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TECER, Ahmet Kutsi

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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£ulûmi’d-dîn’in dostluk ve kardeþlik ko-
nularýný ele aldýðý bölümünde insanlarýn
özel hallerini merak edip araþtýrmaktan,
bu konularda sorular sormaktan kaçýnma-
yý müslümanlar arasýnda gözetilmesi ge-
reken baþlýca haklar arasýnda zikreder. Er-
demli bir mümin zihninde kardeþinin gü-
zel yönlerini saklar, böylece gönlünde ona
karþý sevgi ve saygý duygularý geliþir. Zira
suizannýn haram kýlýnmasýnýn sebebi in-
saný kardeþi hakkýnda olumsuz duygu ve
eylemlere yönlendirmesidir. Ýnsan kendi-
si için istediðini kardeþi için istemedikçe
tam iman etmiþ sayýlmaz. Ýnsan kendi ku-
surlarýný gizlediði gibi kardeþinin kusurla-
rýný da gizlemelidir. Çünkü kendisi ne ise
kardeþi de odur, onlar bir tek kiþi gibidir,
sadece bedenleri ayrýdýr ve iþte kardeþli-
ðin hakikati budur (Ý¼yâß, II, 176-179).

Tecessüs kamu yönetimiyle ilgili bir kav-
ram olarak da ele alýnmýþtýr. Harâitî’nin
kaydettiði (Mekârimü’l-aÅlâš, s. 152; ben-
zer bir rivayet için bk. Abdürrezzâk es-San-
‘ânî, X, 232), sonraki kaynaklarda sýkça zik-
redilen (meselâ bk. Ýbn Kesîr, VII, 357-358;
Âlûsî, XXVI, 157) bir rivayette Hz. Ömer’in
Medine sokaklarýnda dolaþýrken bazý ses-
lerin duyulduðu bir evin duvarýndan atla-
yarak içeri girdiði, evde içki âlemi yapýldýðý-
ný görünce ev sahibine çýkýþtýðý, buna kar-
þýlýk ev sahibinin Hz. Ömer’e tecessüsü ya-
saklayan (el-Hucurût 49/12), evlere kapýla-
rýndan girmeyi emreden (el-Bakara 2/189)
ve içeridekilere selâm verip izin almadan
evlere girilemeyeceðini bildiren (en-Nûr
24/27) âyetleri hatýrlattýktan sonra, “Bu-
na göre ben bir günah iþledim, sen üç gü-
nah iþledin” dediði, bunun üzerine Ömer’in
özür dileyip oradan ayrýldýðý belirtilmekte-
dir. Bu rivayet, resmî görevlilerin de -bir
zaruret olmadýkça- insanlarýn özel hayat-
larýný kontrol edemeyeceðine delil göste-
rilir. Nitekim Gazzâlî, muhtesibin yetkile-
rini kullanabilmesinin þartlarýný sýralarken
bir kötülüðün soruþturma konusu edile-
bilmesi için tecessüs yoluyla açýða çýkarýl-
madan apaçýk görünmesi gerektiðini, bir
kimsenin evinin kapýsýný kapamasý halin-
de kötü bir iþ yaptýðý kuþkusuyla muhte-
sibin içeriyi gözetlemesinin câiz olmadýðý-
ný söyler ve Hz. Ömer’le ilgili rivayeti nak-
leder. “Müslümanlarýn gizli hallerini araþ-
týrmaya çalýþýrsan onlarýn huzurunun bo-
zulmasýna yol açarsýn” meâlindeki hadisin
de (Ebû Dâvûd, “Edeb”, 37) bilhassa yö-
neticilere yönelik bir uyarý olduðu belirtil-
mekte (Vâî, XXXI [1417/1997], s. 201), bu
uyarýda yöneticilerin kendi halkýný izletme-
sinin toplumda doðuracaðý güvensizlik ve

huzursuzluða iþaret edildiði anlaþýlmak-
tadýr. Öte yandan Hz. Ömer bir konuþma-
sýnda insanlarý âþikâre yaptýklarýna baka-
rak deðerlendireceklerini, saklý tuttuklarý
iþlerin Allah ile kendi aralarýnda kalacaðý-
ný ifade etmiþtir (Buhârî, “Þehâdât”, 5).

