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FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA’NIN “YALNIZCA”  BAġLIKLI ġĠĠRĠ 

ÜZERĠNE 

ABOUT FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA’S POEM “YALNIZCA” 

Abdulkerim DĠNÇ 

Dr. Öğretim Üyesi 

Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 

ÖZET 

Fazıl Hüsnü Dağlarca, çağdaĢ Türk edebiyatının en verimli, en orijinal Ģiirlerini 

yazmıĢ Ģâiridir. Bazı eleĢtirmenler, Dağlarca’nın Ģiirini iki döneme ayırırlar. Asû’ya kadar 

olan yirmi yıllık dönem, yani Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah, Daha, Çakırın Destanı, 

TaĢ Devri isimli eserleri “Sezgi” dönemi; ikinci dönem ise Asû ile baĢlayan ve günümüze 

kadar devam eden “akıl” dönemidir. 

“Yalnızca”, Dağlarca’nın eserleri içinde ayrı bir ehemmiyeti haiz olan Asû isimli 

kitabına aldığı Ģiirlerindendir. 170 ġiirin bulunduğu Asû Dağlarca’nın en çok tartıĢılan, 

merâkı celbeden eserlerinden biridir. Biz bu çalıĢmamızda, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın 

“Yalnızca” baĢlığını taĢıyan Ģiirini tahlil etmeye çalıĢacağız. 

Anahtar Kelimeler: Fazıl Hüsnü Dağlarca, Asu, Akıl dönemi, yalnızlık, birliktelik. 

ABSTRACT 

Fazıl Hüsnü Dağlarca is the poet who wrote most efficient and original poems of 

contemporary Turkish Literature. Some critics divide Çağlarca’s poems into two periods. 

Twenty years long first period until poem Asu, which includes his works Havaya Çizilen 

Dünya, Çocuk ve Allah, Daha, Çakırın Destanı and TaĢ Devri called period of “Intuition”; the 

second period starts with Asu and continues now is called period of “Reason”. “Yalnızca” is 

one of poems which Dağlarca included in his book Asu, where the book itself has remarking 

importance among his works. Asu contains about 170 poems is the mostly debated and 

curated work of him. 

Within this study, it is aimed to shed light on Dağlarca’s poem titled “Yalnızca” 

Keywords: Fazıl Hüsnü Dağlarca, Asu, Reason Period, Solitude, Togetherness 
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Fazıl Hüsnü Dağlarca, çağdaĢ Türk Ģiirinin en velûd Ģâiridir. Türkçenin en güzel 

Ģiirlerini yazmıĢ olmasa da Mehmet Kaplan’a göre, Türkçenin en güzel değilse bile, en 

orijinal Ģiirlerini yazmıĢtır. (Kaplan, 2013, s.143) 

  

Bazı eleĢtirmenler, Dağlarca’nın Ģiirini iki döneme ayırırlar. Asû’ya kadar olan yirmi 

yıllık dönem, yani Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah, Daha, Çakırın Destanı, TaĢ Devri 

isimli eserleri “Sezgi” dönemi; ikinci dönem ise Asû ile baĢlayan ve günümüze kadar devam 

eden “akıl” dönemidir. 

  

“Yalnızca”, Dağlarca’nın eserleri içinde ayrı bir ehemmiyeti haiz olan Asû isimli 

kitabına aldığı Ģiirlerindendir. 170 ġiirin bulunduğu Asû Dağlarca’nın en çok tartıĢılan, 

merâkı celbeden eserlerinden biridir. 

  

  

YALNIZCA 

  

Çiçeğim bu yaĢamak değil 

Tek tek 

Ne geceler bir Ģeye benzer ne yollar böyle 

Tek tek 

  

Kuzular meler mi ıssızlıklarda 

KuĢ uçar mı 

Kavaklar sallanır mı hiç 

Tek tek 

  

ĠĢte görüyorsun doğar yavaĢça 

Büyür 

Çoğalır yıldızlar 

Tek tek 

  

ĠĢte görüyorsun kıyılarda 

BaĢlar maviden 

Kaplar mor dalgalar denizleri 

Tek te 

  

Çiçeğim olmaz ki dağlar dağ 

Sular su 

Ölümler ölüm karanlıklarda 

Tek tek (Dağlarca, 1967, ss. 187-188) 

                        Fazıl Hüsnü DAĞLARCA 

  

  

  

“Yalnızca”, beĢ dörtlükten meydana gelmiĢ bir manzume. Eserin ismine dikkat 

edilecek olursa, içindekilerin adeta anahtarı mahiyetindedir. Bu özellikler Ģâirin diğer 

Ģiirlerinde de gözlenir. 
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“Yalnızca” baĢlığı, sadece, yalnız olarak, tek baĢına mânâlarına gelecek Ģekilde 

kullanılmıĢtır. ġiirin bütünlüğünde bu mânâlar çeĢitli Ģekillerde, görünür. 

  

Manzumede Ģâir yanında veya karĢısında olan birisine hitap etmektedir. ġiir “çiçeğim” 

hitabıyla baĢlar; son dörtlüğün ilk kelimesi de “çiçeğim”dir. Çiçeğin, nârin, zarif, güzel, hoĢ, 

renkli... özellikleri ve kullanım alanları birlikte düĢünülünce, benzetme ilgisinin bir gençle 

kurulduğunu söyleyebiliriz. Belki de bir topluluğa -mecâz-ı mürsel- hitap edilmektedir. ġâir, 

karĢısındakine sevgi duymaktadır. Üçüncü ve dördüncü dörtlüklerin ilk mısralarındaki “iĢte 

görüyorsun!” hitabının manzume içinde kazandığı değerlerle, o gence bir Ģeyi ısrarla 

göstermeye çalıĢmaktadır; bu, “tek baĢına” olunamayacağıdır. 

  

Kâinatta hiçbir Ģey yalnız ve tek değildir. Her Ģey benzeri ve karĢıtıyla varlık, değer 

kazanır. Her Ģey birlikte güzeldir; yaĢamak, hattâ ölüm bile: ilk dörtlüğün ilk mısraında, 

yalnız baĢına yaĢamanın güzel olamayacağını söylerken, son dörtlüğün üçüncü mısraında 

ölümün bile tek baĢına olamayacağını anlatır: 

  

/ Çiçeğim bu yaĢamak değil 

  Tek tek 

  

/ Ölümler ölüm karanlıklarda 

   Tek tek 

  

ġâir, böylece, mesajını hayat ve ölüm arasında parantez içinde almıĢtır. Ġmaj parantezin içinde 

kurulur. 

  

Bütün dörtlüklerde, birinci ve üçüncü mısralar uzun, ikinci ve dördüncü mısralar 

kısadır: Ģekildeki bu simetri, sesler, kelimeler ve kelime gruplarında da mükemmel bir Ģekilde 

devam eder. 

  

ġiirde belli bir kâfiye düzeni yoktur. Ancak sesler vasıtasıyla bir âhenk yaratılır. Buna, 

birinci dörtlüğün ikinci ve üçüncü mısraında, diğer dörtlüklerin son mısraında tekrar edilen: 

  

Tek Tek 

  

kelimesinin  yarattığı âhengi katmak gerekir. Bu kelimelerdeki metalik sesler adeta yalnızlığı, 

bir baĢınalığı vurgulamaktadır. Ayrıca bu tekrarlar, her dörtlükte ayrı bir değer ve anlam 

kazanır: Birinci dörtlükte “ayrı ayrı” ve “tek olarak”; ikinci dörtlükte “tek baĢına”; üçüncü 

dörtlükte “birer birer”; dördüncü dörtlükte “peĢ peĢe, arka arkaya”; son dörtlükte “bir baĢına” 

mânâsında kullanılır. 

  

ġiirin bütününde, çokluk eki onüç defa kullanılmıĢtır: Gece-ler, yol-lar, kuzu-lar, 

ıssızlık-lar, kavak-lar, yıldız-lar, kıyı-lar, dalga-lar, deniz-ler, dağ-lar, su-lar, ölüm-ler, 

karanlık-lar.. GeniĢ zaman eki dokuz defa kullanılmıĢtır : benze-r, mele-r, uç-ar, sallan-ır, 

doğ-ar, büyü-r, çoğal-ır, baĢla-r, kapla-r 

  

Ayrıca “mor” kelimesi ile, -lar, -ler, -er, -r, r sesleri yirmi üç defa kullanılır; ki küçük 

bir manzume için bu önemlidir. ġiirde bu seslerin tekrarı ritm ve âhenk yaratmakta; “r” 

sesinin tınısındaki akıcılık ve devamlılık Ģiirin anlamına da uygun düĢmektedir. 
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Yukarda söylediğimiz gibi Ģiirin yapısında mükemmel bir paralellik ve simetri göze 

çarpmaktadır. ġeklî simetrinin yanında, sesler düzeni ve kelimeler, kelime grupları arasında 

da simetri var. 

  

Manzumenin, birinci  ve beĢinci dörtlüğü  “çiçeğim” hitabıyla baĢlamaktadır: 

  

1/1 Çiçeğim bu yaĢamak değil 

5/1 Çiçeğim olmaz ki dağlar dağ 

  

her iki mısrada da olumsuz bir durum vardır. Yine üçüncü ve dördüncü dörtlükler “iĢte 

görüyorsun” hitabıyla baĢlar. Bu defa olumlu bir yaklaĢımla, fikri teyid için örneklemeye 

gidilir. 

  

Birinci dörtlüğün haricindeki dörtlüklerin ikinci mısralarına kelimelerin üçünde 

çoğunluk aynı fonksiyonda, birinde çokluk ekidir; ama hepsinde Ģekil aynıdır. 

  

2/2 uçar 

3/2 büyür 

4/2 baĢlar 

5/2 sular 

  

Bütün dörtlüklerin üçüncü mısralarında aynı eki alırlar: 

  

1/3 geceler/yollar 

2/3 kavaklar 

3/3 yıldızlar 

4/3 dalgalar / denizler 

5/3 ölümler/ karanlıklar 

  

Burada dikkati çeken diğer bir husus 1. ve 5. dörtlüklerdeki benzerlik ve ilginin uyumudur: 

  

1/3 geceler---               5/3 ölümler 

1/3 yollar----                5/3 karanlıklar 

  

Kavaklar, kuzular, kuĢlar, yıldızlar, dalgalar, denizler, dağlar, hayat ve ölüm parantezi içinde 

demiĢtik. 

  

BeĢinci dörtlük hariç, bütün dörtlüklerin üçüncü mısralarında fiiller geniĢ zaman eki alırlar: 

  

1/3 benzer 

2/3 sallanır 

3/3 çoğalır 

4/3 kaplar 

  

Yapıdaki simetri anlam olarak ta görünür: 1. ve 5. dörtlük olumsuz, ikinci dörtlük soru, 3. ve 

4. dörtlük olumlu bir tavrı gösterir: 

  

  

1-5 - Hayat ta, ölüm de bir baĢına olmaz 

   2 - Hiçbir Ģey tek değildir 
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3-4 - iĢte görüyorsun

Çiçeğim  tek  tek  bu  yaĢamak  değil 

Çiçeğim  tek  tek  bu  böyle ne geceler geceye benzer 

Çiçeğim  tek  tek  bu  böyle ne yollar yola benzer 

Issızlıklarda kuzular meler mi? 

Issızlıklarda kuĢ uçar mı? 

Issızlıklarda kavaklar sallanır mı? 

Çiçeğim  tek  tek  dağlar dağ  olmaz 

Çiçeğim  tek  tek  sular  su  olmaz 

Çiçeğim  tek  tek  ölümler ölüm  olmaz (Veya ölümler, tek baĢına insan 

için gerçekten ölümdür.) 

ġâirin düĢüncesini teyid için karĢısındakine soru yönelttiği ikinci dörtlükte simetri aynı 

Ģekildedir. 

meler  kuzular  meler mi?  melemez 

Birlikte  uçar  kuĢlar  uçar mı?  uçamaz Tek baĢına 

sallanır  kavaklar  sallanır mı?  sallanmaz 

“Yalnızca” Ģiirinde Ģâir, “bu” kelimesi ile, birçok hayat tarzı arasından “çiçeğim” diye 

hitap ettiği kimsenin yaĢadığı hayat tarzını iĢaret etmektedir. Onun tek baĢına sürdürdüğü 

hayat tarzını yaĢamak olarak kabul etmez; veya hitap ettiği kimse ile yan yanadırlar ve ona 

çeĢitli hayat tarzları içinden birisini göstermektedir. “ĠĢte görüyorsun!” hitapları ile beraber 

ele alınınca iki düĢünce tarzının da doğru olabileceğini düĢündürmektedir. Belki “çiçeğim” 

diyerek mesajını insanlığa göndermektedir. 

ġâir, örnek olarak hep tabiatı almıĢtır. Çiçek, dağ, ağaçlar, yıldızlar, kuĢlar, kuzular, 

sular ve gece hep tabiata aittir. Ġnsana ait olan yollardır. ġâir, hitap ettiği kimseyi tabiatla 

bütünleĢtirir. Ölümse, tabiata rağmen, insana aittir ve insanda trajik bir mahiyet kazanır. 

Hayat ve ölüm arasında hiçbir Ģeyin yalnız baĢına olamayacağı düĢüncesini Dağlarca, 

tabiata ait örnekler yoluyla desteklemektedir. Bir kuzunun melemesi için annesine, 

benzerlerine ihtiyaç vardır. KuĢun olduğu yerde mutlaka baĢka kuĢlar da vardır. 

Bütün bunların ötesinde, Ģiirin bütünü kozmik oluĢumu çağrıĢtırmaktadır. Kâinatın 

canlılığı ve hareketi.. Yıldızların doğması, büyümesi, çoğalması; dalgaların maviden mora 

doğru geniĢlemesi ile denizleri kaplaması, dağlar ve sular ve her Ģeyin birlikteliği.. ġâir 

kozmik hayatla insan hayatı arasında ilgi kurmuĢtur. 

Kâinatta galaksilerden, yıldız sistemlerinden, atoma; evrenden zerreye kadar devamlı 

bir oluĢum, bir hareket vardır. Bu kozmik düzen içerisinde, nasıl kavağın rüzgâra ihtiyacı 

varsa, nasıl bir kavak baĢka bir kavakla birlikte sallanırsa; nasıl dalgalar baĢka dalgaları 

sürüklerse; nasıl dağlar birbirini takip ederse; çokluğu ve gökyüzünün musikisini yaratırlarsa; 

insanlar da doğumdan ölüme kadar baĢkalarına ihtiyaç duyarlar ve beraber olmak 

mecburiyetindedirler. Bir insanın hayatı ancak bir baĢka insanla vardır ve bir baĢka insanla 

anlam kazanır. 
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ÖZET 

 

Millî şâirimiz  Mehmet Akif Ersoy, edebiyatımızda daha çok şiirleriyle şöhret kazanmıştır.  

Safahat’a serpiştirilmiş “manzum hikâye” olarak değerlendirilen şiirleri, dramatik edebiyat 

(tiyatro) yönüyle dikkate alınmamıştır. Hâlbuki, Akif’in manzum hikâye olarak kabul edilen 

Küfe, Hasta, Meyhane, Mahalle Kahvesi, Seyfi Baba, Asım, Koca Karı ile Ömer...... gibi 

eserlerine bir tiyatro araştırmacısının dikkati ile bakılırsa, bu eserlerin manzum tiyatro 

özelliklerini haiz oldukları rahatlıkla kabul edebilir.  Bütün gerçekliğiyle hayattan sahnelerin 

mısralara döküldüğü bu manzumelerde kişileştirme ve diyaloglarda büyük bir başarı gözlenir. 

Manzum tiyatroda bir problem olan vezin, Akif’in eserlerinde akıcı bir konuşma diline 

dönüşür. Biz, bu çalışmamızda, Akif’in manzum hikâyelerini dramatik metin olarak 

değerlendirmeye çalışacağız. Örnek olması bakımından Küfe, Mahalle Kahvesi ve Meyhane 

isimli eserlerini sahneye uyarlayacağız.  

 

ANAHTAR KELİMELER: 

 

Mehmet Akif, Manzum Hikaye, Tiyatro, Manzum Tiyatro, Küfe, Mahalle Kahvesi, Meyhane 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Turkish Natinal Anthem poet  Mehmet Akif Ersoy has gained fame mostly through his poems 

in Turkish Literature.  His poems strewed into Safahat were evaluated as poetic stories, were 

not taken into consideration in terms of dramatic literature (theater).  However, if Akif's 

works such as Küfe, Hasta, Meyhane, Mahalle Kahvesi, Seyfi Baba, Asım, Koca Karı ile 

Ömer, could be considered as poetic stories and have characteristics of verse theater if only 

within a regard of a theater researcher. In these verses, where all scenes from life are 

transformed into verses, a great success is observed in personalization and dialogue.  Verses, 

which could easily be regarded as a problem in theater, becomes a fluent spoken language in 

Akif's works.  In this study, we will try to evaluate Akif's verse stories as dramatic text.  As an 

example, we will adapt Kufe, Mahalle Kahvesi and Meyhane to the stage. 

 

Keywords: Mehmet Akif, Manzum Story, Theater, Poetic Theater, Kufe, Mahalle Kahvesi, 

Meyhane 
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TİYATRO YAZARI MEHMET AKİF 

 

GİRİŞ 

 

Manzum tiyatro, Antik  Yunan tragedyasından başlayarak 19. Yüzyılda tiyatronun tabii dili 

nesir oluncaya kadar Batı tiyatrosunda hakimiyetini sürdürür. Bu arada, 16. Yüzyılda 

Shakespeare ve Marlowe’un eserlerini manzum – mensur olarak karışık yazdıklarını da 

zikretmek gerekir.  

 

Yirminci yüzyılda, Yeats, Eliot, Auden ve Fry gibi yazarlar, tiyatroda nazma dönüşü ister; 

hatta  bu yolda eserler kaleme alırlar. Bu sanatkârlara göre dram, vakanın tabiatına göre 

manzum veya mensur olarak yazılmalıdır.  

 

Türk edebiyatında manzum dramın yolunu açan Ali Haydar Bey, ilk manzum tragedya ise 

Sergüzeşt-i Perviz’dir. Manzum tiyatro yazanların başında, eserlerinin çoğunu okunmak için 

kaleme almış olan Hamit gelir.  

 

20. yüzyılın başlarında millî romantik duyuş tarzıyla Ozansoy, Çamlıbel ve Ortaç oyunlarını, 

manzum yazmışlardır. Dramatik edebiyatımız ancak, günümüz yazarlarından Güngör Dilmen 

Kalyoncu ve Turan Oflazoğlu ile, manzum tiyatroda sahne dilini bulabilmiştir.  

 

Güngör Dilmen ve Turan Oflazoğlu’na gelinceye kadar Türk dramatik edebiyatında nazım, 

tiyatromuzda bir süs, bir arıza olmaktan öteye gitmemiştir. Özellikle aruz ama hece’nin de 

denendiği manzum oyunlarda dilin sade, veznin pürüzsüz olmasına rağmen, kişileştirme ve 

konuşturmalarda yazarlarımızın başarılı olduklarını söylemek mümkün değildir. Oyundan 

kopuk şiir kısımları, uzun tiradlar hepsinin eserlerinde ortak yandır. Konuşan kahraman değil, 

yazardır. Hemen bütün oyunlarda karakter vasfına ulaşmış kahramana rastlanmaz. Birinci 

derecedeki kahramanlar, yazarın sözcüleridir. Esasında yazarlarımızın kaleme aldıkları 

manzum oyunlarda ister aruz, isterse hece ile nazım, dramatik yapıyı zorlayan bir yüktür.  
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MEHMET AKİF’İN MANZUMELERİNDE DRAM ÜZERİNE 

 

Zengin bir mesnevi kültürüne sahip edebiyatımızda manzum hikâye olarak adlandırılan şiir 

tarzını Akif’ten önce Muallim Naci, İsmail Safa, Tevfik Fikret, Mehmet Emin Yurdakul, Ali 

Ekrem gibi şâirler denediler. Tasvirlerin, diyalogların yer aldığı bu manzumelerde günlük 

hayattan sahneler belki meddahlık geleneğinin de tesiriyle gerçekçi bir dikkatle kaleme 

alınıyordu. Bu tarzı, Ahmed Rasim ve Hüseyin Rahmi’nin nesirlerinde yani hikâye ve 

romanlarında görüyoruz.  

 

Akif, muhavere tarzını yani diyalog yazmayı Ali Ekrem’den aldığını, ondan etkilendiğini 

söyler.  

 

Akif’in manzum hikâye olarak kabul edilen Küfe, Hasta, Meyhane, Mahalle Kahvesi, Seyfi 

Baba, Asım, Koca Karı ile Ömer...... gibi eserlerine bir tiyatro araştırmacısının dikkati ile 

bakılırsa, bu eserlerin manzum tiyatro özelliklerini haiz olduklarını rahatlıkla kabul edebiliriz.  

Asım’ın başında eserinin muhavere tarzında kaleme alındığını bizzat kendisi söyler. 

Muhavere, dramatik edebiyatın başlangıcıdır. Akif’in dramatik manzumelerinde, mısraların 

önüne, konuşan kişinin isimlerini yazar ve iki nokta koyarsanız manzum hikâye olarak kabul 

ettiğiniz şiir, dramatik bir metin olarak karşımıza çıkar.  

 

Akif’in idealist olarak kabul edilen ve düşüncelerini nazmettiği şiirlerinde asıl san’atını ortaya 

koyduğu söylenir. Dikkatli bir bakış, Akif’in Safahat’ında yer alan dramatik manzumelerinin 

basit, naif dokusunda Türk dilinin nasıl  kristalize olduğu; halk lisanın nasıl müzikâl bir değer 

kazandığı görülecektir.  

 

Gerçek hayattan sahnelerin, sinemotografik bir dikkatle kaleme alındığı  dramatik 

manzumeleri, daha farklı ve san’atlı bir lisanla kaleme aldığı manzumelerinin hayattaki 

tezahürleridir.  Daha da önemlisi bu türden manzumeler, büyük bir tiyatro eserinin birbirini 

tamamlayan sahneleri gibidir. Safahat’a dağılmış o büyük tiyatro eseri: Hayat’tır. Bir 

dünyadan küçük enstantaneler bize büyük bir eseri işaret ederler.  Yıkılan bir medeniyetin 

enkazı altında yoksulluk ve cehaletle boğuşan Türk-İslâm dünyası. 

 

Hayır, bu perde, bu Şark’ın bakılmıyan yarası; 

Bu, çehresindeki levsiyle yurda yüz karası; 

Hayatımızda gediktir “gedikli” nâmiyle, 

Açık durur koca bir kavmin ihtimâmiyle! 

Sakın firengiye benzetmeyin fecâ’atini: 

Bu karha milletin emmekte rûh-ı gayretini. 

Mahalle kahvesi Şark’ın harîm-i kaatilidir; 

Tamam o eski batakhâneler mukabilidir.     (Mahalle Kahvesi) 

 

Asım, yapısı itibariyle okunmak için kaleme alınmış bir dramatik metindir. Bu büyük eser, 

bize, Kutadgu Bilig’i de çağrıştırır. Asım’ın, dram olarak kaleme alınmış olduğunu kabul 

etsek de, düşünce olarak zengin ancak dramatik yapı ve aksiyon olarak sahne için uygun 

değildir. Ancak, Küfe, Hasta, Mahalle Kahvesi, Seyfi Baba, Hasır, Koca Karı ile Ömer, 

Ahiret Yolu, Bebek, Hürriyet, Köse İmam...... gibi eserleri bir tiyatro eserinde bulunması 
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gereken bütün özellikleri taşımaktadır. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi mısraların başına 

kişi’lerin isimlerini koyduğumuz zaman sahnelenmeye hazır bir tiyatro eseri karşımıza çıkar.  

