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fýndan gönderilen ruh insanlara Tanrý’nýn
izzetini ve mânevî desteðini vermektedir.
Kutsal ruh cemaatin Tanrý ile yakýnlýðýnýn
güvencesidir (Korintoslular’a Ýkinci Mek-
tup, 1/22), yürekleri Tanrý sevgisiyle doldu-
rup taþýran da odur (Romalýlar’a Mektup,
5/5). Hýristiyanlýk’ta Mesîh’in üzerine bina
edilen, Allah’ýn mâbedi (Korintoslular’a Bi-
rinci Mektup, 3/9-17; 6/19; Efesoslular’a
Mektup, 2/20-22) ve Mesîh’in mistik be-
deni olarak kabul edilen kilise Tanrý’nýn te-
cellisinin mazharýdýr (Efesoslular’a Mek-
tup, 1/23; 5/23; Koloseliler’e Ýkinci Mek-
tup, 1/18, 24). Kilisenin ruhu ise kutsal ruh-
tur. Kiliseye ve hýristiyanlarýn birlikteliðine
babadan ve oðul Mesîh’ten gelen mânevî
lutuflar kutsal ruh aracýlýðýyla gerçekleþ-
mektedir. Îsâ’nýn bedeni sayýlan ve baþta
baba olmak üzere Îsâ ve kutsal ruhun te-
celli ettiði kiliseye yanýlmazlýk statüsü-
nü veren de kutsal ruhtur (The Teaching
of Christ, s. 161-173).
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Cumhuriyet dönemi þairi,
tiyatro yazarý

ve folklor araþtýrmacýsý.˜ ™

4 Eylül 1901’de babasýnýn memuriyetle
bulunduðu Kudüs’te doðdu; Kutsi adý ken-
disine bu þehir dolayýsýyla verilmiþtir. Baba-
sý Düyûn-ý Umûmiyye müdürlerinden Ab-
durrahman Bey’dir. Kudüs’te Fransýz Frer-

ler Mektebi’nde baþladýðý ilk öðrenimini ba-
basýnýn görevle nakledildiði Kýrklareli’nde
tamamladý. Ardýndan Ýstanbul’da Kadýköy
Sultânîsi ile Halkalý Ziraat Mektebi’ni bitir-
di (1919). Bir yýl kadar Ýzmir’de bir çiftlikte
ve Ýzmir Ziraat ve Ticaret Gazetesi’nde
çalýþtýktan sonra Yüksek Öðretmen Okulu
öðrencisi olarak iki yýl Ýstanbul Üniversite-
si Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne
devam etti. Biyoloji öðrenimi görmesi için
Paris’e gönderildi (1925). Sorbonne Üniver-
sitesi’nde biyoloji yerine iki yýl felsefe tahsi-
li gördü, ancak okulu bitiremeden geri dön-
dü ve kaldýðý sýnýftan devam edip Edebiyat
Fakültesi’nden mezun oldu (1929). Ankara
Gazi Öðretmen Okulu ve Eðitim Enstitü-
sü’nde Türkçe-edebiyat öðretmenliðiyle
göreve baþladý (1930). Ayný yýl Sivas Lisesi
edebiyat öðretmenliðine ve ardýndan Sivas
Maarif müdürlüðüne getirildi. Daha sonra
Yüksek Öðretim genel müdürlüðü (1934-
1941), Talim ve Terbiye Kurulu üyeliði (1942)
ve milletvekilliði (1942-1943 yýllarýnda Ada-
na, 1943-1946 yýllarýnda Urfa) yaptý. 1948’-
de Devlet Konservatuvarý’na, 1949’da Paris
kültür ataþeliðine tayin edildi. UNESCO Yü-
rütme Komitesi Türk delegesi oldu (1950).
Bir süre Galatasaray Lisesi ile (1951) Ýstan-
bul Konservatuvarý’nda (1953) öðretmen-
lik yaptý. 1957’de Güzel Sanatlar Akade-
misi’nde Gazetecilik Enstitüsü’nde ders
verdi. Ýstanbul Radyosu’nda halk edebiya-
tý, folklor ve Türk tarihi üzerine konuþma-
lar yaptý. Son olarak görevli bulunduðu Ýs-
tanbul Eðitim Enstitüsü’nden emekliye ay-
rýldý (1966). Kýsa bir hastalýðýn ardýndan
22 Temmuz 1967’de öldü ve Zincirlikuyu
Mezarlýðý’na defnedildi.

