. Fer
diyet sisteminin merkezi, nevin fertlere mevdu (veril
miş) bir müdrikesi hükmünde olan şuurdur. Şahsiyet 
merkezinin sistemi ise cemiyetin şahıslara mevdu bir 
müdrikesi mahiyetinde olan vicdandır. Hayvanlar yal
nız nevilerinin mümessilleri oldukları için, yalnız fer
diyetleri yani şuurları vardır, insanlar ise hem nevi
lerinin, hem cemiyetlerinin mümessilleri bulundukları 
için, aynı zamanda hem ferdiyet ve şuurları, hem de 
şahsiyet ve vicdanları vardır. Bunun içindir ki hay
vanların ruhundan yalnız (ferdî ruhiyat) ilmi bahse
debilir; insanların ruhunu ise yalnız ferdî ruhiyat iha
ta edemez. Manevî insanı anlamak için, şahsî tema
yüllerden ve şahsiyet sisteminden bahs ve bir de (şah
si ruhiyat) ilmine ihtiyaç vardır.

Ferdiyet ile şahsiyet bu suretlerle tarif ve tefrik 
ettikten sonra, ferdiyetçilik ile şahsiyetçilik arasındaki 
farkları göstermek gayet kolaylaşır. Ferdiyetsiz bir 
şahsiyet tasavvur edilemediği için, şahsiyetciler hiç 
bir zaman ferdiyeti ihmal edemezler. Ferdiyet bir te
meldir ki ferdiyet binası ancak onun üzerine kurula
bilir. Fakat şahsiyetsiz fertler pek çok olduğu için fer
diyetçiler şahsiyeti ihmal edebilirler. Nasıl ki tahlil
lerinde şahsî ruhiyata mevki vermiyerek yalnız ferdî 
ruhiyata istinad eden Fransız naturalizmi bu hale can
lı bir misaldir. Bizim edebiyatımız Fransadaki bu has
ta ceryanı taklide başladıktan sonra onu okuyan genç
lerimizde ferdiyetçilik temayülleri bâriz bir sûrette gö
rülmeğe başladı. Halbuki Şinasî-Kemal devrinin ede
biyatı, yetiştirdiği gençlere şahsiyetçilik meylini ver
mişti.



Edebiyat, gençlik terbiyesinin temeli olan insani- 
yat (Les humanites)in mühim meşgalelerinden biridir, 
işte bu mevkî itibariyledir ki edebiyat bütün insanı ta- 
mamiyle tasvir etmek mecburiyetindedir. Bir tek in
san hakkında şahadette bulunduğumuz zaman, onun 
yalnız nâkıselerini sayarak, meziyetlerini meskût bı
rakmayı tecviz etmeyiz. Edebiyat ise bütün insaniyet 
hakkında gördüklerini söylemek için matbuat huzu
runa dâvet edilmiş bir şahit mevkiindedir. Bu şahit 
insanların yalnız ferdî temayüllerini tasvir eder de, 
şahsî temayüllerini ketmederse vazifesini sû-i isti
mal etmiş, hakikata karşı küfür etmiş olur. İnsaniye
tin edebiyattan başka diğer üç meşgalesi de vardır ki 
rûhiyat, içtimaiyat, ve felsefedir. Bunlardan da insanı 
olduğu gibi görmeyi ve göstermeyi isteriz. Selâmet 
yalnız müsbet ilimde ve tam hakikattadır. Faziletin 
esası samimiyettir, (insan mes'ud olmak için ceha
lete ve hurafeye muhtaçtır.) diyenler insanı anlama
mışlardır. Bu asrın ruhu, edebiyatın, felsefenin, içti
maiyat ve ilâhiyatın tamamiyle hakikatçı olmasını is
tiyor. Fakat şu kadar var ki tam hakikati ferçilerin, 
yarım gözü değil, ancak şahsiyetçilerin tam gözü gö
rebilir.





Z İY A  GÖ KALP K Ü LL İY A TIN D A N

TÜ R K LEŞ M E K  - İS LA M LA Ş M A K  - M U A S IR LA Ş M A K

Fiatı: 10 Lira

K IZ ILELM A  NERESİ

Yazar:

Ömer Seyfettin

Fiatı: 10 Lira

»COOCOOOOOOOOOOOOBOBOOOOOOOOOOOOOOOOO



ZİYA GÖKALP KÜLLİYATINDAN

TÜRK MEDENİYETİ TARİHİ

1. Cilt 10 TL.
2. Cilt 10 TL.

İkisi bir arada, lüks ciltli 30 TL.
Bu kitap,. Millî Eğitim bakanlığı tarafından öğretmen 
ve öğrencilere tavsiye edilmiştir.

ZIYA GÖKALP KÜLLİYATINDAN

TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI

Fiatı: 10 Lira



YAYINLARIMIZ ;

Türk Medeniyeti Tarihi (Cilt I) Ziya Gökalp 10 TL. 
Türk Medeniyeti Tarihi (Cilt II) Ziya Gökalp 10 TL. 
Türk Medeniyeti Tarihi (iki cilt bir arada,

Lüks ciltli 30 TL.
Türkçülüğün Esasları Ziya Gökalp 10 TL.
Türkleşmek - İslâmlaşmak - Muasırlaşmak

Ziya Gökalp 10 TL. 
Türk Ahlâkı Ziya Gökalp 10 TL.
Kızıl Elma Neresi Ömer Seyfeddin 10 TL.
Milliyetçi Sanayi Sistemi Ali Bayındır 12,50 TL. 
Gönül Hanım Ahmet Hikmet Müftüoğlu 5 TL. 
Mehmet Akif Süleyman Nazif 7,5 TL.
TuranlInın Defteri M. Ali Tevfik 6 TL.
Savaş Notları Goebbels 7,5 TL.
Nazi Partisi Proğram G. Feder 7,5 TL.
Tarih Boyunca Yahudi Meselesi

Theodor Frischt 25 TL.
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