 

Akif’in dramatik yapılı manzumelerinde ortak özelliklere de rastlanmaktadır. Meselâ, Mahalle 

Kahvesi ve Meyhane… isimli eserlerinde bu durum dikkat çekicidir. Yazar, hikâyeye 

başlamadan önce uzun bir giriş yapar. Bu giriş arapça, farsça sözcüklerden ve terkiplerden 

oluşmaktadır. Şâirin buradaki amacı, öyküde ele alınan konunun tarihi, sosyal, kültürel arka 

planına dikkat çekmektir. Bütün sanatkârlığına rağmen, Akif’in sosyal faydacı bir amacı 

olduğunu biliyoruz. Düşünce yoğunluklu bu bölüm veya bölümlerden sonra günlük hayat 

bütün sadeliği, bütün çıplaklığı ile karşımıza çıkar. İki veya üç bölüme ayrılan bu dramatik 

metinlerde, hikâyenin temsili bölümüne gelindiğinde Şâirin, vezindeki başarısı ortaya çıkar. 

Zira, Türk dili için uygun bir enstrüman olmayan “aruz” bu bölümlerde Türkçenin tabii bir 

müziği imiş gibi aksiyonu ilerleten, kişileri yansıtan, kıvrak, akıcı bir ifade kabiliyeti kazanır.  

 

Sokağı, yoksul hayatı ve küçük insanı yakından tanıyan Akif’in dramatik manzumelerinde en 

büyük başarısı, kişileri konuşturmasıdır. Mahalle Kahvesi ve Meyhane gibi eserlerinde 

kişileştirme ve söyleşmelerdeki başarı ise, yazarımızın eserini kaleme almadan önce “levs” 

olarak kabul ettiği o mekânlarda gözlemler yaptığını düşündürmektedir.  

 

-Asıldı bey koza! 

-Besbelli, bak sırıttı aval; 

-Bacak elinde mi? 

-Kır, Hamdi sen de dağlıyı al. 

-Ulan! Kapakta imiş dağlı... Hay köpoğlu köpek! 

-Köpoğlu kendine benzer, uzun kulaklı eşek! 

-Sekizli, onlu, ne çektinse ver de oryayı tut. 

-Halim, ne uğraşıyorsun bu çıkmaz işte: Kaput! 

-Cihar ü yek mi o taş? 

-Hiç sıkılma öldü dü-şeş! 

-Elimde yok mu diyor? Çek babam! 

-Aman şeş-beş! 

-Hemen de buldu be? Gelsin hesaplayıp durma! 

-Bi parti yendi ya akşam, dikiz gelin kuruma! 

-Dü-beşle bağlıyorum  

-Yağma yok! 

-Elindeki ne? 

-Se-yek. 

-Aman durun öyleyse: Penc ü yek domine! 

-Mızıkçı dendi mi, sensin diyor, bakın ağalar: 

Kırık mı söyleyin Allah için şu cânım zar? 

-Kırık! 

-Değil! 

-Alimallah kırık! 

-Değil billâh! 

-Yeminsiz oynıyamazlar ki, ah çocuklar ah! 

-Karışmasan işin olmaz değil mi? Sen de bunak! 

-Gelirsem öğretirim şimdi... 

-Ay şu pampine bak!         (Mahalle Kahvesi) 
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Meyhane’den 

 

-Kuzum Dimitri, bu akşam biraz ziyadece ver.. 

-Ziyade, anladık amma ya içtiğin şişeler? 

-Çizersin... 

-Öyle mi? Lâkin silinmiyor çetele! 

Bakın tavan tebeşirden görünmez oldu... 

-Hele! 

-Bizim peşin paramız.... Almadın mı dün kuruşu? 

-Ayol, tükendi mezen... Bari koy biraz turşu. 

Arattı kendini ustan... Dinince dinlensin! 

-Hasan be, sen de nasıl nazlı nazlı söylersin! 

Nedir o türkü... Aman başka yok mu? Hah, şöyle, 

-Ömer, ne nazlanıyorsun? Biraz da sen söyle. 

-Nevazil olmuşum Ahmed, bırak, sesim yok hiç... 

-Sesin mi yok? Açılır şimdi: Bir imam suyu iç! 

  

 

Yoksul müslüman mahallelerindeki kadın dili, çocuk dili mısralara ayrı bir sevimlilik katar. 

Sosyologlar, folklor araştırmacıları için de zengin malzemeyi muhtevi dramatik 

manzumelerinde Akif, Ahmed Rasim ve Hüseyin Rahmi kadar başarılıdır. Hatta yeri 

geldiğinde argoyu ve küfrü kullanmaktan çekinmez. Repliklerde bu tarz konuşmalar asla 

insanı rahatsız etmez; kulağı tırmalamaz: 

 

-Cehennem ol seni hınzır orospu, git: Boşsun (Meyhane) 

-Sakallı, yok mu işin? Git, cehennem ol şuradan! (Küfe) 

-Ulan! Kapakta imiş dağlı... Hay köpoğlu köpek! (Mahalle Kahvesi) 

-Köpoğlu kendine benzer, uzun kulaklı eşek! (Mahalle Kahvesi)   

 

Müslüman mahallesindeki bir cenaze sahnesi o kadar gerçekçidir ki, bu sahneyi gözümüzde 

rahatlıkla canlandırabiliriz: 

 

Ahiret Yolu’ndan 

 

Başörtüsüyle kadınlar gözüktü pencereden: 

- Bıraktın öyle mi, en sonra kardeşim, bizi sen! 

- Yıkıldı dostlar evim, barkım... Ah gitti kocam! 

- Dayım melek gibi insandı, ben nasıl yanmam! 

- Tamam otuz senedir komşuyuz da bir kerre, 

Kızıp da “ey!” demiş insan değildi, hemşire! 

- Zavallı Remziye! Boynun büküldü evlâdım... 

- Babam ne oldu? 

- Baban..... öldü. 

- Etme Ayşe hanım, 

Bu söylenir mi ya? Hicrân olur zavallı kıza... 

- Ayol, şu öksüzü bir parçacık avutsanıza... 

Açın da cumbayı etrafa baksın ağlamasın....... 

 

Bayram’dan 
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Terazilerden adam eksik olmuyor, birisi 

İnince binmede artık onun da hemşerisi: 

“Hak okka çünkü bu kantar... Firenk icadı gıram 

Değil! Diremleri dört yüz, hesapta şaşmaz adam” 

- Muhallebim ne de kaymak! 

- Şifalıdır ma’cun! 

Simid mi istedin ağ?  

 

Bu mısrada olduğu gibi söyleyişi taklit için zaman zaman “accık, ağa yerine ağ.... “gibi 

kelimelerin şeklini değiştirdiği de olur.  

 

 

SONUÇ 

Şunu cesaretle söyleyebiliriz ki, Türk dramatik edebiyatında hiç bir  yazarımız, Akif kadar 

kişileri konuşturmada başarılı olamamıştır. Üzücü olan ise tiyatro araştırmacılarımızın Akif’i 

bir dram yazarı olarak tanımamaları; Akif’in şiirine bu dikkatle yaklaşmamalarıdır. Millî 

kimliğini bulamamış, evrensel değerlere ulaşamamış tiyatro edebiyatımızın evrensel boyutta 

millî eserler yaratabilmesi için Akif’in eserine bu dikkatle ama yeniden bakmak 

gerekmektedir. İnanıyoruz ki tiyatro yazarları, Akif’ten çok şey öğrenecektir.  

 

Akif’in dramatik metinleri tek tek çözümlenmelidir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bütün 

metinler esasında bir büyük eserin epizodları gibidir.  

 

Biz Akif’in Küfe, Mahalle Kahvesi ve Meyhane başlıklı üç manzumesini örnek olması 

bakımından sahneye uyarladık. Uyarladık derken, sadece sahnede anlaşılması zor bazı sözcük 

ve terkipleri kolay anlaşılır hale getirirken,  mısraların başına kişilerin adlarını koyduk; o 

kadar… Üslûba müdahale etmedik.  

 

 

 

 

KÜFE 

 

KİŞİLER: 

 

ANLATICI  (Mehmed Akif) 

ÇOCUK (Hasan, on üç yaşlarında) 

KADIN (Orta yaşlı, Hasan’ın annesi) 

KIZ ÇOCUĞU (Sekiz yaşlarında, Anlatıcı’nın kızı) 

 

(İstanbul’un yoksul bir semtinde sokak. Sahnenin ön ortasında bir hamal küfesi: Yönetmen 

gerekirse, sahnenin her üç tarafına da 20. Yüzyılın başlarından İstanbul’un yoksul bir 

semtinin görüntülerini projeksiyonla düşürebilir.)  

 

1. SAHNE 

 

ANLATICI: (Sahnenin arkasından (sağ/sol) ağır ağır yürüyerek sahnenin önüne doğru 

ilerler. Sahnenin ortasına gelince..) Beş on gün oldu ki, her günkü alışkanlığımla 

Sabahleyin çıkıvermiştim evden erkenden. 
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Bizim mahalle de İstanbul'un kenârı demek: 

Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek! 

 

Adım başında derin bir göl dalgalanır, 

Sular karardı mı, artık gelen gelir dayanır. 

 

Bir elde olmalı kandil, bir elde iskandil, 

Selâmetin yolu insan için bu, başka değil! 

 

(Sahnenin önüne gelir.) 

 

Elimde bir koca değnek, onunla yoklayarak, 

Önüm adaysa basıp, yok, denizse atlayarak, 

 

- Ayakta durmaya elbirliğiyle gayret eden, 

Hâl dili ile amma rükûa niyyet eden - 

 

O pek yaşlı), harâb evlerin saçaklarına, 

Sığınmış öyle giderken, hemen ayaklarıma 

 

Delîlimin koca bir şey takıldı... Baktım ki: 

Genişçe bir küfe yatmakta, hem epey eski. 

 

Bu bir hamal küfesiymiş... Aceb kimin?  

 

(Sahneye arka taraftan Çocuk girer. Üzüntü ama daha çok öfkeli bir ifade ile küfeye doğru 

hırsla yürür.) 

 

ANLATICI: Derken; 

On üç yaşında kadar bir çocuk gelip öteden, 

 

Gerildi, tekmeyi indirdi öyle bir küfeye: 

Tekermeker küfe bîtâb düştü ta öteye. 

 

ÇOCUK: Benim babam senin altında öldü, sen hâlâ 

Kurumla yat sokağın ontasında böyle daha! 

 

(Arkadan, Çocuk’un çıktığı taraftan  orta yaşlı Kadın girer sahneye.) 

 

ANLATICI: O anda karşıki evden bir orta yaşlı kadın 

Göründü: 

 

KADIN: Oh benim oğlum, gel etme kırma sakın! 

 

Ne istedin küfeden yavrum? Ağzı yok, dili yok, 

Baban sekiz sene kullandı... Hem de derdi ki: "Çok 

 

Uğurlu bir küfedir, kalmadım hemen yüksüz... " 

Baban gidince demek kaldı âdetâ öksüz! 
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Onunla besliyeceksin ananla kardeşini. 

Bebek misin daha öğrenmedin mi sen işini?" 

 

ANLATICI: Dedim ki ben de: 

(Çocuğa) 

- Ayol dinle annenin sözünü...  

Fakat çocuk bana haykırdı ekşitip yüzünü: 

 

ÇOCUK: Sakallı, yok mu işin? Git, cehennem ol şuradan! 

Ne dırlanıp duruyorsun sabahleyin oradan? 

 

Benim içim yanıyor: Dağ kadar babam gitti...  

 

KADIN: Baban yerinde adamdan ne istedin şimdi? 

 

Adamcağız sana, bak hâl dilince söylerken...  

 

ANLATICI: Bırak hanım, o çocuktur, kusura bakmam ben...  

 

Adın nedir senin, oğlum? 

 

ÇOCUK: Hasan. 

 

ANLATICI: Hasan, dinle. 

Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle. 

 

Benim de yandı içim anlayınca derdinizi...  

Fakat, baban sana ısmarlayıp da gitti sizi. 

 

O, bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni 

Nasıl büyüttü? Bugün, sen de kendi kardeşini, 

 

Yetim bırakmayarak besleyip büyütmelisin. 

 

ÇOCUK: Küfeyle öyle mi? 

 

ANLATICI: Hay hay! Neden bu söz lâkin? 

 

Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak? 

Ayıp: Dilencilik, işlerken el, yürürken ayak. 

 

KADIN: Ne doğru söyledi! Öp oğlum amcanın elini...  

 

ÇOCUK: Unuttun öyle mi? Bayramda komşunun gelini: 

 

"Hasan, dayım yatı mekteplerinde zâbittir; 

Senin de zihnin açık... Söylemiş olaydık bir...  

 

Koyardı mektebe... Dur söyleyim" demişti hani? 

Okutma sen de hamal yap bu yaşta şimdi beni! 
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ANLATICI: Söz anladım uzun, hem de pek uzun sürecek; 

Benimse vardı o gün pek çok işlerim görecek; 

(Sahnenin sağ/sol tarafına  doğru yürürken.. Bu esnada Kadın ve Çocuk tartışırlar. Ne 

konuştukları anlaşılmaz.) 

ANLATICI: Bıraktım onları, saptım yokuşlu bir yoldan, 

Ne oldu şimdi aceb, kim bilir, zavallı Hasan? 

(Işıklar kararır. Çok kısa bir karanlık.) 

2. SAHNE

(20. Yüzyılın başlarında Fatih semti. Sahnenin üç tarafında Fatih semtinin o dönem 

fotoğrafları projeksiyonla yansıtılabilir.) 

(Işıklar yandığında o dönemin giysileriyle kadınlı erkekli figürasyon. Girenler, çıkanlar, 

dolaşanlar, sohbet edenler… ) 

(Anlatıcı elinden tuttuğu sekiz yaşlarındaki kız çocuğuyla sahneye girer. Işık onların üzerinde 

yoğunlaşır. Sahnenin önüne kadar yaklaşırlar.) 

ANLATICI: (Elinden tuttuğu kız çocuğunu göstererek) 

Bizim çocuk yaramaz, evde dinlenip durmaz; 

Geçende Fâtih'e çıktık ikindi üstü biraz. 

Kömürcüler kapısından girince biz, develer 

Kızın merâkını celbetti, dâima da eder: 

O yamrı yumru beden, upuzun boyun, o bacak, 

O arkasındaki püskül ki kuyruğu olacak! 

Hakîkaten görecek şey değil mi ya? Derken, 

(Arka taraftan, yaşlı bir adamın arkasında, sırtında birinci sahnede gördüğümüz tıka basa 

doldurulmuş küfe ile Çocuk sahneye girerler.Yaşlı adamla yükün altında ezilmiş Hasan, 

konuşma boyunca sahnenin önüne doğru yürürler ve ön sağ/sol taraftan çıkarlar..) 

ANLATICI: Dönünce arkama, baktım: Beş on adım geriden, 

Belinde enlice bir şal, başında âbâni, 

Bir orta boylu, güler yüzlü pîr-i nûrânî; 

Yanında koskocaman bir küfeyle bir çocucak, 

Yavaş yavaş geliyorlar. Fakat tesâdüfe bak: 

Çocuk, benim o sabah gördüğüm zavallı yetîm... 
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Şu var ki, yavrucağın hâli eskisinden elim: 

 

Cılız bacaklarının dizden altı çırçıplak...  

Bir ince mintanın altında titriyor, donacak! 

 

Ayakta kundura yok, başta var mı fes? Ne gezer! 

Düğümlü alnının üstünde sâde bir çember. 

 

Nefes değil o soluklar, kesik kesik feryâd; 

Nazar değil o bakışlar, yardım dileyen göz yaşları. 

 

Bu bir ayaklı sefalet ki yalnayak, baş açık; 

On üç yaşında buruşmuş korkak çocuk, yazık! 

 

(Hasan yaşlarında Lise üniformaları ile çocuklar, sahnenin arka sağ ve sol taraftan 

şakalaşarak, kahkaha atarak sahneye girer ve çıkarlar.. Liseli çocuklar sahneye girip 

çıkarlarken yaşlı adam ve Çocuk öylece kalırlar.) 

 

O anda mekteb-i rüşdiyyeden taburla çıkan 

Bir elliden fazla çocuk ki, muntazaman 

 

Geçerken eylediler ihtiyârın geçmesini beklediler… 

Hasan'la karşılaşırken bu sahne oldu hâzin; 

 

Evet, bu yavruların hepsi, gençlik cıvıltıları ile 

Aydınlık bir yuvaya doğru koşarlardı. 

 

Birazdan oynayacak hepsi bunların, ne iyi! 

Fakat Hasan, babasından kalan o pis küfeyi, 

 

-Ki ezmek istedi görmekle yol üzerinde  

Sonsuza kadar çekecek çaresizce.. 

 

O, yük değil, kaderin bir cezâsı ma'sûma...  

Yazık, günâhı nedir, bilmeyen şu mahkûma! 

 

(Işıklar kararır…) 

 

 

MAHALLE KAHVESİ 

 

KİŞİLER: 

Anlatıcı, 

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. Adamlar 

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE 

TAM METİN KİTABI www.artuklukongresi.org 16



 

DEKOR: (Sahne ikiye ayrılır. Ön taraf ve ortadan bir tül perdenin ayırdığı İstanbul’un 

yoksul bir  semtinde yoksul bir kahvehanenin göründüğü arka taraf. Kahvehane zayıf ışıkta 

hayâl perdesi gibi görünür. Anlatıcı sol ön taraftan çıkar, sahnenin önüne doğru gelir.) 

(Meyhane tezgâhının arkasında Dimitri. Meyhanede bulunanların kimisi içmekte, kimisi 

elinde bardağı sohbet etmekte, bazıları başları göğüslerine düşmüş uyuklamakta… Yüzler 

karanlık, bakışlar boş, kederli, öfkeli… İç karartıcı bir tablo…) 

 

ANLATICI: (Önce arka taraftaki kahvehaneye bakar; sonra seyirciye döner.) Mahalle 

kahvesi! » Osmanlılar bilir ne demek? 

Tasavvur etme sakın «Görmedim nedir? » diyecek. 

Dilenci şekline girmiş bu sinsi cânîler, 

Bu, gündüzün bile yol vermeyen, harâmîler, 

Adımda bir, dikilir, azminin, gelir, önüne... 

Zavallı yolcunun artık kıyar bütün gününe! 

Evet, dilenci sanır seyr eden, kıyâfetini; 

Fakat bir onluğa kucak açan sefâletini, 

Görüp de merakla, biraz sokulsa, hemen, 

Vurur avını tâ kalbinin merkezinden! 

Mahalle kahvesi hâlâ niçin kapanmamalı? 

Kapansın elverir artık bu perde pek kanlı! 

Hayır, bu perde, bu Şark’ın bakılmayan yarası; 

Bu, çehresindeki pisliğiyle yurda yüz karası; 

Hayatımızda gediktir «gedikli» nâmıyle, 

Açık durur koca bir kavmin ilgisiyle 

Sakın firengiye benzetmeyin fecâ’atini: 

Bu çıban milletin emmekte gayret ruhunu. 

Mahalle kahvesi Şark’ın cevherinin katilidir; 

Tamam o eski batakhâneler benzeridir. 

Zavallı ölmüş ümmet, ölmeden gömülür; 

Söner bu çukurda idrâki, sonra kendi ölür... 

Pislik çevresine dolmuş ki, öyle manzaralar: 

Girince gözlerin nuru simsiyâh olur da çıkar! 

Yatar sefil zemininde en karanlık gölgeler, 

Yüzer o ağır havada en soysuz ruhlar. 
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Lânetlenmiş bir ağıza benzer yarıklarıyla tavan, 

Kusar içinde neler varsa hâtırâtından! 

O hâtırâtı sakın sanmayın: Üstünlüktür; 

Bütün tarihimizin rezillikleriyle doludur. 

Neden atalarımızın gurur sayfalarına kahr edip, yalnız, 

Geçmişin pisliklerine sarılmadayız? 

Kış uykusunda mı geçmişti ömrü ecdâdın? 

Hayır, o asil neslin, şanlı evlâdın, 

Damarlarında zekâ ile cesaret yüzerdi kan yerine; 

Yüreklerinde ölüm şevki vardı can yerine. 

Fakat biz onlara âid ne varsa elde, yazık, 

Birer birer yıkarak kahvehâneler yaptık! 

Bütün sanat abideleri yetiştiren Şark’ın, 

Bereketli toprağı nasıl çoraklığa döndü bakın! 

Ne hastahânesi kalmış zavallı ceddin, 

Ne bir imâreti, bitmiş elinde son neslin. 

Kanalların izi yok, köprüler harâb olmuş; 

Sebillerin başı boş, çeşmeler serâb olmuş! 

O kahraman babalardan doğan bu yüreksiz neslin  

Ne geçim sıkıntısı bilir, ne el emeği. 

Azâb içinde kalır gayreti görse rü’yâda! 

Niçin yorulmalı zâten «ölümlü dünyâ»da? 

Vücud Allah’ın emaneti, doğru, hem de cennetlik. 

Bu kahveler gibi sanki, Cennet de Müslümanlara hak! 

Aile hayatı isminde bir dünya var, ma’îşet var; 

Sa’âdet ancak odur... dense hangimiz anlar? 

Aile hayatı dünyâda en safâlı hayat, 

Fakat o âlemi bizler tanır mıyız? Heyhat! 

Sabahleyin dolaşıp bir kazanca hizmetle; 

Evinde akşam otursan şeref ve haysiyetinle; 

Karın, çocukların, annen, baban, kimin varsa, 

Dolaşsalar, seni kat kat bu hâleler sarsa; 

Cennet sarayı yurdunda görsen olmaz mı? 

İçinde his taşıyan kâlb için bu zevk az mı? 

Karın ruhunun arkadaşı; çocukların rûhun; 

Anan, baban sığınacağın en sağlam kucak. 
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Sıkıldın öyle mi! Lâkin, biraz alışsan eğer, 

Uzay kadar sana daracık gelir bu dar çenber. 

Ne var şu kahvede bilmem ki sığmıyorsun eve? 

 

Gelin de bir bakalım... Buyrun işte bir kahve: 

(Anlatıcı geri döner, sahneyi ikiye bölen tül perdeyi ağır ağır açar. İskambil, domino, dama 

oynayanlar, sohbet edenler. Kahveci tezgâhın arkasında. Masalarda çay bardakları, kahve 

fincanları. Oyunlar hararetle devam etmektedir.) 

ANLATICI:  

Çamurlu bir kapı, üstünde bir değirmi delik; 

Önünde tahta mı, toprak mı? Sorma, pis bir eşik. 

Şu gördüğüm yer için her ne söylesen câiz; 

Ahırla farkı: O yemliklidir, bu yemliksiz! 

Zemîni yüz sene evvel döşenme malta imiş... 

«İmiş»le söylüyorum. Çünkü anlamak uzun iş, 

O bir karış kirin altında hangi ma’den var? 

Tavan açık kuka renginde; sağlı sollu duvar, 

Maun cilâsına batmış tütünle nargileden; 

Duman ocak gibi çıkmakta çünkü her lüleden. 

Dikilmiş ortaya boynundan üstü az koyu al, 

Vücûdu kapkara, leylek bacaklı bir mangal. 

Şu var ki bilmeyen insan görürse birden eğer, 

«Balıkçılın kara saçtan yapılma heykeli! » der. 

Kenarda, peykelerin alt başında bir kirli 

Tomar sürükleniyor, bir yatak ki besbelli: 

Çekilmiş üstüne yağmurluğumsu bir pırtı, 

Zavallının, güveden, lîme lîme hep sırtı. 

Kurur bu örtünün üstünde yağlı bir mendil; 

Ki «bir tependen inersem! » diyen hasır zenbil; 

Onun hizâsına gelmez mi, bir döner şöyle; 

Sicimle kulpuna ilmikli çifte mestiyle! 

Duvarda eski ocaklar kadar geniş bir oyuk, 

İçinde camlı dolap var ya, raflarında ne yok! 

Birinci katta sülük beslenen büyük kavanoz; 
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Onun yanında kan almak için beş on boynuz. 

İkinci katta bütün kerpetenler, usturalar... 

Demek ki kahveci hem diş tabîbi, hem perukâr! 

İnanmadınsa değildir tereddüdün sırası; 

Uzun lâkırdıya hâcet ne? İşte misali: 

Çekerken etli kemiklerle ayrılıp çeneden, 

Sonunda bir ipe, boy boy, onar onar, dizilen, 

Şu kazma dişleri sen mahya belledinse, değil; 

Birer mezâra işâret düşün ki her kandil! 