Ahmet Kutsi Tecer 1921 yýlýndan sonra
Dergâh (1921-1922), Mihrab, Millî Mec-
mua (1924-1925), Meþ‘ale (1928), Görüþ
(1930-1932), Varlýk (1933-1935 ve 1960),
Aðaç (1936), Oluþ (1939), Yücel (1941),
Ülkü (1941-1945), Þadýrvan (1949), Türk
Folklor Araþtýrmalarý (1949-1980), Türk
Düþüncesi (1953-1954), Ýstanbul, Türk
Yurdu (1955-1956), Vatan (1957-1958) gi-
bi dergi ve gazetelerde yayýmladýðý þiir,
Türk halk edebiyatý ve folklor üzerine ya-
zýlarýyla tanýnmýþ, Türkiye’de folklor ve halk
kültürü araþtýrmalarýnýn geliþmesi yolun-
da önemli hizmetler yapmýþtýr. Özellikle Si-
vas’ta bulunduðu yýllar, gerek hayatýnýn ge-
rekse sanat anlayýþýnýn yönünün belirlen-
mesinde bir dönüm noktasý teþkil etmek-
tedir. O sýrada halk kültürü ve âþýklýk gele-
neðinin bütün canlýlýðýyla yaþadýðý bu þe-
hir onun þiir anlayýþý ve folklor araþtýrmala-
rý için âdeta bir keþif olmuþtur. Burada bir

Targumlar’da geçen Tanrý’nýn tecellisiyle
ilgili üç terim de kullanýlmýþtýr. Tanrý’nýn
ezelî kelâmýnýn Îsâ Mesîh’e hulûl etmesi,
Tanrý’nýn ruhunun Îsâ üzerine inmesi ve
onda kalmasý kutsal ruhun toplanma ça-
dýrýna inmesi anlayýþýyla alâkalandýrýlmýþ-
týr (1/33-34). Tanrý’nýn izzetinin indiði Ku-
düs’teki mâbed yýkýldýktan sonra Îsâ Me-
sîh’in bedeni tecelliye mazhar olmuþtur.
Havârilerine, “Ben dünyanýn nuruyum” þek-
lindeki hitabýyla (Yuhanna, 8/12) Îsâ’da ger-
çekleþtiði kabul edilen tecellinin Talmud ve
Midraþ geleneðindeki nur anlayýþýyla bað-
lantýsý kurulmaktadýr. Ayrýca Îsâ, babanýn
kendisine dünyanýn kurulmasýndan önce
verdiði izzetinin havâriler tarafýndan gö-
rülmesinden bahsetmektedir (Yuhanna,
17/24).

Hýristiyan teolojisinde Tanrý’nýn kelâmý-
nýn Îsâ Mesîh’e hulûl etmesi, kâinatýn ya-
ratýlmasý, insanýn Tanrý’nýn sûretinde ya-
ratýlmýþ olmasý, kutsal ruh ve kiliseyle il-
gili doktrinler O’nun tecellisiyle doðrudan
irtibatlý þekilde ele alýnmaktadýr. Kâinatýn
yaratýlýþý Tanrý’nýn tezahürü, kendisini bili-
nir kýlmasý olarak görülmektedir. Erken dö-
nem kilise babalarýndan Irenaeus, Tanrý’-
nýn yaratýlmýþlar tarafýndan ihata edilip
kavranamayacaðýný belirttikten sonra in-
sanýn Tanrý’nýn izzeti, insan hayatýnýn Tan-
rý’nýn hikmeti olduðunu ve Tanrý’nýn yara-
týlýþtaki tezahürünün yeryüzündeki bütün
canlýlara hayat verdiðini ifade etmiþtir (The
Early Christian Fathers, s. 75-76). Tanrý’nýn
insaný kendi sûretinde yaratmasý (Tekvîn,
1/26) O’nun tecellisi olarak deðerlendiril-
miþtir. Tanrý insaný kendi sûretinde yarat-
makla yaratýlýþý taçlandýrmýþ ve yaratanýný
tanýyabilecek kabiliyeti insana vermiþtir
(The Teaching of Christ, s. 68-70). Kilise
babalarýndan Origen, Tanrý’nýn sûretinde
yaratýlmasý sebebiyle insana O’nun sûre-
tinin þanýnýn verildiðini, insanýn uygun ça-
balarla kendisine baþlangýçta verilen mü-
kemmelliðe ulaþabileceðini belirtmiþtir (The
Early Christian Fathers, s. 198). Tanrý’nýn
varlýðýnýn tezahür ve tecellisi, kâinatýn ya-
ratýlýþýna da aracýlýk ettiðine (Yuhanna, 1/
10), kardeþler arasýnda ilk doðan (Roma-
lýlar’a Mektup, 8/29), Tanrý’nýn sûreti, bü-
tün yaratýlanlarýn ilki (Koloseliler’e Mek-
tup, 1/15) olduðuna ve Tanrý’nýn bedenlen-
miþ ilâhî kelâmý þeklinde insanlar arasýna
indiðine inanýlan Îsâ Mesîh’le özdeþleþmiþ-
tir. Hýristiyanlýk’ta kutsal ruh Tanrý’nýn te-
cellisini doðrudan temsil eden bir varlýk
biçiminde takdim edilmekle kalmayýp tes-
lîs inancýnýn üçüncü unsuru olarak Tanrý
kabul edilmektedir. Tanrý insanlar arasýna
kutsal ruhla inmekte, baba ve oðul tara-
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mu, Ahmet Hamdi Tanpýnar, Ömer Bed-
rettin Uþaklý ve Ahmet Muhip Dranas’la
birlikte hece veznine ayrý bir kývraklýk ka-
zandýrmýþ, sanatýný halk kültürüne yönelt-
mesi itibariyle onlardan farklý bir çizgide
geliþtirmiþ, doðrudan doðruya Türk halk
þiiri geleneðinden yararlanmak suretiyle
yeni ve kendine özgü bir þiir dili ortaya koy-
muþtur. 1940’lý yýllarda Garip hareketinden
önce Türk þiirini sade hale getirenlerin ba-
þýnda yer alýr. Özellikle “Nerdesin”, “Orda
Bir Köy Var Uzakta” ve “Halay” þiirleri, adý-
nýn geniþ kitleler tarafýndan tanýnýp sevil-
mesinde ve Türk edebiyatýna mal olma-
sýnda etkili olmuþtur. Tiyatro yazarý ola-
rak da önemli eserler kaleme alan Ahmet
Kutsi, geleneksel Türk tiyatrosundan ya-
rarlandýðý Köþebaþý ve konusunu Köroð-
lu hikâyesinden aldýðý Koçyiðit Köroðlu
adlý eserleriyle devrinde Türk tiyatro ede-
biyatýnda bir çýðýr açmýþtýr. Bu çerçevede
sözlü halk tiyatrosu geleneðiyle halk kül-
türünden ve halk motiflerinden büyük öl-
çüde faydalanmýþ, halkýn konuþtuðu tabii
ve sade bir dille kaleme aldýðý tiyatro eser-
lerinde Türk toplumunun geleneksel de-
ðerlerini geçmiþten geleceðe uzanan bir
süreç içinde iþlemiþtir. Yine bu doðrultu-
da ortaoyunu ve özellikle köylü temsilleri
üzerinde ilk ciddi araþtýrmalarý gerçekleþ-
tirmiþtir.