Devletin yaptýðý gizli denetleme, dinle-
me ve izlemeler konusunu inceleyen Ýslâm
âlimlerinin dünyevî meselelerde zâhire gö-
re hükmedileceði, gizli hallere dair hükmün
ise Allah’a ait olduðu hususunda ittifak et-
tikleri belirtilmektedir (a.g.e., XXXI [1417/
1997], s. 189). Buna göre özel hayatýn giz-
liliði bir haktýr; insanlarýn özel hallerini ken-
dilerinin dýþarý vurmasý veya gizledikleri
þeylerin aleniyet kazanmasý gibi durum-
lar dýþýnda bu hak ihlâl edilemez (Gazzâlî,
II, 176; Armaðan, VI/3-4 [1966], s. 147, 151-
152). Bununla birlikte gizli yapýlan iþlerin
bireyler ve toplum aleyhine ciddi zararlar
doðuracak bir nitelik taþýdýðýna dair baþka
yollardan edinilen bilgiler ve güçlü karîne-
lerin bulunmasý yahut gizli bilgi edinme ça-
balarýnýn ülke güvenliðiyle ilgili olmasý du-
rumunda gizli bilgi edinme faaliyetleri ha-
ram sayýlmaz. Nitekim bir hadiste, “Mec-
lisler emanettir (buralarda konuþulan ve ya-
pýlanlar mahfuzdur); ancak haksýz yere kan
akýtýlan, gayri meþrû iliþkilerin kurulduðu
veya insanlarýn mallarýnýn yasa dýþý yollar-
la yenildiði yerler bunun dýþýndadýr” buyu-
rulmuþtur (Ebû Dâvûd, “Edeb”, 32; Tirmi-
zî, “Birr”, 39). Burada sýralanan fiiller birer
örnek olup bu tür kötülüklerle mücadele
edilmesi emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-mün-
ker ilkesinin bir gereðidir.
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gösterecek ihtilâf ve çatýþmalarý giderme-
nin toplumsal bir görev sayýldýðýna iþaret
edilerek, “Müminler ancak kardeþtir” bu-
yurulmuþ, ardýndan insanlarýn alaya alýn-
masý, aþaðýlanmasý, onlara çirkin lakap ta-
kýlmasý, suizanda bulunulmasý, gýybet ya-
pýlmasý ve gizli kusurlarýnýn araþtýrýlmasý
kesin bir dille yasaklanmýþ, bu davranýþla-
rýn müslümanlar arasýndaki kardeþlik bað-
larýnýn kopmasýna, toplumsal barýþýn bo-
zulmasýna yol açan yýkýcý davranýþlar nite-
liði taþýdýðýna dikkat çekilmiþtir. 13. âyet-
te ise aslýnda bütün insanlarýn ortak bir
soydan geldikleri, dolayýsýyla eþit sayýldýk-
larý vurgulandýktan sonra Allah katýnda ye-
gâne deðer ölçüsünün takvâ olduðu bildi-
rilmiþtir.

Tecessüs ve tahassüs kavramlarý hadis-
lerde de geçmekte, bu hadislerde müs-
lümanlarýn birbiri hakkýnda suizanda bu-
lunmasý, benlik çekiþmesine giriþmesi, bir-
birine haset etmesi, kin duygularý besle-
mesi, sýrt çevirmesi, birbirinden kopmasý
gibi kardeþlik baðlarýna zarar veren davra-
nýþlarýn yanýnda birbirinin kusurlarýný giz-
lice araþtýrýp bilgi toplamasý ve konuþu-
lanlarý izinsiz dinlemesi yasaklanmýþ ve,
“Ey Allah’ýn kullarý! Rabbinizin emrine uya-
rak kardeþ olun. Müslüman müslümanýn
kardeþidir; ona haksýzlýk etmez, onu aþaðý-
lamaz, küçük düþürmez” buyurulmuþtur
(Buhârî, “Edeb”, 57, 58; Müslim, “Birr”, 27,
30; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 37, 49). Bazý riva-
yetlerde Resûl-i Ekrem’in bu sözlerin ar-
dýndan göðsünü iþaret ederek iki defa,
“Takvâ iþte buradadýr” dediði, ayrýca, “Bir
insana kötülük olarak müslüman karde-
þini küçük düþürmesi yeter. Bir müslüma-
nýn diðer bir müslümanýn kanýna, malýna,
namus ve þerefine zarar vermesi haram-
dýr. Allah sizin bedenlerinize, görünüþleri-
nize, mallarýnýza deðil kalplerinize bakar”
buyurduðu kaydedilir (Müsned, II, 277,
285, 360; IV, 66, 69; Buhârî, “Ýkrâh”, 7; Müs-
lim, “Birr”, 32). Sýkça geçen bazý hadisler-
de (Wensinck, el-Mu£cem, “.avr” md.), bir
kimsenin insanlarýn gizli halleriyle ilgili bil-
gileri saklamasý durumunda Allah’ýn da
kýyamet gününde onun kusurlarýný saklý
tutacaðý, buna karþýlýk insanlarýn özel ha-
yatýyla ilgili bildiklerini etrafa yayanlarýn
kýyamet gününde gizli kötülüklerinin açý-
ða çýkarýlýp kendilerinin rezil edileceði be-
lirtilmiþtir. Ýnsanlarýn mahremiyetine say-
gý duymanýn gerekliliði diðer bir hadiste
þöyle ifade edilmiþtir: “Bir kimseye baþka-
sýnýn evinin içine bakmasý helâl deðildir”
(Tirmizî, “Salât”, 148; ayrýca bk. Wensinck,
el-Mu£cem, “.avr” md.). Gazzâlî, Ý¼yâßü
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