Üçüncü katta durur sâde havlu bohçaları. 

Sağında cam dolabın hücre hücre bitpazarı. 

Duvarda türlü resimler: Alındı Çamlıbeli, 

Kaçırmış Ayvaz’ı ağlar Köroğlu rahmetli! 

Arap Üzengi’ye çalmış Şah İsmail gürzü; 

Ağaçta bağlı duran kızda işte şimdi gözü. 

Firaklıdır Kerem’in «Of! » der demez yanışı, 

Fakat şu «Âh mine’l-aşk»a kim durur karşı? 

Gelince Ezrakabânû denen acûze kadın, 

Külüngü düşmüş elinden zavallı Ferhâd’ın! 

Görür de böyle Rüfâî’yi: Elde kamçı yılan, 

Beyaz bir arslana binmiş, durur mu hiç Dede Can? 

Bakındı bak Hacı Bektâş’a: Deh demiş duvara! 

Resim bitince gelir şüphesiz ki beyte sıra. 

Birer birer oku mümkünse, sonra ma’nâ ver... 

Hayır, hülâsası kâfi, yekûnu ömre sürer: 

Apaçık  kusulan saçmalıkları düşün, 

Epey zaman daha lâzımdı herze olmak için! 

Oturmadan içi yağ bağlamış bodur masanın, 

Yayılmış üstüne birçok kâğıt ki, oynayanın, 

Elinde yağlı meşin zanneder görünce adam. 

Ya tavlanın kiri, mümkün değil, anlatamam. 

Harita gibi açılmış en orta yerde dama; 

Beyaz mı taşları, yâhud siyah mı, hiç sorma! 

Hatları: Düzensiz sınırı memleketin: 

Gözlerde haylice idman gerek ki fark etsin! 

Deliklerindeki pislik ağzına kadar  olsa, yine, 
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Bakınca bunlara gâyet temiz kalır domine. 

Delikli çekmece var ha! Demirbaş eşyadan; 

Yanında bir de kulaksız tekir... Unutma aman! 

 

(Anlatıcının sözleri biter bitmez kahveden sesler yükselir… Anlatıcı, sırası gelinceye kadar 

sağ/sol kenara çekilip sahneyi seyreder. Önce bir uğultu sonra…) 

1. ADAM: Asıldı bey koza! 

2. ADAM: Besbelli, bak sırıttı aval; 

3. ADAM: Bacak elinde mi? 

4. ADAM: Kır, Hamdi sen de dağlıyı al. 

5. ADAM: Ulan! Kapakta imiş dağlı... Hay köpoğlu köpek! 

6. ADAM: Köpoğlu kendine benzer, uzun kulaklı eşek! 

3. ADAM: Sekizli, onlu, ne çektinse ver de oryayı tut. 

1. ADAM: Hâlim, ne uğraşıyorsun bu çıkmaz işte: Kaput! 

4. ADAM: Cihâr ü yek mi o taş? 

7. ADAM: Hiç sıkılma öldü dü-şeş! 

5. ADAM: Elimde yok mu diyor? Çek babam! 

4. ADAM: Aman şeş-beş! 

2. ADAM: Hemen de buldu be? Gelsin hesaplayıp durma! 

1. ADAM: Bi parti yendi ya akşam, dikiz gelin kuruma! 

7. ADAM: Dü-beşle bağlıyorum. 

3. ADAM: Yağma yok! 

4. ADAM: Elindeki ne? 

7. ADAM: Se-yek. 

4. ADAM: Aman durun öyleyse: Penc ü yek domine! 

6. ADAM: Mızıkçı dendi mi, sensin diyor, bakın ağalar: 

4. ADAM: Kırık mı söyleyin Allâh için şu cânım zar? 

7. ADAM: Kırık! 

4. ADAM: Değil! 

7. ADAM: Alimallah kırık! 

4. ADAM: Değil billâh! 

8. ADAM: Yeminsiz oynayamazlar ki, ah çocuklar ah! 
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7. ADAM: Karışmasan işin olmaz değil mi? Sen de bunak! 

8. ADAM: Gelirsem öğretirim şimdi... 

7. ADAM: Ay şu pampine bak! 

Gelip de öğretecekmiş... Mezarcı Mahmud’a git! 

Bir üflesen gidecek ha... Tirit mi sâde tirit! 

8. ADAM: Zemâne piçleri! Gördün ya hepsi besmelesiz... 

Ne saygı var, ne hayâ var. Eğer bizim işimiz, 

Bu kaltabanlara kalmışsa vay benim başıma! 

7. ADAM: Herif belâya sokarsın dırıldanıp durma! 

8. ADAM: Mezarcı Mahmud’a git ha? Bakın it oğluna bir! 

Küfürbaz, alçak, edepsiz... Bu söylenir mi Bekir? 

9. ADAM: Yolunca terbiye verdin ya âferin Hasan Ağ. 

10. ADAM: Bıraksalar beni, çoktan marizlemiştim ya! .. 

8. ADAM: Mezarcı Mahmud’a ha? Vay babasının canına! 

Bunun yaşında iken biz büyüklerin yanına, 

Okur da öyle girer, hem ayakta beklerdik; 

Otur, demezseler elpençe sâde dinlerdik; 

Hayır, bu böyle değildir demek, ne haddimize! 

Evet, desek bile derlerdi: Sus behey geveze! 

9. ADAM: Otuz yaşında idim belki; annesiz, dışarı 

Kolay kolay çıkamazdım: Döverdi çünkü karı! 

Bugün, on altıyı doldurmamış yumurcaklar, 

Odun yemez iyi bil ha! Geberse karşı koyar. 

Geçende dövmek için yoklayım dedim Kerim’i... 

Bırak! Eşek değilim ben, deyip dikilmez mi? 

Dayak eşekler içinmiş, adam dövülmezmiş... 

5. ADAM: Ya biz, sözüm ona, merkeb miyiz Bekir, bu ne iş? 

Döverdiler bizi her gün de karşı koymazdık... 

Ben öyle terbiye oldum... Kolay mı insanlık? 

9. ADAM: Dokundurur mu, ne mümkün, eloğlu hiç adama? 

O müslümanları sen şimdi, hey kuzum arama! 

8. ADAM: Gürültüsüz oyun isterseniz gelin damaya: 

 

ANLATICI: Zavallı, açmaza düşmüş... Bakın hesaplamaya! 

Oyuncunun biri dalgın, elinde taş duruyor; 
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Rakîbi halbuki durmadan bıyık buruyor. 

Seyirciler bilge, seçilmiş bir tabaka; 

Düşünmelerdeki şîveyse büsbütün başka: 

Kiminde el, filân aslâ karışmıyorken işe, 

Kiminde durmadan işler parmaklar! 

Al işte: «Beyne burundan giriş gerek, demiş de, » 

Derin araştırmalarla durmadan meşgul! 

Mühendis olmalı mutlak şu ak sakallı adam: 

Zemîne, dâire şeklinde yaydı bir balgam; 

Abanmış olduğu bir yamrı yumru değnekle, 

dokunarak Mümâslar çekerek soktu belki yüz şekle! 

Ayak teriyle cilâlanma tahta peykelere, 

Külâhlı, fesli dizilmiş yığın yığın çehre: 

Zeka ve fikirden yok gölge birinde; 

Duyulmamış bu beyinlerde his denen meleke! 

 

(12. Ve 13. Adamlar, sahnenin sağ ön tarafında, hasır iskemleye oturmuşlardır. Önlerinde, 

kirli küçük bir hasır masa… Kahvede oyunlar hararetle devam etmektedir. Diğer sesler 

silinir, sadece ikisinin sesi.) 

12. ADAM: Aman canım, şu bizim komşu amma uğraşıcı! 

13. ADAM: Ne belledin ya efendim? Onun bir ismi Hacı! 

12. ADAM: Çocuğu, ha mektebe verdim, ha vermedimdi diye, 

Sokak sokak geziyor... 

13. ADAM: Koymuyor mu medreseye? 

12. ADAM: Koyar mı hiç? Arabî şimdi kim okur artık? 

13. ADAM: Evet, gâvurcaya düştük de sanki iş yaptık! 

12. ADAM:  Binâ’ya üç sene gittimdi hey zamanlar hey! 

İlim de kalmadı... 

13. ADAM: Zâten ne kaldı? Hiç bir şey. 

12. ADAM: Mahalle mektebi lâzımdır eski yolda bize; 

Sülüs, nesih bitiyor yoksa hepsi... Keyfinize! 

13. ADAM: On üç yaşında idim aldığım zaman ketebe. 

Geçende sen ne bilirsin? demez mi bir zübbe? 

Dedim, ulan seni gel ben bir imtihân edeyim, 

Otur da yap bakalım şöyle bir kıyak temmim. 
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12. ADAM: Nasıl, becerdi mi? 

13. ADAM: Kàbil mi! Rabbi yessir’i ben, 

Tamam beş ayda değiştimdi kalfamız sağ iken. 

12. ADAM: Nedir elindeki yâhu? 

13. ADAM: (Gazeteyi gösterir.) Cerîde. 

12. ADAM: At şu pisi. 

13. ADAM: Neden? 

12. ADAM: Yalan yazıyor, oğlum, onların hepisi. 

13. ADAM: Ya doğru yazsa asarlar... Ne oldu Volkancı, 

Unuttunuz mu? 

12. ADAM: Bırak, boşboğazlık etme Hacı! (Sahnenin sol tarafında tek başına oturan ve 

etrafı gözetleyen adamı göstererek…) 

Şu karşıdan gözeten fesli, zannım, jurnalci… 

13. ADAM: Hayır, demem o değil... 

12. ADAM: Durma sen belânı ara! 

8. ADAM: (Döner, 13. Adama ) Canım lâtîfe yapar, bilmiyor musun Ömer’i? 

13. ADAM: Biraz rahatsızım Ahmed, yakın benim feneri! 

 

ANLATICI: (Geğirti sesine çoğu döner. Kahkahalar, gülmeler.. Tiksintiyle…) Duyuldu bir 

iri ses, arkasından istiğfâr... 

Meğer geyirti imiş. 

 

6. ADAM: Pek şifâlı şey şu hıyar: 

Cacık yedin mi ne hikmet, hazır hemen geğirmek... 

3. ADAM: Evet şifâlı yemiştir... 

5. ADAM: Yemiş mi? Lâ-teşbîh. 

4. ADAM: Günâha girme. Tefsirlerde öyle yazmışlar... 

7. ADAM: Dayım demişti ki: Gördüm, hıyar hadiste de var. 

2. ADAM: Hasan, bizim yeni dâmad ne oldu anlamadık, 

Görünmüyor? 

1. ADAM: Karı koyvermiyor: Herif, kılıbık. 

6. ADAM: Evinde çan çan eden erkeğin de aklına şaş... 

Lâf anlamaz dişi mahlûku, durma sen uğraş. 

1. ADAM: Kim uğraşır a babam, bunca yıllık karım iken, 
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Adam hesâbına koymam bizim köroğlunu ben. 

........................................................................... 

........................................................................... 

ANLATICI: (Yukarı, kahvenin tavanına doğru bakar. Üçüncü mısrada kahvedekilere, 

dördüncü ve son mısrada seyirciye doğru yönelir. Kahvedekiler oyunlarına hararetle devam 

ederler. Konuşurlar. Ancak sesler silinir. Sadece Anlatıcının sesi…) 

Tavanın pervazı altındaki toprak yuvadan, 

Bakıyor bunlara, yan yan, iki çift ince nazar: 

«Ya sizin bir yuvanız yok mu? » diyor anlaşılan, 

Dişi erkek çalışan yavrulu kırlangıçlar... 

 

 

MEYHANE 

 

KİŞİLER: 

ANLATICI 

DİMİTRİ 

ARİF BABA 

KADIN 

YAŞLI ADAM 

1., 2., 3., 4., 5., 6. ADAMLAR 

 

DEKOR:  

(İstanbul’un yoksul semtlerinden birisinde, bir koltuk meyhanesi) 

SAHNE: 

 

ANLATICI: Canım sıkıldı dün akşam, sokak sokak gezdim; 

Sonunda bir yere saptım ki, önce bilmezdim. 

Bitince bir sıra ev, sonra bir de vîrâne, 

Dikildi karşıma bir han kılıklı meyhâne: 

Basık tavanlı, karanlık, sefil bir dükkân; 

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE 

TAM METİN KİTABI www.artuklukongresi.org 25



 

İçinde bir masa, yâhud civar tabutluktan 

Atılma çok ölü görmüş acıklı bir teneşir! 

Yanında hurdası çıkmış bir eski püskü sedir. 

Sakat, bacaksız on, on beş hasırlı iskemle, 

Kırık dökük şişeler, bir de çinko tepsiyle, 

Beş on kadeh, iki üç testi… Sonra tezgâhlık 

Eden yan üstüne devrilme kirli bir sandık. 

Sönük sönük yanıyor rafta isli bir lâmba… 

Önünde bir küme: Fes, takke, hırka, salta , aba 

Kımıldanıp duruyorken, sefîl bir sohbet, 

Bu isli zulmete vermekte büsbütün vahşet: 

 

1. ADAM: Kuzum Dimitri, bu akşam biraz ziyâdece ver… 

DİMİTRİ: Ziyâde, anladık amma ya içtiğin şişeler? 

1. ADAM: Çizersin… 

DİMİTRİ: Öyle mi? Lâkin silinmiyor çetele! 

Bakın tavan tebeşirden görünmez oldu… 

1. ADAM: Hele! 

2. ADAM: Bizim peşin paramız… Almadın mı dün guruşu? 

3. ADAM: Ayol, tükendi mezem… Bâri koy biraz turşu. 

Arattı kendini ustan… Dinince dinlensin! 

4. ADAM: Hasan be, sen de nasıl nazlı nazlı söylersin! 

Nedir o türkü… Aman başka yok mu?.. Hah, şöyle! 

5. ADAM: Ömer, ne nazlanıyorsun? Biraz da sen söyle. 

6. ADAM (Ömer): Nevâzil olmuşum, Ahmed, bırak sesim yok hiç… 

5. ADAM: Sesin mi yok? Açılır şimdi: Bir imam suyu iç! 

2. ADAM: Yarın ne iştesin Osman? 

3. ADAM: Ne işteyim… Burada! 

2. ADAM: Dimitri çorbacı, doldur! Ne durmuşun orada? 

5. ADAM: O kim gelen? 

3. ADAM: Baba Ârif. 

2. ADAM: Sakallı, gel bakalım… 

Yanaş. 

BABA ARİF: Selâmün aleyküm. 

2. ADAM: Otur biraz çakalım… 

3. ADAM: Dimitri, hey, parasız geldi sanma, işte para! 

DİMİTRİ: Ey anladık a kuzum… 

2. ADAM: Sar be yoldaşım cıgara… 

1. ADAM: Aman bizim Baba Ârif susuz musuz içiyor! 

3. ADAM: Onun bi dalgası olmak gerek: Tünel geçiyor. 

4. ADAM: Moruk kaçıncı kadeh? Şimdicik sızarsın ha! 

2. ADAM: Sızarsa mis gibi yer, yatmamış adam değil a. 

ANLATICI: Yavaş yavaş kafalar, kelleler kızışmıştı, 

Ağız, burun, hele sesler bütün karışmıştı; 

Dikildi ağzına baktım, açık duran kapının, 
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(Sahneye elinde fener tutan yaşlı bir adam ve bir kadın girer.) 

ANLATICI: Fener elinde bir erkek, yanında bir de kadın. 

Beş on dakika süren bir düşünceden sonra, 

Kadın da girdi o tiksindirici karanlık yere . 

Gözünde keder yaşları, yüzünde utanmadının kızarıklığı , 

Vücûdu çaresizliğin ümitsizliği içinde harâb, 

Yönelerek sonradan gelen Baba’ya: 

KADIN: (5. Adam’a) Demek taşınmalı artık çoluk çocuk buraya! 

Ayol, nedir bu senin yaptığın? Utan azıcık… 

Anan da, ben de, yumurcakların da aç kaldık! 

Ne iş, ne güç, gece gündüz içip zıbar sâde; 

Sakın düşünme çocuklar aceb ne yer evde? 

Evet, sen el kapısında sürün işin yoksa! 

Getir bu sarhoşa yutsun, getir paran çoksa! 

Zavallı ben… Çamaşır, tahta, her gün uğraş da, 

Sonunda bir paralar yok, el elde baş başta! 

O tahtalar, çamaşırlar da geçti: Yok hâlim… 

Ayakta sallanışım zorladır Allah görüyor! 

Çalışmadın, beni hep bunca yıl çalıştırdın; 

O yavrucakları çıplak, sefîl alıştırdın; 

Bilir mahalleli ki aldığın zamanda beni, 

Çehiz çimenle donatmıştı beybabam evini. 

Ne oldu şimdi o eşya? Satıp kumarda yedin! 

Evet, kumarda yedin, hem de Karşılar’da yedin! 

Kızın yetişti, alan yok, nasıl olur ki? 

Soran “Şu sarhoşun kızı İffet değil mi? Vazgeç aman!” 

Diyen kadınlara; “Pek doğru, pek” deyip gidiyor. 

Bu söz zavallıyı bilsen ne türlü incitiyor! 

Benim güzel meleğim, hiç de talihin yokmuş. 

Anan benim gibi sersem, babansa bir sarhoş! 

Necip de minderi koltukta geldi mektepten… 

Demiş ki kalfa: “Sekiz aydır almadım hele ben 

Ne haftalık, ne de aylık… Senin baban olacak 

Kumarcı, oğlu için az yesin de tutsun uşak!” 

Kovuldum anne! deyip ağlıyor zavallı çocuk… 

Ne yapsın annesi? Dünyâda bir güvendiği yok! 

O bâri bir adam olsun da kalmasın câhil 

Demiştim olmadı… Lâkin kabâhat onda değil: 

O her sabah okuyordu gürül gürül cüzünü; 

Ayırmıyordu kitaptan ne olsa hiç gözünü. 

Üç akşam oldu ki yoksun. Necip: Babam nerde? 

Ben isterim onu mutlak demez mi? Bak derde! 

Sular karardı; bu saatte hiç gezer mi kadın? 

O, sarhoşun biri, tut ki sokak sokak aradın… 

Nasıl bulursun a yavrum? Yarın gelir belki, 

Dedim. Fakat çocuğun durmuyordu. Baktım ki 

Avutmanın yolu yok; komşunun Hüseyn Ağ’yı 

Alıp dolaşmadayım yatsı vakti dünyâyı. 
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Anam benim gibi evlâd doğurmaz olsaydı, 

Bu hâli görmeden evvel gözüm yumulsaydı! 

Herif! Şu hâlime bak, merhametli ol azıcık… 

Bırak o zıkkımı, içtiklerin yeter artık. 

Efendiler, ağalar, siz de bir nasihat edin, 

Sizin de belki var evlâdınız… 

3. ADAM: Hasan, ne dedin? 

4. ADAM: Bırak, köpoğlu kadın amma çalçeneymiş hâ! 

2. ADAM: Benimki çok daha fazlaydı. 

1. ADAM: Etme! 

2. ADAM: Elbet ya! 

Onun için boşadım. Sen işitmedin mi Halim? 

3. ADAM: Kadın lâkırdısı girmez kulağıma zâti benim. 

Senin karım dediğin âdetâ pabuç gibidir: 

Biraz vakit taşınır, sonradan değiştirilir. 

 

ANLATICI: Kadın bu sözleri duymaz, ağlardı sadece; 

Herif mezar taşı tavrıyla sâde dinlerdi; 

Açıldı ağzı nihâyet , açılmaz olsa idi! 

Taşıp döküldü, içinden şu sonsuz lânet: 

 

5. ADAM: Cehennem ol seni hınzır orospu, git: Boşsun! 

4. ADAM: Ben anladım işi: Sen komşu, iyice sarhoşsun; 

Ayıltınız şunu yâhu! 

2. ADAM: İlişmeyin! 

3. ADAM: Bırakın! 

 

ANLATICI: Herif ayıldı mı, bilmem, düşüp bayıldı kadın! 

 

 

KAYNAKÇA: 
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EĞĠTĠMDE KADĠM BĠR GELENEK: HĠKAYE ANLATICILIĞI 

AN ANCIENT TRADITION IN EDUCATION:STORYTELLING 

       Abdulkadir ATALAY 

Gazi İlkokulu Müdür Yardımcısı, Çarşıbaşı /Trabzon 

İnsanlık tarihi boyunca hikaye anlatmak en etkili iletişim yöntemlerinden biri olmuştur. 

Geçmişten günümüze toplumların hayatında özel bir yeri olan hikaye-masal anlatıcılığının 

devam etmesinin nedeni iyi insanı var etmektir. İster mağarada ister şehirlerde yaşayalım, 

hikaye anlatmak, iletişim kurmanın doğuştan gelen, iç güdüsel şeklidir. Günümüzün hikayesi, 

hayatımızın hikayesi, iş yerimizin hikayesi, okulumuzun hikayesi, annemizin hikayesi, 

babamızın hikayesi, komşumuzun hikayesi gibi hikayelerimizi rahatlıkla artırabiliriz. 

Hindistan‟da Harikatha, Malezya‟da kısa hayvan hikaye anlatıcısı, İngiltere‟de gezgin hikaye 

anlatıcısı, Avrupa‟da hikaye anlatıcılığının yerini alan tiyatro, Araplar‟da “kassas”, 

Acemler‟de “kıssahan”, göçebe Türkler‟de kopuz eşliğinde “ozan”, İslam‟dan sonra Acem‟de 

ve Osmanlı‟da meddah; Efsaneleri, Bin Bir Gece Masalları‟nı, Şahname‟den hikayeleri, 

Hz.Peygamber‟in Ailesi‟nin ve Ashabı‟nın kıssaları gibi ve bir çok ortak söz mirasını 

günümüze kadar getirmişlerdir.  

Hikaye anlatıcılığı eğitimin en eski şeklidir.Eski olmasına rağmen günümüzde de eğitimde 

kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu günlerde birçok üniversite hikaye anlatıcılığı eğitimleri 

vermekte, bir çok ülkede hikaye anlatıcılığı kongreleri düzenlenmekte, hikaye ve masal 

anlatıcılığı ile ekmek parası kazananların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 

Geçmişten günümüze hikaye anlatıcılığı; mağara duvarlarında, kamp ateşi etrafında, göçebe 

çadırlarının içinde, saraylarda, meclislerde ve uykuya dalmadan önce etkin olarak 

kullanılmştır.Hikayelerin çok geniş kullanım alanları vardır. Sunum yaparken, internet 

sitenizde paylaşımda bulunurken, sosyal medya içeriklerinizi tasarlarken, yıllık bayi 

toplantılarında konuşma yaparken veya çalışanlarınıza performans geri bildirimi verirken 

hikayelerden faydalanabilirsiniz.Hikaye anlatmanın insan üzerindeki etkisini göstermesi 

açısından “Bin Bir Gece Masalları” çok önemli bir yere sahiptir.Hikayeler iyi anlatıldığında 

düşüncelerinizi, duygularınızı ve davranışlarınızı değiştirebilirler.İş hayatında da hikayenin 

gücü ve hikaye anlatıcılığının önemi gittikçe artmaktadır. 
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Bu çalışmanın amacı; insanoğlunun var olduğu günden beri toplumu yönlendiren ve önceki 

insanları sonraki insanlarla görünmez halkalarla (efsaneler, hikayeler, masallar) birleştiren 

hikaye anlatıcılarının önemini vurgulamaktır.Bu doğrultuda konuyla ilgili ulusal ve uluslar 

arası kaynaklar doküman analizi tekniği ile taranarak elde edilen verilerden çıkarsama 

yapılmıştır. Çalışma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Çalışmada ilgili alan yazın 

taranarak hikaye-masal anlatıcılığının önemi ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Hikaye, Masal, Anlatıcılık 

ABSTRACT 

Throughoutof human history, telling stories has been one of the most effective 

communication methods. Telling tale and story which has a special place in the life of 

societies from the past to the present is due to create a good person.Whether we live in caves 

or cities, storytelling is the innate and instinctive form of communication.Today's story, the 

story of our lives, the story of our workplace, the story of our school, the story of our mother, 

the story of our father, the story of our neighbor can easily increase our stories. 