Eserleri. Þiir: Þiirler (Sivas 1932), Bü-
tün Þiirleri-Ahmet Kutsi Tecer, Kiþili-
ði, Sanat Anlayýþý ve Tüm Þiirleri (haz.
Vecihi Timuroðlu, Ankara 1980). Piyes: Koç-
yiðit Köroðlu (Ýstanbul 1941), Köþebaþý
(Ankara 1947; The Neighbourhood adýyla
Ýngilizce’ye çevrilmiþtir, 1964), Bir Pazar
Günü (Ýstanbul 1958). Tecer’in ayrýca Köy-
lü Temsilleri adlý bir araþtýrma-inceleme-
siyle (Ankara 1940) Sivas Halk Þairleri
Bayramý (Sivas 1932) ve Türk Folklorun-
da Sosyal Mesele (Ýstanbul 1969) isimli
kitaplarý vardýr.
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Bir kimsenin
öðrenilmesini istemediði

özel durumunu merak etme,
araþtýrýp soruþturma anlamýnda

ahlâk terimi.
˜ ™

Sözlükte “araþtýrmak, dikkatle bakmak”
anlamýndaki cess kökünden türeyen te-
cessüs “gözetlemek, bir haberi araþtýrmak,
iyice öðrenmek” demektir. Ahlâk terimi ola-
rak bir kimsenin özel durumunu merak
edip öðrenmek için onun bilgisi ve rýzasý
dýþýnda gizlice araþtýrma yapmayý ifade
eder. Düþmanýn sýrlarýný öðrenip bilgi sýz-
dýran kiþiye câsûs denir. Tecessüs kavramý
her türlü gizli bilgi edinme çabasýný içerir-
se de kaynaklarda daha çok kötü maksat-
lý araþtýrmalar hakkýnda kullanýldýðý belir-
tilir. Hiss kökünden türeyen tahassüs ke-
limesi de “gizli konuþulanlarý dinleme, ku-
lak kabartma, bilgi toplama” gibi anlam-
lara gelmekle birlikte tecessüsün özellik-
le gizli kalmasý istenen bir duruma vâkýf
olmak için kötü niyetle araþtýrmayý, tahas-
süsün ise bir konuda haber toplamaya
çalýþmayý ifade ettiði, ilkinin kendi adýna,
ikincisinin baþkasý adýna yapýlan araþtýr-
mayý belirttiði veya ikisinin ayný mânada
olduðu yolunda açýklamalar yapýlmaktadýr
(Lisânü’l-£Arab, “css” md.; Ýbnü’l-Esîr, I,
272; Þevkânî, Fet¼u’l-šadîr, V, 75).