Harikatha, in India, the storyteller of short animal story in Malaysia, the itinerant storyteller in 

England, theater which replaced storytelling in Europe, „Kassas‟ in Arabs, „Kıssahan‟ in 

Persians, „the minstrel (ozan)‟ in company with the lute (kopuz) in the nomadic Turks, „the 

encomiast (meddah)‟ in the Ottoman Empire and Persian after their accepting Islam; they all 

have brought the legends, one thousand and one night tales, the stories from the Shahname, 

and many narration of oral culture such as anecdotes of family and companions of prophet 

Muhammed into the present. 

Storytelling is the oldest form of education. Although it is old, it is an effective method which 

used in education today. Many universities are giving storytelling trainings, and storytelling 

congresses are organized in many countries, and the numbers of people who earn theirs‟ keep 

from telling story and tale are increasing day by day. 

Storytelling from past to present; It was used effectively on the walls of caves, around 

campfire, in nomadic tents, in palaces, assemblies and before falling asleep. 
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Stories have a wide range of uses. You can benefit from stories while making a presentation, 

sharing something on your website, designing your social media content, speaking at annual 

dealers meetings, or giving performance feedback to your employees. 

“1001 Arabian Nights” has a very important place to show the effect of storytelling on people. 

When stories are told well, they can change your thoughts, feelings and behaviors. 

The influence of the story and the importance of storytelling is gradually increasing in 

business life. 

The aim of this study is to emphasize the importance of the storytellers who have guided the 

society since the day of mankind's existence and united the previous people with the next 

people with invisible rings (legends, stories, tales). In this context, the national and 

international sources which is related to this subject were analyzed by document analysis 

technique and some inferences were made based on these data. This study is a descriptive 

study conducted in the screening model. In this study, the importance of story-tale storytelling 

is examinedby examining works written in this field. 

Keywords: Education, Story, Tale, Storytelling 
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Giriş 

       Hikaye Nedir?  Hikayeci   Hikayecilik 

       Hikaye:Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması, gerçek veya tasarlanmış olayları 

anlatan düzyazı türü, öykülere denir. 

      Hikayeci: Hikaye yazan, öykücü adlandırlmaktadır. 

      Hikayecilik: Hikaye yazma veya anlatma sanatı, öykücülük olarak ifade edilmektedir.( 

Türkçe Sözlük, s.891) 

     Hikaye anlatma geleneği, yazılı kaynakların ortaya çıkmasından çok öncelere uzanır. 

Homeros çağında doğan bu gelenek Doğuda, “destanlara, Binbir Gece Masalları'na, Nasrettin 

Hoca fıkralarına, Dede Korkut ve meddah hikayelerine” dek uzanır (İnceelli,2005). 

     Hikayeler, duygusal içeriklerle süslenip aktarılan olaylar ile insanları etkilemek amacıyla 

kullanılan çok eski bir iletişim aracıdır. Bu anlamda insanları ikna etmenin, birşeyler 

öğretmenin ve eğlendirmenin en kolay yolunun hikayeler olduğu söylenebilir ( 

kabukcu,2017). 

      Dr.özcan Yılmaz Sütcü  “Ortak Bir Dünya Deneyimi: Hikaye Anlatıcısı” adlı makalesinde 

Walter Benjamşin‟in “Hikaye Anlatıcısı” adlı makalesini incelere. Dr. özcan inlemiş bu 

makaleye gore; Hikaye anlatımı: müşrterek yaşam deneyimini içerir.Yine bu makaleye göre; 

Bütün hikaye anlatıcılarının beslendiği kaynak, ağızdan ağıza aktarılan deneyimdir.Buna gore 

Hikaye anlatıcılarının en önemli özelliği, kendinden önceki yaşamı miras almak be başkalrına 

aktarmaktır (Sütcü, 2013)diye ifade etmeketedir. 

      Günümüzden 50-60 yıl önce, bitip tükenmeyen kış gecelerinde, çoluk çocuk, genç yaşlı 

onlarca insan, lamba ışığı altında, ortadaki mangal ateşinin etrafına üşüşerek, heyecanla 

anlatıcının sahralardan alıp getirdiği masalları, hikâyeleri dinlemeye koyulurlardı. Elektriğin, 

internetin ve televizyonun olmadığı bu dönemde bir araya gelen bu insanların dinledikleri her 

hikâye, onları adeta geçmişleriyle ve kültürleriyle sıkıca bağlayan bir bağdı. Bu sözlü kültür 

ortamında bulunan insanların, bir hikâye aktarımını dinlemenin de ötesinde birçok şey 

öğrendiği, birçok bilgiye ve hatta çalışmakla elde edemeyecekleri bilgeliğe sahip olup bunları 

hayatlarına aktarabildikleri, anlatıcıyı dinleyerek, duyduklarını tekrar ederek ve bilgileri 
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özümseyerek toplu bir anımsamanın içine girerek öğrendikleri de bir gerçektir 

(Abdulhadioğlu,2016). 

      Profesyonel koçluk mesleğinde bile hikaye anlatıcılığı kullanılmaktadır. Hedef belirleme 

hikayeleri, problem çözme hikayeleri, tekrar gözden geçirme hikayeleri, güçlendirme 

hikayeleri ve başarı-özsaygı hikayeleri ile müşterilerinin karşısına çıkmaktadırlar (Özarın, 

G.houseofhuman.com)

       Spencır Holst kedilerin Dili ( Zebraların Hikayecisi-1) adlı kitabında “Hikaye zebra “adlı 

hikayesiyle hikayecinin vazifesini şöyle anlatır:Evvel zaman içinde kendisini aslan sanan bir 

siyam kedisi varmış ve zebraca konuşurmuş öyle ileri geri.Bu dil, Afrika‟nın çizgili atlar ırkı 

tarafından kişnenirmiş.Şöyle bir olay olmuş: masum bir zebra vahşi ormanda dolaşırken diğer 

yönden de küçük bir kedi çıkagelmiş; karşılaşmışlar.Siyam kedisi düzgün bir zebraca 

aksanıyla “Merhabalar” demiş. “Geçekten de harika bir gün değil mi? Güneş parlıyor, kuşlar 

ötüyor, dünya bugün tam da yaşanacak müthiş bir yer, değil mi?Bir siyam kedisinin neden 

zebra gibi konuştuğunu anlayamayan zebra şaşkına dönmüş ve nedense tepesi atmış.Bunun 

üzerine küçük kedi onu aceleyle bağlamış, öldürmüş ve gövdesinden kalan lezzetli parçaları 

inine sürüklemiş.Kedi böyle aylarca zebra avlamaya devam etmiş başarıyla, her gece zebra 

bonfilesiyle beslenmiş ve dirilerini iyi parçalarından, eski siyam kraliyetinin şımarık 

prenslerinin sevdiği modaya uygun papyon, kravat ve geniş kemerler yapmış.Arkadaşlarına 

karşı sanki bir aslanmış gibi hava atmış ve onlara zebraları avladığını delil olarak 

göstermiş.Zebraların keskin burunları aslında etrafta aslan olup olmadığını haber verirmiş. 

Ama çok sayıda zebra ölümleri çoğunu o bölgeye gitmekten de vazgeçirmiş. Hurafe bu ya, 

ormanın bir aslanın hayaleti tarafından lanetlendiğine karar vermişler.Bir gün zebraların 

hikayecisi salına salına yürüyüp ve tam da kafasında diğer zebraları eğlendirecek hikayeler 

kurmaktayken, birden gözleri parlamış ve “Tabi ya!” Onlara bizim dilimizi öğrenip konuşan 

bir siyam kedisinin hikayesini anlatacağım! Ne fikir ama! Hepsini kahkahaya boğacak!” 

demiş.Tam o sırada önüne bir siyam kedisi çıkmış ve “Merhabalar! Bugün hava harika, öyle 

değil mi?” diye sormuş.Hikayeci zebra, bir kedinin kendi dilinde konuşmasını duyunca tepesi 

atmamış çünkü o sırada tam da bunu kurgulamaktaymış.Kediyi baştan aşağı iyice süzmüş ve 

nedendir bilinmez ama kedinin bakışlarında sevmediği bir şey görmüş, bundan dolayı kediye 

arka bacaklarıyla bir çifte sallamış sonra da öldürmüş onu.Hikayecinin vazifesi budur işte, 

diye bitirir( Holst, s.15,16 ). 
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      Hikaye anlatıcılığının Türkiye ve Dünya‟da hangi tarihlerde arandığını gösteren grafikler: 

Google’de Türkiye ve Dünyada Hikaye Analtıcılığının arama istatistikleri 

Google‟da Türkiye sınırlarında 1 Ocak 2004'ten itibaren “hikaye anlatıcılığı” sözcüklerinin aranma sıklığını gösteren grafik (Zeynep 

Bostan/https://medium.com/) 

Bu grafiğe göre 2004'ten 2013'e dek geçen sürede (Kasım 2008 sayılmazsa) hikaye 

anlatıcılığıyla ilgili hiçbir arama yapılmamış. Hikaye anlatıcılığı ile ilgili en çok arama yapılan 

tarih ise Kasım 2018. 

Google‟da Türkiye sınırlarında 1 Ocak 2004'ten itibaren “masal anlatıcılığı” sözcüklerinin aranma sıklığını gösteren grafik (Zeynep 

Bostan/https://medium.com/) 

İki grafiğin durumu birbirine oldukça benziyor. 2013'e kadar masal anlatıcılığı hiç aranmamış 

bile. Masal anlatıcılığı ile ilgili aramalar gittikçe artmış ve en fazla Kasım 2018'de aranmış. Bu 

istatistikler ayrıca hangi bağlamda bu sözcüklerin arandığını da belirtiyor. 
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Google‟da dünya çapında 1 Ocak 2004'ten itibaren “storytelling” sözcüğünün aranma sıklığını gösteren grafik (Zeynep 

Bostan/https://medium.com/) 

Türkiye‟de 2013 yılına değin bu sözcüklerle alakalı hiç arama yapılmamışken, dünyada en çok 

aramanın 2004 yılında yapıldığını görüyoruz. zamanla aramalarda biraz düşüş yaşanmış ancak 

2018'e geldiğimizde tekrar popülerleşmeye başlıyor. 

2008 yılına kadar içinde “storytelling” sözcüğünü geçen kitapları gösteren grafik (Zeynep Bostan/https://medium.com/) 

Hikaye anlatıcılığının önemi gün geçtikçe artmakta ve hikaye anlatıcılığı birçok alanda 

kulanılmaktadır: 

-İşdünyasında hikaye anlatıcılığı,

-Politikada hikaye anlatıcılığı,

-Dijital hikaye anlatıcılığı,

-Psikodrama, koçluk eğitimlerinde hikaye anlatıcılığı,

-Eğitimde hikaye anlatıcığı diye devam etmektedir.
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      İnsanlara ilham veren liderler, duygusal engelleri ortadan kaldıran hikayeler 

anlatmaktadırlar.Hikaye anlatmak bilgilendirme, aydınlanma ve etkileme amacıyla bir fikri 

anlatı biçiminde çerçeveleme eylemidir.(Gallo,18) Tarihin en esinlendirici liderleri  hikaye 

anlatıcısıydı:İsa, John I., kennedy, martin Luther King Jr., Ronald Reagen, Nelson Mandela, 

Henry Ford ve Steve Jobs.Günümüzün en esinlendirici girişimcileri ve liderleri de kikaye 

anlatıcısı Richard Branson, Bill Gates, mark Burnett ve Sheryl Sandburg. Sözü edilen bu 

hikayer anlatıcıları tarihin akışını değiştirmişlerdir.Kimileri iş hayatının kahramanı oldu, 

kimileri de akımlara ve hareketlere öncülük etti. Hepsinden öte, tüm bu isimler düş 

yaratıcısıdır (Gallo,27). 

Hikaye anlatmak iletişimin temel yapıtaşıdır. Öğrencileri eğitmek için hikaye anlatırız. 

Takımları motive etmek için hikayeler anlatırız. Bağışçıları bir çek yazmaya ikna etmek için 

hikayeler anlatırız. Çocuklarımızın tam potansiyellerine erişmeleri için hikayeler 

anlatırız(Gallo, 28). 

       İş dünyasında hikaye anlatıcılığı: pek çok öncü şirket hikaye anlatıcılığı ve 

hikayeleştirmenin gücünü arkasına almak istiyor. Hatta Microsoft, IBM, Nike gibi birçok 

sector devi şirkette artık “Chief Storytelling Officer” ya da “Chief Storyeller” diye bir 

pozisyon bulunmaktadır. Yani “Baş Hikaye Anlatıcısı” diye adlandırılmaktadır(Bostan, 

2018). 

       Hikaye anlatıcılığının önemini ilk farkeden sector reklam ve pazarlama sektörüdür. Etkili 

hikayelerle reklamları izleyenlerin beğenisine sunmaktadırlar. Politikacılarda hikayenin 

gücünü faretmiş, insanların tutum ve davranışlarını değiştirmek için en etkili hikayeleri 

anlatarak hedeflerine ulaşmaktadırlar. Reklamcılar ve politikacılar en iyi hikaye anlatıcıları 

haline geldiler.Her geçen gün organizasyon şirketleri, liderler hikaye anlatıcılığının bakış açısı 

yaratma gücünü kullanmaya artırmaktadırlar.İnstegramda hikayeler bölümü, linkedinde 

bireysel hikayelerini anlatan, ekleyen saysısız insane kendilerini tanıtarak büyüme yoluna 

gitmektedirler. 

      Çağın gereksinimleriyle zamanla değişen hikâye anlatıcılığı dijital ortama aktarılıp 

anlatılmaya başlanmıştır. Dijital hikâye anlatımı metin, ses, resim, video ve müziği dijital 

ortamda sunma sürecidir. Farklı ülkelerde çok uzak mesafelerde olan bireyler, internetin 

avantajlarından yararlanarak kendi deneyimlerini aktarmak için dijital hikâyeleri 

kullanmaktadırlar. Eğitimciler de dijital hikâyeciliğin önemini keşfederek eğitimle ilgili 

faaliyetlerde araç olarak kullanmışlardır (Baştaş ve Vural,2017). 
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      Arş.Gör.Zuhal Akbayır‟ın “ Bana Bir … Anlat: maraca İletişiminde Hikayeleştirme ve 

İnterneté adlı makalesinde ; Hikaye anlatımı; iletişimin yapı taşlarından biridir, der. Yine aynı 

makalede; Hikaye anlatımı; marka iletişimi açısından bakıldığında hedef kitleler ile duygusal 

bağ oluşturmak, akılda kalıcılığı sağlamak, mesajda etkinlik sağlamak gibi nedenler ile 

markalar hikayeleştirme yöntemine başvururu. Hikaye anlatmı, internetin yükselişiyle birlikte 

marka iletişiminde yeni bir boyut kazanmıştır, diye ifade etmektedir..(Akbayır) 

Aslıhan Kocaman karoğlu‟nun “öğretim Sürecinde Hikaye Anlatmanın teknolojiyle Değişen 

Doğası. Dijital Hikaye Anlatımı adlı makalesinde; Dijital hikaye anlatmanın okul öncesinden 

üniversiteye kadar kullanımı eğitimde faydaları bulunmaktadır. Günümüzde bireyler cep 

telefonlarıyla değişik teknolojik araçlarla kendi hikayelerini kısa filme 

dönüştürüpyayınalamktadırlar. Dijital hikaye uygulamalrı derslerde gün geçtikçe artmaktadır 

(Karoğlu, 2015). 

      Dijital hikayelerden bahseden araştırmalar; öğretmenler için etkili bir öğretim 

aracı,öğrenciler için etkili bir öğrenme aracı olduğundan bahsetmektedirler. (Karoğlu, 2015) 

Ayrıca dijital hikayeler son yıllarda eğitim ortamlarında çoklu ortam öyküleri oluşturmak için 

bir teknik olarak kullanılmaktadır (Karoğlu, 2015). 

      Dijital hikaye anlatmanın avantajlarından faydalanan eğitimciler, öğrencilerini işbirlikçi 

öğrenmeye teşvik edebilir, berbirleriyle ve hatta sınıf dışındaki diğer insanlarla da hikayeleri 

vasıtasıyla iletişimkurmalarını destekleyebilir. Bu şekilde öğrenenler sentez yapma, 

değerlendirme, analitik düşünme gibi daha üst düzey öğrenmeler gerçekleştirebilirler. 

(Karoğlu, 2015). 

      Dijital hikayeler oluşturulurken mavie maker, MS Powerpoint, MS Photostory, I movie, 

Scratch gibi programlardan faydalınabilmektedir.  

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

      Kaotik dünyamızı anlamlandırmak için insanlar her zaman hikâyelere başvurmuştur. 

Atalarımız, kendileriyle ruhani denkliğe sahip olduğunu düşündükleri hayvanları öldürmek 

zorunda kaldıklarında, ölümü kabullenmek için mitler yarattılar. Tarımı icat ettiklerinde, 

aşılamayı yücelten ve varoluşun mevsimsel doğasını vurgulayan mitler yarattılar. Hikâye 
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duygularımıza doğrudan ulaşan bir yol olduğu için karar alma mekanizmasında öneme 

sahiptir. Örüntülerden anlam yaratır. Toplulukları birbirine bağlar. Farklılıklar üzerinden 

empati kurmayı sağlar. Rasyonel zihinlerimizin anlayamayacağı şekillerde, mümkün olanı 

daha olası hissetmemizi sağlar. Bir sistemin değerlerini, zihniyetini, kural ve amaçlarını 

değiştirmekte hikâye temeldir( https://imece.com/). 

      Hikayeler günlük hayatımıza çok yakındır. Dünyayı anlamamıza yardımcı olması için 

çocukluktan beri çevremizde hikayeler bulunmaktadır. Bir hikaye, dünyayı sistematik olarak 

anlamamızı sağlar, sadece bir filmde veya romanda salt sanat değildir. Ancak hikayeler; 

tarihçiler, psikologlar, eğitimciler, gazeteciler, avukatlar, pazarlamacılar ve diğerlerinin 

günlük yaşamda nasıl görülebileceğini anlatır (Gronhoj ve Thogersen, 2012). Hikayeler, insan 

hayatının büyük bir parçası haline gelmiştir. Çocuklar annelerinin yatmadan önce anlattıkları 

hikayelerle büyürken, aynı zamanda bir yönetici hikaye anlatarak çalışanların gelişimine 

öncülük edebilir. Bir anlatıdan geliştirilen bir hikaye genellikle "hikaye anlatmak" olarak 

anılır. Bir hikaye, bir hikaye anlatıcısı tarafından, belirli zaman ve mekanlarla ya da 

geçmişteki bir deneyimle yönlendirilen ardışık bir ilişkisi olan mantık olarak tanımlanır. 

Hikayeler, insanların hayat deneyimlerini anlamalarına ve öykülerine bağlı olarak hayatta 

karşılaşılan olayları ve çeşitli durumları öğrenmelerine yardımcı olmuş, topluluklarda her 

zaman ortak bir kültürel unsur olmuştur. Sonuç olarak, Koll ve arkadaşları (2010), insanların 

bir benlik kavramını algılamalarına, anlamalarına ve oluşturmalarına yardımcı olabilecek bir 

öyküyü, bir anlatı olarak görmektedirler ( Kabukcu,2017). 

     Hikâyeler, kolay hatırlanabilir özelliği sayesinde öğrenme sürecinde etkili bir araç olarak 

kullanılabilir (Yüzer ve Kılınç, 2015). Çocukların kendini ifade edebilmesinde, dil 

gelişiminde, sosyal ortama alışmasında, problem çözme becerisinin ve yaratıcılığının 

gelişmesinde hikâye etkili ve önemli bir yere sahiptir (Akca, Aytan ve Ünlü, 2016). 

Hikâyeler, çocukların hayal gücünü geliştirmelerinin yanında bilgileri somutlaştırıp 

basitleştirerek gerçek hayatı algılamalarına yardımcı olmaktadır (Turgut ve Kışla, 2005). 

     Hikâyeler, kendimizi ve dünyayı anlamlandırmamızda insanların temel düşünce biçimini 

yansıtır (Erbaş,2018). 

     Soyut kavramların verildiği bir dersi somutlaştırmak, öğrencinin öğrendiği bilgiyi 

hikayelerle kullanmasını, günlük hayatla ilişkilendirmesini sağlamak, geleneksel öğretim 
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anlayışından uzaklaşarak, öğrenirken ve uygularken zevkli yapacak öğrenme ortamlarını 

geliştirmek, öğretmenlerin bu süreç içerisinde en önemli görevlerinden hikaye anlatımı 

yöntemi Türkçe, Fen, Kimya, Bilişim Teknolojileri, Tıp, Tarih, Biyoloji Eğitimi vb.birçok 

farklı branşlarda kullanılmaktadır. Aşağıda alanyazında yer alan ve farklı konu alanları 

üzerine gerçekleştirilmiş bazı çalışmalara yer verilmiştir (Turgut ve Kışla,2015). 

     Özcan‟a (2013) göre; hikaye anlatımı, kellektif (birlikte, beraber hareket edenler) bir 

dünyanın iletişim biçimidir.onun gücü, anlatılan hikayenin,olayın tekrarına ve başka 

aktörlerce aktarılmasına dayanır. Bir söz ya da olayı nakletmek ya da anlatmak,bir bakıma 

anlatılanları yaşamak, onunla nefes alıp vermektir. Böylece anlatıcı, yaşamadığını yaşar veya 

yaşadığının başkasında yaşamasına imkan verir.Yine bu makalesinde Sütcü, her defasında 

başka aktörler, hikayenin kuşaktan kuşağa aktarılmasını ve ilk deneyimnin son dinleyicinin 

deneyimi haline gelmesini sağlar(Sütcü, 2013)der. 

      Yine bu makaleye gore; Hikaye anlatıcısı, yaşanılan, yaşanabiklir veya yaşanılacak olan 

olay veya olayları anlatır. Bu açıdan hikaye anlatımı, insanın yaşamış olduklarından derlediği, 

kimi zaman hoşça vakit geçirmeye, çoğu zaman da gerçek dünyaya ilişkin ortaya çıkan bir 

iletişim aracı olduğunu(Sütcü, 2013)söyler. 

      Türkçe öğretiminde önemli bir beceri alanı kompozisyon gibi yazma etkinliklerinde, 

kullanılabilecek alternatif bir yazılı anlatım türü olan hikaye anlatımı yaygındır. Yaratıcı 

yazma becerisi kazandırmak için öykülerden faydalanmak, öğrenci için eğlenceli deneyimler 

oluşturmaktadır (Turgut ve Kışla,2015). 

      Bir derleme makalesinde de şöyle belirtilmektedir (Ceyhan, 2009): “Tarih öğretiminde 

tarihî hikâyeler vasıtasıyla çocuklarda insan varlığının devamlılığı hissi, geçmiş, hâl ve 

istikbal algısı daha somut hâle getirilebilir. Vatan, millet, ülke, devlet gibi olguların toplum 

hafızasına tabii dahli, hayatla kaynaşması tarihî hikâyeler yoluyla temin edilebilir. Bu 

hikâyelerle önceki nesillerin yaşama biçimleri, teknoloji ile münasebetleri, zenginlikleri yahut 

fakirlikleri, eğitim anlayışları, başka insanlarla, hayvanlarla ve bitkilerle ilişkileri çocuğun 

gündemine getirilerek önceki nesillerle ortak tavır geliştirme imkânı, bir tür gelenek 

taşıyıcılığı mümkün olabilir. Günümüzde artık aile büyüklerinin milletin ortak hikâyelerini 

anlattığı ortamlar kaybolmuştur; dolayısıyla bu hikâyeler, bu eksikliği de giderebilir”(Turgut 

ve Kışla,2015). 
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        Tıp eğitimi ise hikaye anlatımının kullanıldığı önemli alanlardan bir diğeridir. Tıp 

eğitimi sırasında verilen bilgiler günlük hayattaki olaylarla ilişkilendirilmediğinde çoğu 

zaman bu eğitimi alan öğrenciler, verilen bilgileri sadece sınav için ezberleyip sınav sonrası 

unutulan soyut kavramlara dönüştürmektedirler.  

        Yakıncı, Almiş ve Kavruk (2012) yaptıkları çalışmada tıp eğitiminin uzun yıllar süren, 

zorlu ve emek isteyen bir süreç olduğunu, eğitim sırasında verilen bilgilerin yoğunluğunun 

öğrenenlerin zihinlerinde karmaşaya neden olabildiğini ve çoğu zaman öğrenildiği zannedilen 

bilgilerin unutulduğunu; bu sorunun, öğrenmeyi eğlenceli hale getirip yaşam boyu öğrenmeyi 

özendirecek yöntemleri kullanmakla çözülebileceğini belirtmişlerdir. Buradan yola çıkarak da 

hikâye metinlerinin tıp eğitiminde kullanılmasının öğretilen bilgilerin akılda kalıcılığını 

arttıracağı, hikâye yoluyla keyifli bir öğrenme ortamının yaratılacağı, hekimlerin evrensel ve 

insani değerleri daha rahat özümseyebilecekleri ve bu sayede tıp eğitimine yeni bir boyut 

kazandırılabileceği düşüncesine vurgu yapılmaktadır. (Turgut ve Kışla,2015). 

      Gökhan Turgut ve tarık Kışla‟ya ait “Bilgisayar destekli Hikaye Anlatımı Yöntemi, 

Alanyazın Araştırması adlı makalelerinde; Hikaye anlatım yöntemi, eğitimin birçok alanında, 

neredeyse tüm kademelerinde geçmişten günümüze en sık kullanılan yöntemlerden birisi 

olmuştur, der. Ve bunun en büyüknedenlerinden birisi hikayelerin eğlenceli bir tarafının 

bulunması gösterilebilir, demektedir. Aynı zamanda hikayeleri çocukların problem çözme 

yeteneklerini geliştirdiğini, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını desteklediğini, dil ve sosyal 

gelişlimlerini olumlu yönde etkilediğini ifade etmektedir ( Turgut  ve Kışla,2015). 

Ayrıca özyaşantılarla ilgili hikayelerin paylaşılmasının iyileştirici etkisi keşfedilmiş; hikaye 

anlatıcılığından psiko-drama, grup terapisi veya bireysel psikoterapi gibi alanlarda da 

yararlanılmaktadır. 

       Hikayeler hayatın her noktasında geçmişten günümüze değin en sık kullanılagelen eğitim 

yöntemlerindendir( Turgut ve Kışla,2015). Hikaye anlatımı karışık tecrübeleri anlamlı hale 

getirir( Turgut ve Kışla,2015). Eğitimde hikaye etkinlikleri önemli bir yer tutmaktadır. 
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Yöntem 

       Araştırmada yöntem doküman incelemesi olarak belirlenmiştir. Doküman incelemesi; 

araştırılan konu hakkında bilgilerin yer aldığı yazılı materyallerin analizini ifade etmektedir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2012).Alanyazın taraması kapsamında Web of Science, Eric, EBSCO 

elektronik veritabanları ve Google Akademik kullanılarak ulaşılan çalışmalar incelenmiştir. 

Bu çalışmada, Doküman İnceleme Yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, araştırılması planlanan 

konular hakkında bilgi içeren yazılı ve sözlü materyallerin analizini kapsamaktadır. Doküman 

incelemesi, araştırılması hedeflenen, olay veya olgular hakkında, bilgi içeren yazılı 

materyallerin analizini kapsar. Doküman incelemesi, geleneksel olarak, tarihçiler, 

antropologlar ve dil bilimcilerin kullandığı bir yöntem olmakla birlikte, sosyologlar ve 

psikologlar da doküman incelemesi kullanarak önemli kuramların geliştirilmesine katkıda 

bulunmuşlardır (Şimşek, s.189) 

Verilerin Toplanması: 

      Çalışma verilerinin toplanması için internet coğrafi sınırların dışına çıkmak ve araştırma 

alanının genişletmek için müthiş bir fırsat sunar (Yıldırım ve Şimşek, s.221). Google 

Akademik veri tabanları üzerinde tarama yapılmıştır. Ayrıca veri tabanlarının yanı sıra, web 

günlükleri ve basın yayın siteleri üzerinden de alanyazın taraması yapılmıştır. Yapılan 

aramalar sonucunda toplam 12 adet çalışmaya ulaşılmıştır. Ulusal yayıcılık kapsamında 

konuyla ilgili 8 kitaba ulaşılmıştır. Yine konuyla ilgili 38 web günlüklerine  ve basın yayın 

siteleri taranmıştır.taranan makaleler, kitaplar, web günlüklerinden çıkarsama yapılmıştır. 

Bulgular 

      Her ne kadar anlatı, "hikaye" anlamına gelse de Green ve Brock'un aklında özel bir hikaye 

vardır. İkna etmenin mümkün olabilmesi için, "cevaplanmamış soruları uyandıran, 

çözülmemiş çatışmaları gösteren ya da henüz tamamlanmış etkinlikleri tasvir eden bir hikaye" 

gerektirirler: karakterler bir krizle karşılaşabilir ve sonra da bunları çözer( Kabukcu,2017). 

1.Hikaye Alatıcığı ile çatışmalar çözülebilir, yaratıcı yönü uyandırma da güçlü etkisi olduğu

görülmüştür. 
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      Özellikle okul öncesi, ilkokul, ortaokul  seviyesindeki çocuklarımıza bazı temel ahlak ve 

becerileri kazandırma adına hikâye ve/veya masal diye adlandırılan sergileyici ve tartışmacı 

öğrenme teknikleriyle kavramlar çocuklarımıza kazandırılmaktadır. Lakin bilimsel bilginin 

hikâyelendirme tekniğiyle verilmesi okul öncesi, ilkokulu ve ortaokulda  kavram öğretiminde 

kullanımıyla farklılık göstermektedir. Bilimsel bilginin hikâyelendirme tekniğiyle 

kullanılması ülkemizde yenidir. Bu alanda yapılacak çalışmalar özellikle ilköğretim 

düzeyindeki çocukların eskiden kalma alışkanlıkları olan hikâye ve masal okuma ve sevme 

duygularına bilimsel bilgiyi katarak öğrenmelerine katkı yapacağı düşünülmektedir. Bu 

alanda bu bilimsel bilgilerin hikâyelendirme yoluyla öğrenci öğrenimlerine katkısı üzerine 

araştırmalar yapılmasına ihtiyaç vardır(Türkmen ve Ünver,2012). 

2. Hikayelendirme tekniği ile bilimsel bilgiye ulaşmada öğrencilerimize kavramların

zorlanmadan öğretildiği görülmüştür. 

      Hikayeler dikkat çekerek insanlarda duyguları canlandırmak için çok güçlü bir yoldur. 

Hikayeler size izleyenlerin fayda bulacağı noktaların altını çizrek, onlara yol gösterirler. 

İtitraz veya karşı koyma olmaksızın mesajınızı insanlara ulaştırmaya yardımcı 

olurlar(Karabel, 2018)  

     Princeton Üniversitesi‟nden araştırmacı Uri Hasson The Journal of neuroscience 

dergisinde 2010‟da yayımladığı bir makalede hikayenin gücüne dair çok önemli bir 

araştırmanın sonuçlarını yazdı. Hasson beyin taramalrını (fMRI) kullanarak gerçek bir hayat 

hikasini, lise mezuniyet balosunda yaşadığı bir deneyimi anlatan kişinin beyin aktivitesini 

kaydetti. Hasson daha sonar hikayeyi dinleyen insanların beyin aktivitelerini ölçtü ve ayrıca 

hikayeyi işitmeyen, dinlemekte olan insanların beyin aktivitelerini taradı. Gerçek hayat 

koşullarını mümkün olduğunca yansıtabilmek için konuşmacıdan hikayeyi sanki bir 

arkadaşıyla konuşuyormuş gibi anlatması istendi. Hasson bir adım daha ileri giderek 

dinleyicilerin hikayeyi ne kadar iyi anladığını ölçmek için onlardan form doldurmalarını 

istedi.Hassson “anlatıcı-dinleyici nöral eşleşmesinin yaygın ve kapsamlı” olduğunu keşfetti. 

Kısacası bir hikaye anlatırken, hem konuşmacının hem de dinleyicinin beyinleri tam olarak 

aynı bölgelerde kayda değer aktivite örüntüleri gösterdi. İki kişli bir “nöral eşleşme” yaşıyor, 

zihinleri iç içe geçiyordu. Eşleşme sadece anlatıcı hikayesini dinleyicinin bildiği bir dilde 

aktardığında gerçekleşiyordu (Gallo,s.80). 
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3. Bu araştırmaya göre hikaye anlatan ile dinleyenin aynı oranda ve aynı şekilde etkileşime

girdiği, hikayeyi anlamayanın ya da duymayanın etkileşime girmediği görülmüştür. 

      İngilizce öğretimi ise öğretmenlerin sıklıkla hikaye anlatımını kullandıkları bir derstir. Bu 

konuda bir çok araştırma yapılarak hikaye anlatımının yabancı dil öğretiminde öğrenciyi dili 

kullanmaya teşvik ederek aktif öğrenmesini sağladığı belirtilmektedir. Öğrenci kendi 

hikayesini yazabildiği ya da anlatabildiği gibi öğretmenin anlattığı hikayeleri dinleyerek de 

dil gelişimine önemli bir katkı sağlamaktadır. Böylece birçok kelime ve dil bilgisi kuralları 

listesini ezberlemek yerine, öğrenme daha doğal yollardan gerçekleştirilmektedir. Koetz 

(2009) yaptığı 72 öğrenci (Dubuque‟s Wahlert Catholic High School) ve 98 öğrenciden 

(Dyersville‟s Beckman High School) oluşan çalışmada TPRS (Teaching Proficiency through 

Reading and Storytelling) yöntemi ile bir dönem boyunca İspanyolca öğrenen öğrencilerin 

kontrol grubundaki öğrencilerden daha yüksek başarı elde ettiğini belirtmiştir(Turgut ve 

Kışla,2015). 

4. Bu araştırmanın sonuçlarına göre hikaye anlatılan öğrenci grubunun daha başarılı olduğu

görülmüştür. 

       Toronto üniversitesi‟nden psikoloji profesörü Keith Oatley ve ekibi, detaylı hikayelerin 

beyinde uyardığı bölgelerin, aynı olayla gerçek hayatta karşılaşılmış olsa aktif olacak 

bölgelerin aynısı olduğunu buldu. Anlatım ne kadar detaylı, hikaye ne kadar canlı ve 

anımsatıcılığı kuvvetli olursa, dinleyicinin beyninde o kadar derinlere kazınıyor.(Gallo, s.149) 

1993‟te Northwetern Üniversitesi‟nde insane gelişimi profesörü olan Dr. danMcAdams The 

Stories We Live By (Beraber yaşadığımız Hikayeler) adlı kitabını yayınladı. McAdamas on 

yıllık araştırmaya dayanarak, kişisel mitlerimizin-içsel anlatılarımızın- kimliğimizi nasıl 

biçimlendirdiğini inceliyor. “İnsan zihni ilk olarak ve öncelikle bir hikaye anlatma aracıdır. 

Anlatma yetisine sahip bir zihinle doğarız.” Diye yazıyor McAdams (Gallo,s.198). 

5. Hikayeleri dinleyenlerin gerçek olaylarla karşılaştıklarında aynı oranda etkilendikleri

görülmüştür. 

        Türkeş‟in (2011) yüksek lisans tez çalışmasında, ilköğretim 5. Sınıf öğrencilerine hikaye 

anlatımı yöntemi ve klasik yöntem ile İngilizce eğitimi verilmiş; gerçekleştirilen İngilizce 
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eğitiminin sonunda başarı düzeyleri açısından deney ve kontrol grupları arasında anlamlı 

farklılığın olduğu belirlenmiştir (Turgut ve Kışla,2015). 

6. Hikaye anlatımı yönteminin klasik anlatıma göre başarıyı artırdığı görülmüştür.

      İletişimde mesaj içeriğinin algılanması ve anlaşılması açısından hikayelerin önem, “İnsan 

zihninin hikaye temelli olmasını” göstermektedir.Devamında ise; Bilgi insan zihninde 

sınıflandırılır, saklanır ve hikayeler şeklini alınır, der. Bu nedenle bir olguyu bir ifadeyi 

hikayeyle anlatmaya kalktığımızda ilgi uyandırırız. Hikaye anlatılmaya başlandığında 

dinleyenlerin beyinlerinde anlamlandırmalar oluşmaktadır.Rekabet, marakalar tüketimin 

artması için hikayenin gücünü keşfetmiştir.Son olarak bu makaleye gore, hikaye anlatımı, 

iletişimde katalizör ( etkileşime yol açan) görevi üstlenmektedir. Sağlam bir kurgusu olan ve 

uygun yöntemlerle anlatılan gerçek bir hikaye, dinleyicide empati kapasitesini artırır ve ikna 

yollarının açar, diye ifade etmektedir (Akbayır,2016). 

7. Hikayelerin insan zihninde sınıflandırıldığı, saklandığı ve hikayeler şeklini almaktadır. Bu

nedenle bir olguyu, bir ifadeyi hikayeyle anlatmaya kalktığımızda ilgi uyandırdığı görüşü 

yaygınlaşmıştır. 

       Şimşek, (2002)  “İlköğretim Okulu sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde 

Hikaye Anlatım Yönteminin Etkililiği” adlı makalesinde 6 ve 7.sınıflarda geleneksel yöntem 

ve hikaye anlatımı yöntemi için ikişer ayrı deney grubu kullanmış, her iki sınıftaki deney 

gruplarına ön test verilmiş, 6.sınıflarda 5 hafta (15 saat), 7.sınıflarda 4 hafta (12 saat) olmak 

üzere 6/B-7/F sınıflarına geleneksel yöntem ile 6/C ve 7/B sınıflarına da hikaye anlatım ile 

ilgili unite noluraı işlenmiş, uygulama sonunda ön testte yer alan sorular son test olarak tekrar 

verilmiş olup aşağıadi bulgulara ulaşılmıştır: 

8. Hikâye anlatım yönteminin kullanıldığı sınıfların  şubelerindeki öğrencilerin bilgi 

düzeyi erişimleri ile geleneksel yöntemin kullanıldığı sınıfların  şubelerindeki öğrenci bilgi 

düzeyi erişimleri arasında anlamlı bir fark vardır. Buradan, hikâye anlatım yönteminin 

kullanılmasının öğrencilerin bilgi düzeyi erişimlerini artırıcı rol oynadığı sonucuna 

varılmıştır. 
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9.  Hikâye anlatım yönteminin kullanıldığı sınıfların  şubelerindeki öğrencilerin kavrama 

düzeyi erişimleri ile geleneksel yöntemin kullanıldığı sınıfların  şubelerindeki öğrencilerin 

kavrama düzeyi erişimleri arasında anlamlı bir fark vardır. Buradan, hikâye anlatım 

yönteminin kullanılmasının, öğrencilerin kavrama düzeyi erişimlerini artırıcı rol oynadığı 

sonucuna varılmıştır. 

10.  Hikâye anlatım yönteminin kullanıldığı sınıfların  şubelerindeki öğrencilerin toplam 

erişimleri ile geleneksel yöntemin kullanıldığı sınıfların  şubelerindeki öğrencilerin toplam 

erişimleri arasında anlamlı bir fark vardır. Buradan, hikâye anlatım yönteminin 

kullanılmasının, öğrencilerin toplam erişimlerini arttırıcı rol oynadığı sonucuna varılmıştır 

(Işık,2002). 

11.Nesiller boyunca liderler insanların değişime ayak uydurmalarına yardımcı olmak için

hikayeler anlattığı görülmüştür. 

12. Hikaye anlatımı değişim dönüşüm için her zaman güçlü bir araç olduğu görülmüştür.

Sonuçlar ve Öneriler 

       Hikâyelerin ve hikâye anlatıcılığının insanlık tarihi kadar eski olduğu söylenebilir. 

İnsanlar hayatlarına dair birçok şeyi hikâyeler aracılığıyla anlatırlar. Bu da insanların her gün, 

farkına olmasalar da, kendileri ya da diğerleri hakkında hikâye anlattıkları anlamına gelir. 

Ancak hikâye anlatıcılığının, modern öncesi dönemden medya ile dolayımlanmış döneme 

geçerken yok olduğu ya da dönüştüğü hakkında iki farklı görüş bulunmaktadır. Frankfurt 

Okulu üyelerinden Walter Benjamin hikâye anlatıcılığının günümüzde yok olduğunu dile 

getiren düşünürler arasında sayılabilir. Benjamin‟e göre (2001, s. 77) bugün “hikâye 

anlatıcısının hayatımızda hiçbir hükmü yok”tur çünkü hakiki “hikâye anlatıcılarının 

beslendiği kaynak, ağızdan ağıza aktarılan deneyim” (2001, s. 78) ortadan kalkmıştır diye 

ifade etmektedir (Akçay, 2017). 

       Günümüzde hikaye anlatımı büyük oranda dinamik bir yapıya sahiptir. Hikayeler pozitif 

ve olumlu bir ışık altında geleceğin tasvir edilmesine, umut verilmesine, değişim karşısında 

ortak bir yaklaşım sağlanmasına ve ahlaki örneklerin verilmesine yardımcı olmaktadır. 

Hikayeler insanların hayalleri ve endişelerinden bahsetmelerini destekler. Hikayeleri eğitim 
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programlarınızda çeşitli malzemelerin tanıtımı için kullanıyorsanız, insanlar verdiğiniz 

bilgileri daha uzun süre hatırlayacaktır. Hikayeler merak uyandırır ve dönüşüm konusunda 

geniş kapsamlı metaforlar içerir (https://herturdenbilgi). 

      Bu çalışmada, Eğtimde Kadim Bir Gelenek: Hikaye Anlatıcılığı ulusal ve uluslararası 

literatur incelenerek kuramsal çerçevesine detaylı bir şekilde değinilmiş, kullanıldığı alanlar 

hakkında örnekler verilmiştir. Çalışmanın hikaye anlatıcılığı yaklaşımını tanıtması 

bakımından eğitimcilere, eğitime, velilere ve öğrencilere katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca bu alanda az yayınlanmış makalelerden biri olması, hikaye anlatıcılığı kavramını 

detaylı bir şekilde incelemesi eğitim ortamlarında nasıl kullanılacağı konusunda bilgiler 

sunması açısından önemlidir. 

      Hikâye anlatma geleneği, günümüzde Mısır, Mağrib ve Suriye gibi bazıArap ülkelerinde 

sözlü kültürün bir unsuru olarak devam etmektedir(http://albahethon.com). 

     Aynı gelenek, Arap coğrafyasından bazı Avrupa ülkelerine göç edenailelerde anne ya da 

babanın anlatıcılık görevini üstlendiği bir gelenek şeklindedevam etmektedir.Mardin‟de ise 

hikâye anlatı geleneğinin, 1960‟lı yıllara kadar sürdüğü, fakattelevizyonun insanların günlük 

hayatına girmesi ile birlikte azalarak yavaş yavaşkaybolduğu görülmektedir. Bu geleneğin 

sona ermesi süreci bölgeden bölgeyefarklılık göstermiş, önce şehirden başlayarak daha sonra 

köylerde ve en sonundada aile içinde bir gelenek olmaktan çıkmıştır. (Abdülhadioğlu,2016). 

     Sözünü ettiğimiz bu hikâyeler aslında insanı yaşadığı sınırların dışına çıkararak, farklı 

kültürleri de tanıma imkânı verir. Aynı zamanda çocuklar için hayatı ve ahlakî öğretileri 

tanıma anlamında tecrübe sağlar. Hikâyeler aynı zamanda kültürün nesilden nesile aktarımını 

sağlar ve bu kültürün kaybolmasını da önlemektedir. Dinlenen her hikâye adeta büyükler için 

bir tecrübe küçükleriçinse hayata hazırlıklı olma fırsatıdır. Dinleyici, bu kıssa ve hikâyelerle 

kendini özdeşleştireceğinden iyi ve kötü davranışlar üzerinden insanları tanıma imkânı da 

bulacaktır (Abdülhadioğlu,2016). 

1.Hikaye anlatıcığı ile çatışmalar çözülebilir, çocukların yaratıcı yönleri geliştirilebilir.

2. Hikayelendirme tekniği ile bilimsel bilgiye ulaşmada öğrencilerimize kavramların

zorlanmadan öğretilenilir. 
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3. Hikaye anlatımı yönteminin klasik anlatıma göre başarıyı artırdığı görüldüğüne göre

eğitimin bütün kademelerinde bu yöntem kullanılabilir, öğretmenler hikaye anlatıcılığının, 

hikayenin gücünün başarıdaki etkisini sınıflarında kullanabilirler. 

4. Bir olguya, bir ifadeyeilgi çekmek içinhikayeleri ve hikaye anlatıcılığı kullanabilir.

5. Nesiller boyunca liderler insanların değişime ayak uydurmalarına yardımcı olmak için

inandırıcı olabilmek içinhikaye anlatıcılığı kullanılabilir. 

6. Değişim ve dönüşüm için hikayenin gücü kullanılabilir.
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ÖZET 

Endüstri 4.0 dönemi, dijital dönüşümün, yapay zekâ, nesnelerin interneti gibi 

gelişmelerin üretimde kullanılması ile beraber sanayi devriminde yerini bulmuştur. Buradaki 

en önemli bileşenlerden birisi bilişim teknolojilerinin tüm süreçlere entegrasyonudur. Endüstri 

4.0 bireylere daha kolay yaşam sunmayı amaçlarken dolaylı veya direkt olarak daha 

donanımlı insan gücüne de ihtiyaç duymaktadır. Bu amaç ve ihtiyaç doğrultusunda endüstri 

4.0‟ın gereksinimlerini tamamlamak için yeni bir eğitim sistemi olan eğitim 4.0‟a geçiş süreci 

başlamıştır. Eğitim 4.0 kişiye özel eğitim sunan deneyim temelli bir eğitim sistemidir. Bu 

eğitim sistemi geleneksel eğitim sisteminin aksine dijital dönüşüm odaklı bir paradigmaya 

sahiptir. Bu çalışma kapsamında Öğretmen adaylarının Eğitim 4.0‟ın öğreticiye etkisi ile 

cinsiyet, Eğitim 4.0‟ın sosyalleşme etkisi ile Eğitim 4.0‟dan haberdar olma durumları ve 

Eğitim 4.0 algısı ile Eğitim 4.0‟dan haberdar olma durumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışmada veriler, anket yöntemiyle kâğıt form üzerinden toplanmıştır. 

Çalışmanın örneklemini Atatürk Üniversitesinde eğitim gören 84‟ü erkek, 78‟i kadın olmak 

üzere toplam 162 gönüllü öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların Eğitim 4.0 hakkında 

algı ve tutumlarını ölçmek için “Öğretmen Adaylarının Eğitim 4.0‟a Karşı Algı ve Tutum 

Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 24.0 paket programı ile analiz 

edilmiştir. Analiz edilen verilerin normallik, çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılarak, 

bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen verilere göre Cronbach‟s 

Alpha güvenirlik kat sayısı 0,949 olarak bulunmuştur. Çalışma kapsamında toplamda 3 

araştırma sorusu belirlenmiş ve analizler bu sorular çerçevesinde yapılmıştır. Araştırma 

soruları ve sonuçlarına göre; Eğitim 4.0‟ın öğreticiye etkisi faktörü ile öğretmen adaylarının 

cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olup olmama durumuna bakılmıştır. Kadın 

katılımcıların “ortalama öğreticiye etki puanının”, erkek katılımcılara göre daha yüksek 

olduğu fakat analiz sonucunda anlamlı bir farklılık görülmediği, bu yüzden herhangi bir ilişki 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. “Eğitim 4.0‟ın sosyalleşmeye etkisi” ve “Eğitim 4.0 algısı” ile 

“Eğitim 4.0‟dan haberdar olma durumları” arasında anlamlı farklılık olup olmama durumuna 

bakılmış, analiz sonucunda faktörler ve değişken arasından anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmüş olup aralarındaki ilişki analizler ile ortaya konulmuştur. “Eğitim 4.0‟ın 

sosyalleşmeye etkisi” ve “Eğitim 4.0 algısı” ile “Eğitim 4.0‟dan haberdar olma” ilişkisinde 

“Hayır” diyen katılımcıların ortalama puanlarının, “Evet” diyen katılımcı ortalama 

puanlarından daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim 4.0, Dijital Eğitim, Dijitalleşme 
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ABSTRACT 

The period of Industry 4.0 has found its place in the industrial revolution with the use of new 

technologies and approaches such as digital transformation, artificial intelligence, and the 

Internet of Things in manufacturing processes. One of the most important components is the 

integration of information technologies into all processes. Industry 4.0 aims to provide easier 

life for individuals, in addition to be a reason to create directly or indirectly needs to more 

qualified manpower. To complete the requirements of Industry 4.0 in line with this aim and 

need, another transition process has started to Education 4.0 which is a new education system. 