Kur’ân-ý Kerîm’de tecessüs ve tahassüs
masdarlarýndan birer fiil bulunmakta olup
ilkinde (el-Hucurât 49/12) suizan ve gýy-
betle birlikte tecessüs de yasaklanmýþ, ikin-
cisinde (Yûsuf 12/87) Hz. Ya‘kub’un Yûsuf’u
ve kardeþini aramak için Mýsýr’a gönder-
diði oðullarýna verdiði tâlimat içinde, “Yû-
suf ve kardeþiyle ilgili bilgi toplayýn” þek-
linde bir cümle yer almýþtýr. Tahassüs kav-
ramýnýn burada iyi niyetle bilgi toplamayý
ifade ettiði görülmektedir. Buna karþýlýk
Hucurât sûresindeki tecessüsten insanla-
rýn gizli kalmasýný istedikleri hallerine vâ-
kýf olmak için yapýlan kötü niyetli araþtýr-
ma eylemi kastedilmiþtir. Taberî bu âyet-
teki “velâ tecessesû” ifadesini, “Birbirini-
zin gizli hallerini gözetlemeyin, kusurlarý-
ný ortaya dökmek amacýyla sýrlarýný araþ-
týrmayýn. Ýnsanlarýn bilmediðiniz sýrlarýný
býrakýn da görülebilen durumuyla ilgile-
nin, onlarý bununla övün veya kýnayýn” þek-
linde yorumlamýþtýr (Câmi£u’l-beyân, XI,
394-395). Ýslâmî edep ve ahlâkýn baþlýca
kurallarýnýn yer aldýðý Hucurât sûresinin 9-
12. âyetlerinde müslümanlar arasýnda baþ

süre Sivas’ýn Deliktaþ köyünden Âþýk Ruh-
satî’nin þiirlerinden etkilenmiþ, yine onun
bir þiirinde geçen Tecer daðýný soyadý ola-
rak almýþtýr. Sivas’ta iken ilk defa halk þa-
irleri bayramý gibi þenlikler düzenlemiþ (5
Ocak 1931), bu çerçevede Âþýk Veysel, Tâ-
libî ve Ali Ýzzet gibi âþýklarýn daha geniþ bir
çevrede tanýnmasýna yardým etmiþtir. Ay-
rýca Halk Þairleri Koruma Derneði’ni kurmuþ
(1931), gerek halkevi gerekse halk odalarý
ile halk bilimine önemli katkýlarda bulun-
muþtur. Sivas’ta tanýdýðý halk müziði araþ-
týrmacýsý Muzaffer Sarýsözen’in Ankara
Devlet Konservatuvarý Folklor Arþivi þefli-
ðine getirilmesini ve radyoda görevlendi-
rilmesini, ayný þekilde bir folklor araþtýrma-
cýsý olan Halil Bedii Yönetken’in ayný ku-
rumda görev almasýný saðlamýþtýr. Bütün
bu faaliyetleriyle Türk halk müziðinin okul-
lara ve radyoya girmesinde önemli rol oy-
namýþtýr. Yurt dýþýnda kaldýðý yýllarda çe-
þitli komisyonlarda yaptýðý konuþmalar ve
verdiði konferanslarla Türk kültürünün
Avrupa’da tanýnmasýna ön ayak olmuþ, Pa-
ris’te yayýmlanan Turkey Ancient Mini-
atures (1961) adlý albümün hazýrlanmasýn-
da büyük emek harcamýþtýr.

Ýlk þiirlerinde devrin genel anlayýþý doð-
rultusunda aþk, ölüm, yalnýzlýk ve hüzün
gibi temalarý iþleyen Ahmet Kutsi Tecer,
Sivas’ta halk kültürünün zengin kaynak-
larýný tanýdýktan sonra biraz da dönemin
havasýna uygun tarzda sosyal konular et-
rafýnda yoðunlaþýr. Hece veznini iþlek bir
hale getirdiði þiirlerinde bir yandan halk
motiflerine yer verirken diðer yandan Ana-
dolu insanýnýn toplumsal ve kültürel me-
selelerini dile getirir. Baþarýlý ve kalýcý eser-
lerin ancak halk için söylenen þiirler ol-
duðuna inanmýþ, özellikle Türk halk þiiri-
nin zengin anlatým biçimlerinden yarar-
lanarak belli bir estetik ve sanat deðeri-
ne sahip eserler ortaya koymuþtur. Cum-
huriyet dönemi Türk þiirinde Beþ Hececi-
ler ve Yedi Meþaleciler topluluðundan son-
ra Necip Fazýl Kýsakürek, Kemalettin Ka-
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