Education 4.0 is an experience-based training system that provides customized training. This 

education system has a digital transformation oriented paradigm unlike the traditional 

education system. In this study, it is aimed to examine the relations between Pre-service 

teachers 'gender and Education 4.0' s effect on the teacher, socialization effect of Education 

4.0 and awareness of Education 4.0, perception of Education 4.0 and awareness of Education 

4.0. In the study, the data were collected via a printed questionnaire form. The sample of the 

study is composed of 162 volunteer pre-service teachers, 84 male and 78 female, studying at 

Atatürk University. In order to measure the participants 'perceptions and attitudes about 

Education 4.0, Pre-Service Teachers' Perception and Attitude Determination Scale against 

Education 4.0 was used. The collected data were analyzed with SPSS 24.0 package program. 

Independent T-Test test were conducted to analyze the normality values, skewness and 

kurtosis of the data. According to the data obtained from the study, Cronbach‟s Alpha 

reliability coefficient was found to be 0.949. Within the scope of the study, a total of 3 

research questions were identified, and data analysis were conducted within the scope of these 

questions. As a research question; it was investigated whether there is a significant difference 

between the effect of education 4.0 on teacher and gender of pre-service teachers. It was 

found that although the average "effect of education 4.0 on the instructor" score of the female 

participants was higher than the male participants, there is no statistically significant 

difference. The difference among "effects of Education 4.0 on socialization", "perception of 

Education 4.0" and "awareness of Education 4.0" were also investigated. As a result of the 

analysis, a significant difference was found among those factors, and the relationships was 

revealed by the analysis. In terms of answers towards "Socialization effect of Education 4.0", 

"perception of Education 4.0" and "awareness of Education 4.0" variables, the average scores 

of the participants who answered "No" were higher than the participants who answered "Yes".  

Keywords: Education 4.0, Digital Education, Digitalization 

 

 

 

 

 

  

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE 

TAM METİN KİTABI www.artuklukongresi.org 51



GĠRĠġ 

Bilişim teknolojisindeki gelişmeler toplumun beklentilerinin üzerinde dönüşüm 

oluşturmuş ve dijital sistemlerin hakim olduğu bir dünya yaratmıştır. Her alanda hız kazanan 

teknolojik ilerleme sanayi ve üretim alanında dördüncü sanayi devrimi olarak ortaya 

çıkmıştır. Dördüncü sanayi devrimi üretimle ilişkili tüm departmanları birbirleri ile ortak 

çalışma tasarlamakta, fabrika dahilinde yer alan yazılımın, dijital verilerin ve teknolojilerin 

entegre bir şekilde çalışmasını öngörmektedir (Schuh, Potente, Wesch-Potente, Weber, & 

Prote, 2014). Tüm alanı etkileyen bu değişim ise Endüstri 4.0 olarak adlandırılmıştır. Endüstri 

4.0 tüm nesneleri akıllı olarak birbirine bağlayan dijital sanayi devrimidir (Sener & Elevlı, 

2017).  

Endüstri 4.0, bulut bilişim, nesnelerin interneti, veri entegrasyonu vb. teknolojik 

gelişmelerin üretim ve üretim sistemine entegre edilerek sanayide devrim yaratan bir olgudur. 

(Yelkikalan, Ayhün, Aydın, & Kurt, 2019). Endüstri 4.0‟da tüm teknolojilerin birbiri ile 

iletişiminin sağlanması, bilgi toplumunu ortaya çıkarması Eğitim 4.0‟ı diğer sanayi 

devrimlerinden ayıran en önemli noktalardan biridir (Yalçınkaya, Korkmaz, & Karataş, 2018) 

(Bulut & Akçacı, 2017). Endüstri 4.0, 2011 yılında Hannover fuarında lanse edilmiştir. 

Endüstri 4.0, vasıfsız iş gücüne ihtiyaç duyulan işleri otomasyonlaştırmakta ve vasıflı işlerde 

uzmanlaştırmaktadır (Sener & Elevlı, 2017).. Küreselleşmenin gerçekleştiği dünyamızda 

birçok endüstriyel alanda dönüşüm yaşanırken eğitim sistemi de bu değişimden paralel olarak 

etkilenmiştir (Öztemel, 2018). Endüstri 4.0 sadece sanayi ve ticarete değil bu alanlarla ilişkili 

birçok alanı etkileyerek getirdiği teknolojik gelişmeler ile insan hayatında önemli değişimlere 

yol açmakta ve dijital dönüşümü tetiklemektedir. 

Gelişen teknoloji ile üretilen makinaları, araçları ve sistemleri kullanabilecek ve 

anlayabilecek insan gücü hayat boyu öğrenme sistemi içine entegre edilmeye çalışılmaktadır. 

Endüstri 4.0‟da öğrenme, gelişme ve ilerleme hayat boyu devam eden bir süreçtir 

(Yalçınkaya, Korkmaz, & Karataş, 2018). “Yetkin bir işgücüne olan artan ihtiyaç, yaşam 

boyu öğrenmeye duyulan ihtiyacın hızlanmasını sağlamaktadır” (Nina Tvenge, 2018). Yaşam 

boyu öğrenme bireyi merkez alan geleneksel eğitim dışında bir öğrenme ortamı sunan ve 

öğrenmenin zaman ve mekanla kısıtlanmadığı eğitim sistemidir (Yalçınkaya, Korkmaz, & 

Karataş, 2018). Endüstriyel süreçlerin bir araya gelmesi ile oluşan Endüstri 4.0‟ın ihtiyaçlarını 

tamamlaması için yeni bir eğitim sistemi olan ve yaşam boyu öğrenime imkan sağlayan 

Eğitim 4.0‟a ihtiyaç duyulmaktadır.  

Eğitim 4.0 ezber odaklı geleneksel sistem yerine teknoloji ve internet kullanımının 

yoğun olduğu, bireysel eğitimi hedef alan bir sistemdir (Yelkikalan, Ayhün, Aydın, & Kurt, 

2019). Avrupa komisyonunun yayınladığı “Eğitim 4.0” isimli raporunda öğretmenlerin 

teknoloji ile nasıl eğitim yapılması gerektiğini öğretecek temel öğeler olduğunu ve dijital 

eğitim için eğitilmeleri gerektiğini, öğrencilerin yarı ve tam zamanlı, her etnik grup ve 

kültürden olabileceklerini söylemiştir (Commissioan, 2017). Eğitim 4.0‟a geçilmesi 

günümüzde iş dünyasına donanımlı insan yetiştirmesi açısından önem teşkil etmektedir. Yeni 

bir eğitim modeli olarak karşımıza çıkan Eğitim 4.0 bireyselliği, teknolojiyi ve keşfe dayalı 

öğrenmeyi baz alarak Endüstri 4.0 sanayi devriminin iş gücünü karşılayacak bireylerin 

sağlayacaktır (Yelkikalan, Ayhün, Aydın, & Kurt, 2019).  

Eğitim 4.0 ışığında nitelikli insan yetiştirmek için en önemli görev öğretmenlere 

düşmektedir. Eğitim 4.0 ile amaçlanan sadece öğrencilere bilgi aktarmak değil, o bilgiye 

ihtiyaç duyulduğunda nasıl erişilip kullanılacağını öğretmektir. Eğitim de teknolojilerin ve 

bilgisayarın kullanılması öğretmen adaylarının hem rolleri hem de bilgiye erişim yöntemleri 

değiştirmiştir. Geleneksel eğitimde kullanılan materyallerin yerine dijital materyallerin 
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kullanılması ve kaynaklara ulaşımın dijital ortamlarda kolay olması gibi avantajları eğitimde 

dönüşümün toplumda gerçekleştiğini ortaya çıkarmıştır (Yalçınkaya, Korkmaz, & Karataş, 

2018). Eğitim 4.0‟ın teknolojinin kullanıldığı geleneksel öğrenmeden üstünlüğü,  oyunlar 

kullanarak ve benzetim yapılarak öğrenme ortamlarının zenginleştirmektir. Bu yüzden 

öğretmen adayları ve öğrencilerin bakış açılarını olumlu yönde değiştireceğini, öğrencinin 

öğrenmede aktif bir şekilde rol almasını ve derslere katılım ve bağlılığını arttırabileceğini 

göstermektedir (Elçi, Abubakar, Özgül, Vural, & Akdeniz.T., 2016).  

Sonuç olarak öğretmen adayları öğretim ve öğrenim sürecinde Eğitim 4.0 tanımı 

çerçevesinde ders ortamlarını ve materyallerini tasarlama, geliştirme ve kullanma görevi 

düşmektedir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının Eğitim 4.0‟ın öğreticiye etkisi ile cinsiyet, 

Eğitim 4.0‟ın Sosyalleşme etkisi ile Eğitim 4.0‟dan haberdar olma durumları ve Eğitim 4.0 

algısı ile Eğitim 4.0‟dan haberdar olma durumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma 3 araştırma sorusunda oluşmaktadır; 

1. Öğretmen adaylarının öğreticiye etkisi ile cinsiyet durumları arasındaki ilişki 

nedir? 

2. Eğitim 4.0 sosyalleşme etkisi ile Eğitim 4.0‟dan haberdar olma durumları 

arasındaki ilişki nedir? 

3. Eğitim 4.0 algısı ile Eğitim 4.0‟dan haberdar olma durumları arasındaki ilişki 

nedir? 

 

YÖNTEM  

Bu çalışma da öğretmen adaylarının Eğitim 4.0‟a karşı algı ve tutumları cinsiyet, 

eğitim 4.0‟dan haberdar olma durumu ve AGNO düzeyleri olmak üzere üç değişken 

üzerinden incelenmiştir. Nicel araştırma tekniğinin kullanıldığı bu çalışmada veriler anket 

yöntemiyle kâğıt form üzerinden gönüllü öğretmen adaylarına ulaştırılarak toplanmıştır. 

Çalışmanın örneklemini Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde eğitim gören 84‟ü erkek, 

78‟i kadın olmak üzere toplam 162 gönüllü öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların 

demografik bilgileri Tablo 1‟de yer almaktadır. 

Tablo 1 Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler 

AGNO Cinsiyet 
Eğitim 4.0’dan Haberdar Olma Durumu 

Evet Hayır Toplam 

2’ni Altı 

Erkek 1 0 1 

Kadın 4 1 5 

Toplam 5 1 6 

2 - 2,5 

Erkek 9 9 18 

Kadın 14 17 31 

Toplam 23 26 49 

2,5 - 3 

Erkek 13 23 36 

Kadın 12 13 25 

Toplam 25 36 61 

3 - 3,5 

Erkek 5 12 17 

Kadın 9 9 18 

Toplam 14 21 35 

3,4- 4 

Erkek 1 5 6 

Kadın 3 2 5 

Toplam 4 7 11 

Toplam 
Erkek 29 49 78 

Kadın 42 42 84 
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Toplam 71 91 162 

 

 Tablo 1‟de Eğitim 4.0‟dan haberdar olma değişkenine en çok evet diyen 2-2,5 AGNO‟ya 

sahip kadın öğretmen adayları iken, en çok hayır diyen ise 2,5-3 AGNO‟ya sahip erkek 

öğretmen adaylarıdır. 

Anketin doldurulması ortalama 15 dakika sürmüştür. İlk etapta 175 adet doldurulan anket 

formunda bazı öğretmen adaylarının anket formunu özensiz doldurmaları sebebiyle 13‟ü 

geçersiz kılınarak değerlendirilmeye alınmamış, geri kalan 162 form üzerinden veriler analiz 

edilmiştir. Katılımcıların Eğitim 4.0 hakkında algı ve tutumlarını ölçmek için “Öğretmen 

Adaylarının Eğitim 4.0‟a Karşı Algı ve Tutum Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Maddeler 

“1=Kesinlikle Katılmıyorum”, “2=Katılmıyorum”, “3=Kararsızım”, “4=Katılıyorum”, 

“5=Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde kodlanmıştır.  Ölçekte kullanılan 5 madde negatif 33 

madde pozitif ifade edilmiştir. Analiz edilen verilerin normallik, çarpıklık ve basıklık 

değerlerine bakılarak, bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. 

 

BULGULAR 

Güvenilirlik Testi 

Öğretmen adaylarından toplanan verilerin güvenilirliğinin ölçülmesi amacıyla SPSS 

24.0 paket programı üzerinden Cronbach‟s Alpha yöntemi kullanılmıştır ve Tablo 2‟de 

gösterilmiştir.  

Tablo 2 Cronbach's Alpha Değeri 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 

(Standardize EdilmiĢ) 
N 

0,949 0,951 38 

 

Hair vd. (2010) 0,70 ve üzerindeki değerlerin iyi düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. 

Tablo 3‟te Cronbach‟s Alpha güvenilirlik testi ile veriler 0,949 oranında güvenilir olarak 

hesaplanmıştır. Yani verilerin mükemmel düzeyde güvenilir olduğu görülmektedir. 

Tablo 3 Normallik Testi 

                                                         Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Ġstatistik df Sig. Ġstatistik df Sig. 

Eğitim 4.0’ın  

Öğreticiye Etkisi 
0,089 162 0,003 0,966 162 0,000 

Eğitim 4.0’ın  

Öğrenime Etkisi 
0,090 162 0,003 0,970 162 0,001 

Eğitim 4.0 Etkisi 

(Beklenen Fayda) 
0,135 

 

162 
0,000 0,901 162 0,000 

Eğitim 4.0  

Algısı 
0,160 162 0,000 0,887 162 0,000 

Eğitim 4.0’ın  

Uygulanabilirliği 
0,123 162 0,000 0,953 162 0,000 

Eğitim 4.0’ın  

SosyalleĢme Etkisi 
0,095 162 0,001 0,959 162 0,000 

Genel 0,075 162 0,027 0,989 162 0,244 
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Tablo 3 incelendiğinde 162 kişiden oluşan öğretmen adaylarının ankete verdikleri 

cevap verilerinin normalliğini test etmek için Kolmogorov-Smirnov testinin sig. değerinin 

0.027 olduğu yani 0.5‟ten küçük olduğu görülmektedir. Bu sonuca dayalı olarak anket 

verilerinin normal dağıldığını söyleyebiliriz.  

162 öğretmen adayından elde edilen veri setinin normal dağılıma uygun olup olmadığı 

test edilmiştir. Bu amaçla veri setinin çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılmıştır. Berber ve 

Sarı (2010) çarpıklık ve basıklık değerlerinin -2 ile +2 arasında değerler alması durumunda, 

verilerin normal dağılım gösterdiği kabul edilmektedir. Araştırmanın veri setinin hesaplanan 

çarpıklık değeri -,292; basıklık değeri ise 0,022‟dir. Çalışma sonucunda elde edilen çarpıklık 

ve basıklık değerlerine bakıldığında araştırma verilerinin normal dağılıma sahip olduğu ifade 

edilebilir. 

Eğitim 4.0’ın Öğreticiye Etki Faktörü ile Cinsiyetleri Arasındaki ĠliĢki 

 

“Öğretmen adaylarının öğreticiye etkisi ile cinsiyet durumları arasında anlamlı bir 

farklılık var mıdır?” sorusunun yanıtına ulaşılabilmek için bağımsız örneklem t-testi 

uygulanmıştır. Tablo 4‟te Eğitim 4.0‟ın öğreticiye etkisi faktörü ile cinsiyetleri arasındaki 

ilişkiye ait bağımsız örneklem t-testi sonucuna yer verilmiştir. 

Tablo 4 Eğitim 4.0‟ın Öğreticiye Etkisi Faktörü İle Cinsiyetleri Arasındaki İlişkiye Ait 

Bağımsız Örneklem T-Testi Sonucu 

 N Ortalama SS T sd p 

Erkek 78 3,8974 0,65582 
-0,864 160 0,389 

Kadın 84 3,9825 0,59836 

 

Tablo 4‟te kadın katılımcıların ortalama öğreticiye etki puanlarının 3,9825 ortalamaya 

sahip oldukları görülmektedir. Erkek katılımcıların ortalama öğreticiye etki puanının ise 

3,8974 olduğu görülmektedir. Kadın katılımcıların ortalama öğreticiye etki puanının erkek 

katılımcılara göre daha fazla olduğu fakat yapılan test sonucunda katılımcıların cinsiyetlerine 

göre Eğitim 4.0‟ın öğreticiye etki faktörü arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı ifade 

edilebilir [t(162)= -0,864, p>.05]. 

 

Eğitim 4.0 SosyalleĢme Etkisi Ġle Eğitim 4.0’dan Haberdar Olma Durumları Arasındaki 

ĠliĢki 

“Eğitim 4.0 sosyalleşme etkisi ile Eğitim 4.0‟dan haberdar olma durumları arasında 

anlamlı farklılık var mıdır?” sorusunun yanıtına ulaşılabilmek için bağımsız örneklem t-testi 

uygulanacaktır. Tablo 5‟te Eğitim 4.0 sosyalleşme etkisi İle Eğitim 4.0‟dan haberdar olma 

durumları arasındaki ilişkiye ait bağımsız örneklem t-testi sonucuna yer verilmiştir. 

Tablo 5 Eğitim 4.0‟ın Sosyalleşme Etkisi ile Eğitim 4.0‟dan Haberdar Olma Durumları 

Arasındaki İlişkiye Ait Bağımsız Örneklem T-Testi 

 N Ortalama SS t sd P 

Evet 71 2,9577 1,15185 
 2,589 160 0,011 

Hayır 91 2,5275 0,90173 

 

Tablo 5‟te evet diyen katılımcıların ortalama sosyalleşme etki puanlarının 2,9577 

ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. „Hayır‟ diyen katılımcıların ortalama sosyalleşme 

etki puanının ise 2,5275 olduğu görülmektedir. „Hayır‟ diyen katılımcıların ortalama 

sosyalleşme etki puanının „Evet‟ diyen katılımcılara göre daha fazla olduğu ve yapılan test 

sonucunda katılımcıların Eğitim 4.0‟dan haberdar olma durumlarına göre Eğitim 4.0‟ın 
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sosyalleşme etkisi faktörü arasında anlamlı bir ilişki olduğu ifade edilebilir [t(162)= 2,589, 

p<.05]. 

Öğretmen adaylarının Eğitim 4.0‟dan haberdar olma durumları ile “Öğretmen 

Adaylarının Eğitim 4.0‟a Karşı Algı ve Tutum Belirleme Ölçeği‟nin” faktörlerinden olan 

“Eğitim 4.0‟ın Öğreticiye Etkisi”, “Eğitim 4.0‟ın Öğrenime Etkisi”, “Eğitim 4.0‟ın Etkisi 

(Beklenen Fayda), “Eğitim 4.0 Algısı” ve “Eğitim 4.0‟ın Uygulanabilirliği” arasında anlamlı 

bir ilişki bulunmamaktadır. 

Eğitim 4.0 Algısı ile Eğitim 4.0’dan Haberdar Olma Durumları Arasındaki ĠliĢki 

“Eğitim 4.0 Algısı ile Eğitim 4.0‟dan haberdar olma durumları arasında anlamlı bir 

farklılık var mıdır?” sorusunun yanıtına ulaşılabilmek için bağımsız örneklem t-testi 

uygulanacaktır. Tablo 6‟da Eğitim 4.0 algısı ile Eğitim 4.0‟dan haberdar olma durumları 

arasındaki ilişkiye ait bağımsız örneklem t-testi sonucuna yer verilmiştir. 

 

Tablo 6 Eğitim 4.0 Algısı İle Eğitim 4.0‟dan Haberdar Olma Durumları Arasındaki İlişkiye 

Ait Bağımsız Örneklem T-Testi 

 N Ortalama SS t sd p 

Evet 71 4,1502 0,96245 
 2,054 160 ,042 

Hayır 91 3,8315 0,99303 

 

Tablo 6‟da evet diyen katılımcıların ortalama Eğitim 4.0 algı puanlarının 4,1502 

ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. „Hayır‟ diyen katılımcıların ortalama Eğitim 4.0 

algı puanının ise 3,8315 olduğu görülmektedir. „Hayır‟ diyen katılımcıların ortalama Eğitim 

4.0 algı puanının „Evet‟ diyen katılımcılara göre daha fazla olduğu ve yapılan test sonucunda 

katılımcıların Eğitim 4.0‟dan haberdar olma durumlarına göre Eğitim 4.0 algı faktörü arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu ifade edilebilir [t(162)= 2,054, p>.05].  

Öğretmen adaylarının Eğitim 4.0‟dan haberdar olma durumları ile Öğretmen 

Adaylarının Eğitim 4.0‟a karşı Algı ve Tutum Belirleme Ölçeği‟nin faktörlerinden olan 

“Eğitim 4.0‟ın Öğreticiye Etkisi”, “Eğitim 4.0‟ın Öğrenime Etkisi”, “Eğitim 4.0‟ın Etkisi 

(Beklenen Fayda), “Eğitim 4.0‟ın Uygulanabilirliği” ve “Eğitim 4.0‟ın Sosyalleşme Etkisi” 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 

SONUÇ VE TARTIġMA 

Bu çalışmada teknolojinin eğitim alanındaki etki ve değişimlerinin öğretmen adayları 

açısından incelenmesi konu alınmıştır. Öğretmen adaylarının Eğitim 4.0‟ın öğreticiye etkisi 

ile cinsiyet, Eğitim 4.0‟ın sosyalleşme etkisi ile Eğitim 4.0‟dan haberdar olma durumları ve 

Eğitim 4.0 algısı ile Eğitim 4.0‟dan haberdar olma durumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Eğitim 4.0‟ın öğreticiye etkisi faktörü ile cinsiyetleri arasındaki ilişki incelediğinde; 

kadın katılımcıların ortalama öğreticiye etki puanının erkek katılımcılara göre daha fazla 

olduğu fakat yapılan test sonucunda katılımcıların cinsiyetlerine göre Eğitim 4.0‟ın öğreticiye 

etki faktörü arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yani öğretmen 

adaylarının Eğitim 4.0‟ı öğrenme ve öğretmede ki etkilerinin cinsiyet değişkeni ile 

ölçülemeyeceğinin ve öğretmen adaylarının Eğitim 4.0‟ın sosyalleşme, uygulanabilme vb. 

değişimi üzerinde ki etkileri ve katkıları cinsiyet ile bir ilişki kurularak yorumlanamayacağı 

söylenebilir. Ergin (2010) ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin bakış açıları ile 

cinsiyetleri arasında, Aktaş (2008) ise uzaktan eğitimin, eğitimi kolaylaştırılması faktörü ile 

cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki ve fark bulunamadığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu 

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE 

TAM METİN KİTABI www.artuklukongresi.org 56



çalışmalar, çalışmada ulaşılan bulguları ve sonuçları destekler niteliktedir. Fakat çalışama da 

elde edilen sonuçlara zıt şekilde Demir (2015) çalışmasında e-öğrenmenin benimsenmesi ve 

hazır bulunuşluğu ile cinsiyet arasında az fakat anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşırken, 

(Dikbaş, 2006)E-öğrenmeden yararlanma konusunda kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre 

daha olumlu bir tutum içinde oldukları sonucuna ulaşmıştır. 

 

Eğitim 4.0 sosyalleşme etkisi ile eğitim 4.0‟dan haberdar olma durumları arasındaki 

ilişki incelendiğinde; Eğitim 4.0‟dan haberdar olma durumuna „Hayır‟ diyen katılımcıların 

ortalama sosyalleşme etki puanının „Evet‟ diyen katılımcılara göre daha fazla olduğu ve 

yapılan test sonucunda katılımcıların Eğitim 4.0‟dan haberdar olma durumlarına göre Eğitim 

4.0‟ın sosyalleşme etkisi faktörü arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Yapılan çalışmanın bulgularından yola çıkarak Eğitim 4.0‟dan haberdar olan öğretmen 

adaylarının daha fazla cihazlara bağımlı kalınacağı ve zayıf bir nesil yetişeceğini düşünürken, 

haberdar olmayan öğretmen adayları ise teknolojik cihazların sadece öğrenme ve öğretmede 

kullanılabilineceğini, gelecekteki değişimlere ve gelişmelere uyum sağlayacak aktif, sosyal ve 

akıllı bir nesil yetişeceği düşüncesinde oldukları sonucu çıkarılabilir. Literatürde çalışma da 

elde edilen sonuçlara benzer sonuçlar yer almaktadır. Akpınar (2003) çalışmasında yeni 

teknolojilerin öğrencileri, öğretmenleri ve öğrenme ortamlarını etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

Taşçı, Yaman ve Soran (2010) çalışmalarında, orta öğretim kurumlarının yeni teknolojiler 

bakımından donanımı memnun edici olduğu, ayrıca öğretmenlerin yeni teknolojileri öğretim 

sürecinde hiç kullanmama oranlarının oldukça yüksek, çok sık kullanma oranlarının oldukça 

düşük olduğu görülmüştür. Uçar (1999) çalışmasında öğretmenlerin öğretim materyalleri 

kullanmanın önemini bildiklerini ancak, değişen teknolojiden haberdar olmadıklarını, 

materyal kullanma oranlarının düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır.. Verilen çalışmaların bu 

çalışmanın sonuç ve bulgularını destekler nitelikte olduğu görülmektedir.  

 

Eğitim 4.0 algısı ile Eğitim 4.0‟dan haberdar olma durumları arasındaki ilişki 

incelendiğinde Eğitim 4.0‟dan haberdar olma durumuna „Hayır‟ diyen katılımcıların ortalama 

Eğitim 4.0 algı puanının „Evet‟ diyen katılımcılara göre daha fazla olduğu ve yapılan test 

sonucunda katılımcıların Eğitim 4.0‟dan haberdar olma durumlarına göre Eğitim 4.0 algı 

faktörü arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada ise öğretmen 

adayları Eğitim 4.0‟ı genel olarak fırsat eşitliği yaratan etkili öğrenme sağlayan öğretim şekli 

olarak algılamaktadırlar. Ayrıca çalışmaya göre öğretmen adayları Eğitim 4.0‟ın ilgi çekici 

olduğu, geleneksel eğitim sistemine alternatif olduğu ve sonuçlarının etkili olduğu 

düşüncesindedirler. Literatürde çalışma da elde edilen sonuçlara benzer sonuçlar yer 

almaktadır. Akpınar (2003) modern bilgi toplumu seviyesine ulaşmanın yolunun yeni 

teknolojilerin kullanıldığı, yaratıcı eğitim ve öğretimin gerçekleştirildiği eğitim sistemlerinden 

geçtiğini söylemiştir. Tor ve Erden (2004) teknolojik imkânlardan yaralanmanın büyük ölçüde 

öğretmenlerin bilgi ve becerilerine bağlı olduğunu ve öğretmenlerin bireylerin daha etkili 

öğrenmelerini, kendilerini yenileyebilmek için teknolojiden yararlanmalarını ve kendilerini 

bilgi toplumunun beklediği şekilde yetiştirmeleri gerektiğini söylemiştir. Tuncer ve Taşpınar 

(2007) yeni bilgi ve teknolojilerin kullanılmasında eğitim ve öğretimde çeşitli kısıtlamalara 

neden olduğunu söylemiştir. Demir (2015) ise e-öğrenmenin geleneksel öğrenmenin yerini 

almayacağını ve başarılı bir şekilde uygulanmasının eğitim ve öğretim için hayati önem 

taşıdığını vurgulamıştır.   
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ENRİKO DANDOLO’NUN DÖRDÜNCÜ HAÇLI SEFERİNDEKİ ROLÜ 
ROLE OF ENRICO DANDOLO IN THE FOURTH CRUSHING 

Seyfettin KAYA* 

Özet 

Venedik dukası Enriko Dandolo, Ortaçağ’da İtalya’nın kuzeydoğusunda yer alan Venedik 

şehir Devleti’nin başına 1192 yılında seçilmiştir. Dukalığa seçildiği sırada 85 yaşının içinde 

bulunmaktaydı. Çok yaşlı ve kör olmasına rağmen, pragmatist, zeki, çevik, kurnaz ve güçlü 

bir iradeye sahip olduğu söylenmektedir. O’nun çabaları sonucu Venedik Şehir Devleti, 

Akdeniz ticaretinde tırmanışa geçmiş ve Geç Ortaçağ’da Akdeniz’de büyük bir ticari 

imparatorluğa dönüşmüştür. Adı daha çok 1204 yılında İstanbul’a düzenlenen Dördüncü 

Haçlı Seferi ile duyulmuştur. Dördüncü Haçlı Seferi’nin Mısır üzerine düzenlenmesi 

planlanıyordu. Ancak onun çabaları neticesinde bu seferin İstanbul üzerine düzenlemesine 

karar verilmiştir. Dördüncü Haçlı Seferi’nin İstanbul üzerine yapılmasında Enriko 

Dandolo’nun bazı hissi duygularının etkili olduğu savunulmaktadır. Bu hissi duygulardan 

birincisine göre Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos’un 1171 yılında Sakız Adası’nda 

bulunan Venedik donanma askerlerine veba salgınını bulaştırdığı ve bu yüzden birçok askerin 

ölümüne neden olduğudur. Bu hissi duygulardan ikincisine göre ise Venedik adına 

İstanbul’da elçilik görevinde bulunan Enriko Dandolo’nun 1172 yılında imparatorun 

azmettirmesi ile çıkan bir kavga sırasında gözlerine aldığı bir darbe ile kör olduğu, bu yüzden 

Bizans İmparatorluğu’na karşı kin beslediği ve intikam almak için yemin ettiği söylentileridir. 

Enriko Dandolo, Venedik Şehir Devleti’nin güçlenmesinin önündeki en büyük engellin 

Bizans İmparatorluğu olduğunu düşünmekteydi. Haçlılar ile birlikte Macar egemenliği 

altındaki Zara bölgesini Papa’nın karşı çıkmasına karşın yağmaladığı sırada İstanbul’daki taht 

kavgasından dolayı kendisinden yardım istenince hissi duygularını pragmatist fikirleriyle 

destekleyip İstanbul’u işgal etmeye karar vermiştir. 1204 yılında İstanbul’un Latinler 

tarafından işgal edilmesinde çok etkili olmuştur. Hatta Bizans topraklarının paylaşılmasında 

ve İstanbul’da Latin Krallığı’nın kurulmasında önemli bir rol oynamıştır. 1205 yılında 98 

yaşında İstanbul’da hayatını kaybetmiş ve Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesine 

kadar Ayasofya Kilisesi’nin galerinde gömülü olarak kalmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Enriko Dandolo, Venedik, Haçlılar, İstanbul, Bizans 
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Abstract 

The Venetian duke Enrico Dandolo was elected in 1192 to the head of the Venetian city-state 

in north eastern Italy in the Middle Ages. He was in his 85’s when he was elected to the 

Duchy. Although he is very old and blind, he is said to have a pragmatist, intelligent, agile, 

cunning and strong will. As a result of his efforts, the Venetian City State escalated in the 

Mediterranean trade and became a major commercial empire in the Mediterranean during the 

Late Middle Ages. Its name was mostly heard in 1204 with the Fourth Crusade in 

Constantinople. The Fourth Crusade was planned to make on Egypt. However, as a result of 

his efforts, it was decided to organize this campaign on Constantinople. It is argued that some 

of the feelings of Enrico Dandolo were effective in the construction of the Fourth Crusade on 

Constantinople. The first is that the Byzantine Emperor Manuel Comneus inflicted the plague 

on the Venetian navy in Chios in 1171, causing many deaths. According to the latter, Enrico 

Dandolo, who served as an ambassador on behalf of Venice, was blinded by a blow to the 

eyes of the emperor during a fight in Constantinople in 1172 are rumors. Enrico Dandolo 

thought that the biggest obstacle to the strengthening of the Venetian City State was the 

Byzantine Empire. When he and the Crusaders plundered the Hungarian-dominated Zara 

region, despite the Pope's opposition, when he was asked for help because of the throne fight 

in Constantinople, he decided to invade Constantinople to support his feelings with his 

pragmatist ideas. It was very effective in the occupation of Constantinople by the Latins in 

1204. It even played an important role in the sharing of Byzantine lands and in the 

establishment of the Latin Kingdom in Constantinople. He died in Constantinople in 1205 at 

the age of 98 and remained buried in the gallery of Hagia Sophia until Sultan Mehmet II 

conquered Constantinople. 

Key Words: Enrico Dandolo, Venetian, Crusades, Constantinople, Byzantine 

* Dr. Öğr. Üyesi, Siirt Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Orta çağ Ana 

Bilim Dalı 

GİRİŞ 

Ortaçağ’da İslam dünyası ile Hıristiyan haçlı dünyası arasında yaşanan en önemli 

aksiyon haçlı seferleri olmuştur. Bu seferlerin dini, siyasi, ekonomik ve sosyal sebepleri farklı 

yönleri ile ortaya çıkmıştır. Avrupalı kontlar ve baronlar tarafından yapılan Birinci Haçlı 

Seferi (1096-1099) başarılı olunca, haçlılar diğer seferleri yapmak için moral bulmuşlardır. 

Büyük bir heyecan ile başlayan haçlı seferleri zamanla Bizans ile Avrupalı haçlılar arasında 

bir güven bunalımı ile birliktelikten çatışmaya ve uzlaşmadan çekişmeye doğru evrilmiştir. 

Bu çatışmaların ve çekişmelerin temeli haçlı seferleri başladığı ilk anda bile kendini 

hissettirmişti. Haçlı kuvvetleri doğuya geldikleri zaman Bizans’a kolay kolay bağlılık 

bildirmiyor, İstanbul’a saldırıyor, şehrin surlarına zarar veriyor, Bizans şehirlerini yağmalıyor 

ve yapılan antlaşmalar gereği alınan yerleri Bizans’a teslim etme konusunda zorluklar 

çıkarıyorlardı.  Bu güvensizlik zamanla derinleşecek ve çatışmalara dönüşecektir. Bizans ile 

haçlılar arasında bir birlik ve bütünlük görünse de dini ve siyasi sebeplerden kaynaklı çıkar 
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çatışmaları zamanla bu olguyu zedeleyecektir. Özellikle ikinci ve üçüncü haçlı seferlerine 

krallar katılmış, ancak çıkar çatışmaları ve Müslümanların güçlü bir direniş göstermesi haçlı 

hareketini başarısız kılmıştır. Çok yüksek olan beklentilerin karşılanamaması, ulusal 

çıkarların ön plana çıkması, sefere katılanların daha fazla menfaat elde etme yarışına 

girişmesi, haçlıların zamanla kedi içlerindeki çekişmelere evirilmelerine neden olmuştur.  

Haçlı seferleri organize bir siyasi eylem olarak görülmesine karşın Ortodoks Bizans ile 

Katolik Avrupa arasında yaşanan sıkıntılar zamanla haçlılar ile Bizans arasında bir güven 

bunalımının yaşanmasına yol açmıştır. Bütün bu sebeplerin gölgesinde 1202-1204 yıllarında 

Dördüncü Haçlı Seferi düzenlenmiştir. Haçlılar ile Bizans arasında yaşanan güven bunalımı 

bu sefer ile su yüzüne çıkmış ve Ortodoks-Katolik çekişmesi bir eyleme dönüşmüştür. Bu 

seferin Hıristiyan dünyasında bir iç çekişmeye dönüştüren en önemli aktör ise Venedik dükü 

Enriko Dandolo olmuştur. Dördüncü Haçlı Seferi Fransa’da başlatılmış ve haçlılar, 

kendilerini Mısır’a götürme konusunda anlaşmaya vardıkları İtalya’nın kuzeydoğusundaki 

Latinlerle ile Venedik’te buluşmaya karar vermişlerdir. Ancak bu sefer buraya kadar sıradan 

bir haçlı Seferi girişimi iken Enriko Dandolo’nun araya girmesi ve Bizans ile geçmişten kalan 

hesabı ve kini üzerinden hareket etmesi sefere bambaşka bir boyut kazandırmıştır.  

1. Enriko Dandolo’nun Yaşamı ve Kişiliği (1107-1205) 

Venedik elçisi Vitali Dandolo’nun oğlu Enriko Dandolo 1107 yılında Venedik’te 

dünyaya gelmiştir.
1
 Babası Vitali Dandolo gibi sık sık elçilik görevlerinde bulunmuştur. 1172 

ve 1184 Bizans, 1174 Sicilya, 1175 Mısır, 1191 Ferrara elçilik görevleri onun diplomatik 

hizmetleri arasında sayılabilir. 1178 yılına kadar kortikal (kısmi) körlüğün kendisini zorlaması 

üzerine Venedik sarayında yürüttüğü görevini -muhtemelen yargıçlık- bırakmak zorunda 

kalmıştır. 1192 yılında ileri bir yaşta olmasına rağmen Venedik dukası seçilmiştir. Saltanatı 

sırasında (1192-1205), Venedik’in yasal kanun ve maddi güvencesinde kapsamlı reformlar 

yapmıştır.
2
 O’nun döneminde Venedik parası (Grosso veya duka) Akdeniz’in en güvenilir 

parası haline gelmiş3 ve Venedik küçük bir şehir devleti iken Akdeniz’in en güçlü deniz 

imparatorluğuna doğru yükselmeye başlamıştır.
4
  

Enriko Dandolo’nun kişiliği ve karakteri hakkında birçok şey söylenmektedir. Bu 

konuya değinen Niketas, “O’nun korkunç biri gibi göründüğünü, görme özürlü olmasına 

rağmen çok çalıştığını, hain ve kıskanç bir yapısının bulunduğunu, kendisini akıllıdan daha 

                                                            
1 Thomas F. Madden, Enrico Dandolo & the Rise of Venice, The Johns Hopkins University Press, Baltimore & 

London 2003, s. 46; Davıd Nıcolle & Chrısta Hook, The Fourth Crusade 1202–04: The Betrayal of Byzantium, 

Osprey Publishing, USA 2011, s. 22. 
2 Thomas F. Madden, “Dandolo, Enrico (d. 1205)”, The Crusades An Encyclopedia, Vol I, Edited by Alan V. 

Murray, ABC-CLIO, Santa Barbara, California, 2006, s. 344.  
3 Alan M. Stahl, Zecca: The Mint Of Venice In The Middle Age, The Johns Hopkins University Pres, Baltimore 

& London 2000, s. 15. 
4 Thomas F. Madden, “Venice and Constantinople in 1171 and 1172: Enrico Dandolo's Attitudes towards 

Byzantium”, Mediterranean Historical Review, Vol 8, Number 2, Editor. Frank Cass, December 1993, London 

s. 165. 
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akıllı sanan, hilebaz, kurnaz biri olduğunu” dile getirmiştir.
5
 Bu konuya değinen tetkikçiler de 

benzer bilgiler vermektedirler. Thomas F. Madden “Onu, zeki, temkinli sağlam bir vatansever 

ve pragmatist bir adam olarak tanımlarken”, Frederic C. Lane ise “Onu, kör olmasına 

rağmen, kurnaz bir müzakereci” olarak tanımlamıştır.
6
  

2. Enriko Dandolo’nun Bizans’a Karşı Olumsuz Tutumunun Nedenleri 

Dördüncü Haçlı Seferi’nin İstanbul üzerine düzenlenmesinde Enriko Dandolo’nun 

önemli bir rolü olduğu savunulmaktadır. 1192 yılına kadar Venedik İtalya’nın 

kuzeydoğusunda bulunan küçük bir şehir devletiydi. Ancak O’nun iktidara seçilmesiyle 

Venedik Şehir Devleti, büyük bir atılım içerisine girmiştir. Bu atılımın yapılabilmesi için 

Bizans İmparatorluğu’nun etkisiz hale getirilmesi gerekiyordu. Bu konuya değinen George 

Ostrogorsky, “haçlı kuvvetlerinin Bizans’a yönlendirilmesinde Enriko Dandolo’nun önemli 

bir payı olduğunu ve Venedik’in doğudaki üstün durumunun devamlı şekilde sağlama 

alınmasının ön şartını Bizans İmparatorluğu’nun imhasında gördüğünü” ifade etmiştir.
7
 

Enriko Dandolo’nun Bizans İmparatorluğu’nu hedef almasında ve Dördüncü Haçlı 

Seferi’ni İstanbul’a kanalize etmesinde bazı hissi nedenler olduğu da düşünülmektedir. 

Genellikle bu hissi duyguların iki nedeni üzerinde durulmaktadır. Bu nedenlerden birincisi 12 

Mart 1171'de adeta bir darbe olmuş ve birkaç gün içinde Bizans İmparatorluğu'ndaki 

Venedikli tüccarların malları ellerinden alınarak büyük çoğunluğu hapse atılmıştır. Haberler 

Venedik’e ulaştıkça öfke ve karışıklık artmıştır. Venedik ve Bizans, imparatorluktaki Ceneviz 

ve Pisa imtiyazları ile ilgili daha önce yaşanan anlaşmazlık konusunda bir uzlaşma 

sağlamışlardır. Ancak I. Manuel Komnenos’un İstanbul’da gittikçe güçleri artan Venediklileri 

tuzağına düşürmek için yaptığı bu hile iki tarafın arasını açmıştır. Venedik dukası Michiel 

sorunun çözümü için meseleyi saraydaki danışmanları olan Sebastiano Ziani, Orio 

Mastropiero ve Vitali Dandolo’ya sormuştur. Fakat sorunun çözümü konusunda bu 

danışmalar yetersiz kalınca Venedik konseyi duka Michiel'e Venedik'e verilen zararın 

boyutunun araştırılması ve I. Manuel Komnenus’un (1143-1180) neden böyle bir şey 

yaptığının sorulması için İstanbul’a başka bir yetkili gönderilmesi tavsiyesinde bulunmuştur. 

Ancak duka Michiel, konseyin bu tavsiyesine uymak yerine bu durumun hesabının sorulması 

için Bizans üzerine bir donanma gönderilmesi gafletine düşmüştür. Bizans İmparatoru I. 

Manuel Komnenus ise 1171 yılında Venediklilerin mallarına el koyması ve bu durumun 

hesabını sormak amacı ile Sakız Adası önlerine gelen Venedik donanmasına mensup askerlere 

veba salgınını bulaştırmış ve bu yolla birçok askerinin ölmesi neden olmuştur. Nitekim Bizans 

İmparatoru I. Manuel Komnenus’un Sakız Adası’nda kışlamaya çalışan Venedik donanmasına 

mensup askerlerin su içtiği kuyulara veba salgınını bulaştırarak ilk etapta 1000’den fazla 

askerin ölümüne ve geriye kalan diğer askerlerin hastalanmasına neden olduğu iddia 

                                                            
5 Nicetas Choniates, O City of Byzantium, Annals of Niketas Choniates, Translated by Harry J. Magoulias, 

Detroit 1984, s. 295.  
6 Frederic C. Lane, Venice A Maritime Republic, The Johns Hopkins University Press, London 1973, s. 37. 
7 George Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Türkçe çev. Fikret Işıltan, TTK, Ankara 2011, s. 381, 384.  
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edilmektedir. Bu derin felaket Enriko Dandolo’nun Bizans İmparatorluğu’ndan nefret 

etmesine ve bu devlete karşı intikam hırsı ile hareket etmesine neden olmuştur.
8
 

Enriko Dandolo’nun Bizans İmparatorluğu’nu hedef almasında ve Dördüncü Haçlı 

Seferi’ni İstanbul’a kanalize etmesinde etkili olan ikinci hissi neden ise Enriko Dandolo’nun 

İstanbul’da elçilik yaptığı yıllarda (1172-1184) uğradığı suikast teşebbüsüne dayanmaktadır.
9
 

Zira 1171 yılında Venedik donanmasının Sakız Adası önlerinde uğradığı veba salgınından 

kaynaklanan yıkım Venedik’in Bizans’a karşı tutumunu değiştirmesine neden olmuştur. Artık 

Venedik hiç olmadığı kadar barışa ve diplomasiye daha çok ihtiyaç duymaya başlamıştır. Bu 

vesileyle Bizans-Venedik ilişkilerinin gerilmesi üzerine duka Michiel tarafından İstanbul’a 

Enriko Dandolo elçi olarak gönderilmiştir. Ancak 1172 yılında Enriko Dandolo, İstanbul’daki 

elçilik görevi sırasında Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenus’un azmettirmesi üzerine 

uğradığı suikast girişimine maruz kalmıştır. Bu teşebbüs sırasında sokak ortasında çıkan 

kavga sonucunda Enriko Dandolo kör olmuştur. Ancak bu körlük muhtemelen tam bir körlük 

olmasa gerek. Çünkü Enriko Dandolo’nun yakın arkadaşı Geoffrey de Villehardouin’a 

“kafasına aldığı bir darbe sonucu kör olduğunu ve görme yetisini ise tamamen 1204 yılında 

yitirdiğini” ifade ettiği kaydedilmektedir.10 Bu duruma İngilizceye çevrilen Rusların 

Novgorod Kroniğinde de yer verilmiştir. Bu kronikte, “Enriko Dandolo’nun, Yunanlar 

tarafından cam ile kör edildiği ve gözlerinin zarar görmemiş gibi gözüktüğü, ancak hiçbir şey 

görmediği” iddia edilmiştir.
11

 Bu konuda Vasiliev tarafından verilen bilgilerde “Enriko 

Dandolo’nun İstanbul'da rehin olarak kaldığı sırada, ışınları güçlü bir şekilde yansıtan 

içbükey bir ayna vasıtasıyla Yunanlılar tarafından hain bir şekilde kör edildiğini” dile 

getirilmiştir.
12

 Âmin Maalouf ise İslami kaynaklara dayandırarak “Dandolo’nun çok yaşlı, kör 

bir adamdı olduğunu ve ata bindiğinde, bineğin gitmesi için bir seyise ihtiyaç duyduğunu” 

aktarmıştır.
13

 Enriko Dandolo’nun kör olduğu bilgisi kesin olmasına rağmen, kör olma şekli 

konusunda farklı bilgiler bulunmaktadır. İşte bu olaydan çok etkilenen Enriko Dandolo’nun 

kör olmasına sebep olan Bizans’tan intikam almak için yemin ettiği iddia edilmektedir.14 

3. Haçlıların Zara Topraklarına Saldırmasında Enriko Dandolo’nun Etkisi 

Görme kaybına rağmen, 1192'de Venedik dukası seçilen Enriko Dandolo, Papalığın 

yeni bir haçlı Seferi düzenlenmesi isteğine olumlu yanıt vermiş ve yapılacak olan haçlı 

                                                            
8 Thomas F. Madden, a.g.m., 1993, s. 168-172, 175.   
9 Thomas F. Madden, a.g.m., 2006, s. 344. 
10 Thomas F. Madden, a.g.m., 1993, s. 169, 175-176, 181; Semavi Eyice, “Bizans İmparatorluğu’nun çöküşünün 

başlangıcı”, DÎVÂN İlmî Araştırmalar, Sayı 16 (2004/1), s. 187; John Julius Norwich, Bizans III: Gerileme ve 

Çöküş Dönemi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2013, s. 159.  
11 Novgorod, The Chronicle Of Novgorod (1016-1171), Translated From The Russian By Robert Michell and 

Nevill Forbes, London 1914, s. 48; Davıd Nıcolle & Chrısta Hook, a.g.e., s. 22; Frederic C. Lane, a.g.e., s. 39.  
12 A.A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire, (PDF ortamında s. 392), 

https://www.rastko.rs/cms/files/books/4712130c5cb71 (E. T. 15.11.2019). 
13 Âmin Maalouf, Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri, Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay, Telos Yayıncılık, İstanbul 

1997, s. 286.  
14 Thomas F. Madden, a.g.m., 1993, s. 169; David Malkiel, “Enrico Dandolo and the Rise of Venice”, American 

Historical Review, October 2004, s. 1294.  
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seferine para karşılığı yardım edeceğine dair söz vererek Frank ordusunu kiralık gemileri ile 

savaş alanına taşıyacağını dile getirmiştir.
15

  

Haçlılar Kutsal topraklara ulaşmak ve Kudüs'ü Müslümanlardan geri almak için 

harekete geçmişlerdir. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için önce Mısır’a saldırıp 

Müslümanların gücünü yok etmek gerekiyordu.
16

 Haçlı ordularını Mısır’a götürebilmenin tek 

yolu bu sayıda bir kuvveti taşıyabilecek gemilere sahip olan Venedik ile para karşılığı 

anlaşma yapmaktı. Venedik ile bu meseleyi görüşmekle görevlendirilen Geoffroi de 

Villehardouin 1201 yılı başında yaşlı Venedik Dukası Enrico Dandolo’nun sarayına gelmiştir. 

Yapılan müzakerelerin ardından Nisan ayında taraflar arasında bir antlaşma imzalanmıştır. Bu 

antlaşmaya göre 85000 gümüş mark karşılığında atları ile birlikte 4500 şövalye ve bunların 

yardımcıları olan 9000 seyisi ve 20000 yaya askeri taşımak için gereken gemileri inşa etmeyi 

ve haçlı askerlerinin bir yıllık yiyecek ihtiyacını karşılamayı Venedikliler kabul etmiştir. 

Ayrıca Venedik Dukası Enrico Dandolo, ele geçirilecek toprakların yarısının kendilerine 

verilmesinin kabul edilmesi halinde bu sefere 50 gemi ve 7000 askerle katılabileceklerini 

bildirmiştir.
17

 

1202 yılı Haziran ayından itibaren haçlılar kararlaştırıldığı gibi Venedik’te toplanmaya 

başlamışlardır. Ancak sefere katılım beklenenden çok daha az olmuştu. Bu da Venedik’e 

ödenmesi gereken ücretin toplanmasını imkânsız hale getirmişti. Nitekim tüm uğraşlara 

rağmen toplanan para Venedik sarayına gönderildiğinde 34000 mark eksik vardı. Sefer 

başlamadan bitebilirdi. Ancak Enriko Dandolo kıvrak zekâsıyla bu durumu bir fırsata 

dönüştürmüştür.
18

 Muhtemelen Geoffroi de Villehardouin ve diğer elçilerin Venediklilere 

olan borçlarını ödeyemeyeceklerini öngörmüştü. Bu sırada Zara kenti Adriyatik’te Macarların 

yardımı ve tahakkümü ile rakip bir güç hale gelmişti. Bunun için Zara kentinin işgaline destek 

vermelerine karşılık haçlıların borçlarını ertelenebileceklerini dile getirmiştir.
19

 Bu suretle 

haçlılar, Mısır’a gitmeyi, Enriko Dandolo ise Zara’yı ele geçirmeyi kafalarına koymuşlardır. 

Hatta Enriko Dandolo, bu uğurda haçlılardan istifade etmeye karar vermiştir. Eylül 1202’de 

bir pazar günü Enriko Dandolo, San Marko Kilisesi’nde Venediklilerden ve haçlılardan 

oluşan büyük bir kalabalığa hitap ederek şöyle dedi: “Efendiler! Ben ihtiyar ve zayıf bir 

adamım, sağlığım da iyi değil. Ama ben de haçlı yemini edip size katılacağım ve size yol 

                                                            
15 Thomas F. Madden, a.g.m., 2006, s. 344.  
16 Işın Demirkent, Haçlı Seferleri, Dünya Yayıncılık, İstanbul 1997, s. 170.  
17 Murat Akönü, “IV. Haçlı Seferi’nin Ardından Batı Anadolu’da Mücadele Eden İki Rakip: İstanbul Latin 

Krallığı ve İznik İmparatorluğu”,   Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Sayı: I / 1 - Temmuz 

2015, s. 10; Işın Demirkent, a.g.e., s. 169-170; Semavi Eyice, a.g.m., s. 187; Murat Keçiş, “IV Haçlı Seferi'nde 

Üsküdar ve Çevresi”,  Uluslararası Üsküdar Sempozyumu X, C. I, Editör Coşkun Yılmaz, İstanbul, 19-20-21 

Ekim 2018,  s. 46; Alfred J. Andrea & Thomas F. Madden, “Fourth Crusade (1202–1204)”, The Crusades An 

Encyclopedia, Vol II, Edited by Alan V. Murray, ABC-CLIO, Santa Barbara, California, 2006, s. 453-454; 

John H. Pryor, “Naval History, 1100–1249”, The Crusades An Encyclopedia, Vol III, Edited by Alan V. 

Murray, ABC-CLIO, Santa Barbara, California 2006, s. 872. 
18 Murat Akönü, a.g.m., s. 10-11. 
19 Frederic C. Lane, a.g.e., s. 37; John Julius Norwich,  A Short History of Byzantium, Vintage Books, New York 

1999, s. 300. Zara’nın bölüşülmesi ile ilgili bkz. Thomas F. Madden, The Concise History  of the Crusades, 

Rowman & Littlefield, New York 2014, s. s. 98-101. 
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göstereceğim. Ben de haçlılar gibi yaşayıp öleceğim.” Kilisede bulunanların sevinç çığlıkları 

içinde Enriko Dandolo mihrabın önünde diz çöktü. Herkes görebilsin diye pamuklu takkesine 

bir haç diktiler. Artık haçlı ordusunun içinde Venedikli haçlılarda vardı ve bu haçlılar işgal 

etmeyi çok istedikleri Zara’ya gitmeye koyulmuşlardı.
20

 Yaşlı ve kör Venedik dükü Enriko 

Dandolo, 8 Eylül 1202'de haçı almış ve haçlı coşkusunu peşine takarak Dördüncü Haçlı 

Seferi'nin en büyük birliği olan 21.000 adama ulaşmıştır. Zara kenti ise Macar kralı İmre’ye 

bağlı Latin-Katolik bir şehirdi. Bu nedenle Zara’nın işgali fikri yalnız haçlılar arasında 

rahatsızlığa yol açmamış, aynı zamanda kiliseyi ve Papa III. İnnocent’u da öfkelendirmiştir.
21

 

Hıristiyan bir kent üzerine sefere çıkılması teklifi haçlılar arasında tartışmaya sebep olsa da 

sonunda bu teklifi kabul etmişlerdir. Papanın itirazlarına rağmen Zara üzerine giden haçlı 

ordusu 15 Kasım 1202’de şehri ele geçirmiş ve yağmalamıştır. Beklenen ölçüde olmasa da 

elde edilen ganimet haçlılar ve Venedik arasında paylaşılmıştır. Havaların sertleşmesi 

sebebiyle denize açılmanın tehlikeli olacağından haçlılar kışı Zara’da geçirmeye karar 

vermişlerdir.
22

 Bu arada Papa III. Innocent bir taraftan Batı Avrupa’da Kathar sapkınlığına 

karşı mücadeleye hazırlanırken
23

 bir taraftan da Doğu Avrupa’dan Roma’ya ulaşan Zara’nın 

yağmalandığı haberleri karşısında adeta donup kalmıştır. Bizzat verdiği emre rağmen bir haçlı 

ordusunun kilisenin sadık evladının arazisine yapmış olduğu saldırı tahammül edilemeyecek 

bir şeydi. Papa nihayet güçlü bir irade ortaya koyarak bütün haçlı seferini aforoz etmiştir. 

Ancak daha sonra haçlıların bir şantaja kurban gittiğini anlayınca haçlıların aforozunu 

kaldırmış, Venedik’in aforozunu ise devam ettirmiştir.
24

 

4. Haçlıların İstanbul’a Yönelmelerinde Enriko Dandolo’nun Rolü 

Haçlılar henüz Zara’da iken Champagne Kontu Thibaut’un 1201 Mart’ında ölmesi 

üzerine haçlı ordusunun komutanlığına getirilen Boniface de Montferrat aracılığıyla Enriko 

Dandolo’ya bir mesaj gelmiştir. Mesajı gönderen kişi 1195 yılında bir darbe ile Bizans 

tahtından indirildikten sonra kör edilerek hapse atılan Bizans İmparatoru II. Isaakios 

Angelos’un oğlu Aleksios’tu. Bir şekilde hapisten kaçarak ablasının eşi olan Alman 

İmparatoru Philip von Schwaben’in yanına giden Aleksios, Enriko Dandolo’ya, Bizans tahtını 

geri alma konusunda yardımcı olmaları halinde haçlıların Venedik’e olan borçlarını ödemeyi, 

Mısır üzerine düzenlenecek sefer için gerekli olan para ve erzakı temin etmeyi ve destek 

olarak 10000 kişilik bir Bizans birliğini vermeyi taahhüt ediyordu. Bu teklif daha en başından 

itibaren ticarî bağlantıları olan Mısır üzerine bir sefer düzenlenmesine pek sıcak bakmayan 

Venedik’in çıkarlarına son derece uygundu. Üstelik seferin Bizans başkenti üzerine yönelmesi 

Venedik açısından ticaret imtiyazlarını elde etmek istediği İstanbul’un kontrol altına alınması 

                                                            
20 Işın Demirkent, a.g.e., s. 171-172. 
21 David Nicolle & Chrısta Hook, a.g.e., s. 45; Lucrezia Marinella, Enrıco; or, Byzantıum Conquered, Edited and 

Translated by Maria Galli Stampino, The Unıversıty Of Chıcago Press, Chicago & London 2005, s. 20. 
22 Murat Akönü, a.g.m., s. 10-11; Işın Demirkent, a.g.e., s. 171-172; Sebahattin Çelik, Anonim Süryani 

Vakayinamesine Göre I. Haçlı Seferi,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Manisa 2006, s. 38. 
23 Murat Serdar, “Kathar Sapkınlığına Karşı Amansız Mücadelenin Dini Aktörü: Aziz Dominik ve Dominikan 

Tarikatı”, Cappadocia Journal Of History and Social Sciences, Vol 11, October 2018, s. 280-281.  
24 Steven Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, Çev. Fikret Işıltan, TTK, Ankara 1992, s. 102.  
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anlamına geliyordu. Ayrıca Enriko Dandolo bu sayede Bizans yönetiminin 1171 ve 1182 

yıllarında soydaşlarına reva gördüğü zulmün intikamını da alabilecekti. Tıpkı Zara üzerine 

gitme konusunda olduğu gibi İstanbul’a karşı düzenlenecek sefere de haçlıların bir kısmı karşı 

çıktı. Kudüs’ün kurtarılması için önce İstanbul’a gidilmesinin gerekli olduğunu ifade eden 

Enriko Dandolo, Boniface de Montferrat’in de desteğiyle büyük çoğunluğu ikna etmeyi 

başardı. Böylece kutsal topraklara gitmek üzere planlanan bu sefer Bizans üzerine yönelmiş 

oldu.
25

 

Enriko Dandolo, ilerlemiş yaşına rağmen son derece dikkatli biriydi. O’nun en büyük 

düşmanı ise Bizans İmparatorluğu idi. Ayağına kadar gelmiş bir fırsatı tepmemiş ve 

İstanbul’u işgal etme konusunda tereddüt göstermemiştir. Nitekim bu konuda Niketas’ın 

Enriko Dandolo ile ilgili şu bilgileri verdiğini dile getirilmiştir;  

“Görme yeteneği bozulmuş ve yaşından dolayı eğilmiş olabilir, ancak Bizanslılara karşı 

arzulanan intikam hırsıyla doluydu. Üstü kapalı bir anlaşma için keskin bir gözü vardı, 

Çok kurnaz ve zekice hareket ediyordu. Halkının maruz kaldığı anlamsız muameleden 

dolayı Bizanslılardan intikam alması gerektiğini düşünüyordu.”
26

 

25 Nisan 1203 tarihinde Zara’ya gelen Bizans’ın imparator adayı Aleksios, haçlılar 

tarafından imparator ilan edilmiştir. Haçlı donanması 24 Haziran 1203'de İstanbul önüne 

gelmiştir. İmparator III. Aleksios haçlıların gelişine karşı önlem almamıştı. Ancak haçlılar 

Haliç surlarına karşı hücuma geçince askerlerle birlikte halk da şehri savunmuştur. Ancak 17 

Temmuz günü Venedikliler surlarda gedik açınca imparator şehirden kaçmıştır. Hükümet 

bunun üzerine hapiste bulunan eski imparator II. lsaakios'u tahta çıkararak Enriko 

Dandolo'ya, taht iddiacısının babası tahta çıkarıldığı için artık savaşa gerek kalmadığını 

bildirmişlerdir. Haçlı saldırısı durdurulmuş ve Aleksios, 1 Ağustos 1203'te IV. Aleksios 

Angelos unvanını alarak babası ile beraber ortak imparator ilan edilmiştir. Ancak II. 

lsaakios'un Venediklilerle yapılan antlaşmanın şartlarına uymaması üzerine haçlılar civar 

köylere saldırmış ve her şeyi yağmalamışlardır. Surların dışında hiç kimsenin can güvenliği 

kalmamıştı. Nihayet şehri zapt etmek hususunda haçlıları tahrik eden Venediklilerin beklediği 

fırsat bir saray ihtilali sayesinde gerçekleşmiştir. 1204 Şubatında IV. Aleksios'u ve babasını 

tahttan indiren bu saray ihtilali sonunda III. Aleksios'un damadı Murtzuphlos, V. Aleksios 

unvanıyla Bizans tahtına çıkmıştır. Taht değişikliğini kendilerine karşı bir meydan okuma 

olarak değerlendiren haçlılar şehri zapt etmeye karar vermişlerdir. 6 Nisan 1204'te yapılan ilk 

haçlı saldırısı durdurulmuştur. Ancak bir hafta sonraki saldırı sonucunda şehir 13 Nisan 

1204’te düşmüş, hemen akabinde haçlılar ve Venedikliler tarafından yağmalanmıştır.
27

 

Haçlılar, İstanbul’u işgal ettikten sonra bir imparator seçmeye karar vermişlerdir. 

İmparatorun belirlenmesi için bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyona 6 Frank ve 6 

Venedikli üye tayin edilmiştir. Komisyon imparatoru belirlemek amacı ile görüşmeler yaptığı 

                                                            
25 Murat Akönü, a.g.m., s. 11-12; Işın Demirkent, a.g.e., , s. 172. 
26 Michael Angold,  The Fourth Crusade, Series editor: Julia Smith, Routledge, New York 2014, s. 54-55.  
27 Işın Demirkent, a.g.e., s. 172-178. 
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sırada Franklar arasında fikir ayrılıkları çıkmıştır. Bu durum Venediklilerin işini 

kolaylaştırmış Enriko Dandolo, Flander Kontu Boudoin’in seçilmesini sağlamıştır. 16 Mayıs 

1204 tarihinde Ayasofya’da Boudoin’in imparatorluk tacını giymesi sağlanmıştır.
28

 

Enriko Dandolo, Ağustos 1204'te yüzyıllarca Venedik malı olacak olan Girit adasını 

satın almıştır. 1205 yılında Bulgar lider Kalojan (Ioannitsa) tarafından mağlup edilen bir 

Frank kuvvetini kurtarmıştır. Ancak aynı yılın mayıs ayında zorlu at gezisi sonucunda kasık 

fıtığından dolayı 98 yaşında hayatını kaybetmiştir. Mezarı İstanbul’un fethine kadar kaldığı 

Ayasofya Kilisesi galerisine yerleştirilmiştir.
29

 

SONUÇ 

İyi bir vatansever ve kurnaz bir yapıya sahip olan Enriko Dandolo, Venedik Şehir 

Devleti’ni Akdeniz’in en güçlü deniz imparatorluğuna dönüştürmeyi amaçlamıştır. Bu yolda 

Venediklilere en büyük rakip olarak Bizans İmparatorluğunu görmekteydi. Geçmişten kalan 

kini ve amacını bir araya getirince Bizans İmparatorluğu kendisinin tek hedefi haline 

gelmiştir. 

Venedikli Latinler, zamanla Akdeniz’de ve Bizans İmparatorluğu’nda zenginleşmiş ve 

güçleri günden güne artmıştır. Bu durum Bizans İmparatoru I. Manuel Komenos’un dikkatini 

çekmiş ve Latinlere karşı bir tavır içerisine girmesine neden olmuştur. Mallarına el koyduğu 

İstanbul’daki Latinleri hapse attırmış ve bunlara olmadık sıkıntılar çıkarmıştır. Yaşanan bu 

sıkıntıların hesabını sormak amacı ile Venedik donanması 1171 yılında Sakız Adası 

dolaylarına gelmiştir. Ancak iddialara göre Venedik donanmasının su içtiği kuyulara Bizans 

İmparatoru I. Manuel Komenos, veba salgınını bulaştırmış ve Latin askerlerinin ölmesine yol 

açmıştır. İhtiyatı elden bırakmak istemeyen Venedik Konseyi, Bizans-Venedik ilişkilerinin bir 

savaşa dönüşmesini engellemek için Enriko Dandolo’yu İstanbul elçiliğine tayin etmiştir. 

İstanbul’a gelen Enriko Dandolo ihtiyatlı davranarak sorunu çözmeye çalışmıştır. Bu dostane 

tavra karşı Bizans İmparatoru I. Manuel Komenos yeni bir girişimle cevap vermiş ve Enriko 

Dandolo’ya karşı bir suikast teşebbüsünde bulunmuştur. Bu olaydan dolayı kör olan Enriko 

Dandolo Bizans İmparatorluğu’ndan intikam almaya yemin etmiştir.  

1192 yılında Venedik Konseyi tarafından duka seçilen Enriko Dandolo, geçmişte elçilik 

yıllarından kalma kinini unutmamış ve çıkacak olan fırsatları kollamayı beklemiştir. Ona bu 

fırsatı Dördüncü Haçlı Seferi müteşebbisleri verecektir. Papa III. İnnocent’in yeni bir haçlı 

seferi düzenlenmesi çağrısına uyan Franklar, kendilerini Kutsal topraklara taşımaları için 

Venediklilerle irtibata geçmişlerdir. Enriko Dandolo bu yardım çağrısını kendi lehine 

çevirerek Zara toprakları yağmalanmıştır. Bu sırada Bizans İmparatorluğu’ndaki taht 

kavgaları nedeniyle yükselen yardım çığlıklarını duyan kurnaz, hilekâr, açıkgözlü ve 

pragmatist bir yapıya sahip olan Enriko Dandolo, Dördüncü Haçlı Seferi’nin yönünü 

                                                            
28 George Ostrogorsky, a.g.e., s. 390-391.  
29 Thomas F. Madden, a.g.m., 2006, s. 345;  Bulgar ile savaş hakkında daha fazla bilgi için bkz. Peter S. Noble, 

“Adrianople, Battle of (1205)”, The Crusades An Encyclopedia, Vol I, Edited by Alan V. Murray, ABC-CLIO, 

Santa Barbara, California, 2006, s. 16.  
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İstanbul’a çevirmiş ve Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul’un işgaline neden 

olmuştur. 

Sonuç olarak doğal seyrinde devam etmekte olan Dördüncü Haçlı Seferi Enriko 

Dandolo’nun kişisel hırsı ve kini yüzünden istikametinden saparak Rum-Latin çekişmesine 

dönüşmüştür. Böylece Dördüncü Haçlı Seferi’nin önemli bir aktörü haline gelen Enriko 

Dandolo yüzyıllardır unutulmayan İstanbul’daki yağmanın, katliamın ve istilanın baş mimarı 

olmuştur. 
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CELLAYĠR KALESĠ (1723-1730) 

CELLAYIR CASTLE (1723-1730) 

Uğur DEMLĠKOĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi 
Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Türkçe Sosyal Bilgiler Bölümü

ÖZET 

Cellayir Kalesi, Gürcistan‟da Rustavi ve Tiflis yolu üzerinde yer almaktadır. Bu kale 

Tiflis‟e güneydoğudan giriĢte Avlabari adlı köprüyü kontrol altında tuttuğundan stratejik 

öneme haiz bir bölgededir. Cellayir Kalesi 18. Yüzyılın ilk çeyreğine kadar Safevi 

hâkimiyetinde bulunmaktaydı. Ancak Ġran da iç karıĢıklıkların baĢ göstermiĢ üzerine doğudan 

Afganlılar, kuzeyde ise Ruslar Ġran topraklarına saldırmıĢlardı. Bu durumdan faydalanmak 

isteyen Osmanlı Devleti Ġran‟a savaĢ ilan etmiĢ ve Kafkasya‟yı ele geçirmiĢti. 19 Haziran 

1723 tarihinde Tiflis Kalesi ile birlikte Tiflis Kalesi‟nin karĢısında bulunan Cellayir Kalesi de 

fethedilmiĢtir. Ardından kalenin tahkim edilmesi için bölgeye yerli yeniçeri statüsünde askeri 

birlikler kaydırıldı. Bu çalıĢmada, Cellayir Kalesi‟nde görev yapan Osmanlı askeri sınıfına 

mensup askeri birlikler irdelenmiĢtir. Söz konusu askeri sınıfların mevcudu, elde ettikleri 

yevmiye ve ulûfeleri tespit edilmiĢtir. Ayrıca kalede bulunan askeri personele tevzi edilen 

günlük tayinat miktarı da Osmanlı arĢiv belgelerinden istifade edilerek ortaya konulmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Cellayir Kalesi, Osmanlı Ordusu, Ulûfe, Yeniçeriler 

ABSTRACT 

Cellayir Castle is located on the way from Tbilisi to Rustavi in Georgia. This fortress 

is strategically important because it controls the bridge named Avlabari at the entrance to 

Tbilisi from the southeast. Cellayir Castle was under the Safavid rule until the first quarter of 

the 18th century. However, because of the internal turmoil in Iran, the Afghans from the east 

and the Russians in the north attacked Iranian territory. The Ottoman Empire, which wanted 

to benefit from this situation, declared war on Iran and took over the Caucasus. On June 19, 

1723, Tbilisi Castle was conquered with Cellayir Castle, opposite Tbilisi Castle. Then military 

units in the status of local janissary had been shifted into the region to fortify the fortress. In 

this study, military units belonging to Ottoman military class in Cellayir Castle have been 

analyzed. The existence of the military classes in question, their wages and their loyalty were 

determined. In addition, the amount of daily appointments allocated to the military personnel 

in the fortress was tried to be put forward by making use of the Ottoman archival documents. 

Keywords: Cellayir Castle, Ottoman Army, Ulûfe (service pay in ottoman empire), 

Janissaries 

GiriĢ 

Cellayir Kalesi günümüz de Gürcistan‟ın baĢkenti olan Tiflis de bulunmaktadır. Kale 

ismini Irak-ı Acem ve Arap‟da büyük bir devlet kurmuĢ olan Çağatay Devleti‟nin Cellayir 

boyundan almıĢtır. Bu kale Rustavi ve Tiflis yolu üzerinde yer almaktadır. Aynı zamanda 
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Tiflis‟e güneydoğudan giriĢte Avlabari adlı köprüyü kontrol altında tuttuğundan bir nevi 

köprübaĢı görevini yerine getirmekteydi. Gürcü tarihinde önemli bir yere sahip olan ve 

Gürcülere oldukça parlak bir dönem yaĢatan Kraliçe Tamara‟nın da ikamet ettiği önemli bir 

kaledir
1
.  

Osmanlı Devleti, III. Ahmed (1703- 1730) döneminde Ġran‟ın içinde bulunduğu 

karıĢıklıklardan istifade ederek Safevi Devleti‟ne harp ilan etmiĢti. Gürcistan da Safevi 

Devleti‟nin egemenliği altında bulunmaktaydı. Osmanlı orduları Ġran topraklarına üç koldan 

saldırmıĢlardı
2
. Erzurum‟da bulunan Serasker Ġbrahim PaĢa gerekli hazırlıkları yaptıktan 

sonra Kars‟a hareket etmiĢtir. Osmanlı orduları Kars da 146 gün kaldıktan sonra Tiflis‟e 

doğru hareket etmiĢ ve 19 Haziran 1723 tarihinde Tiflis Kalesi fethedilmiĢtir. Osmanlı arĢiv 

belgelerinde belirtildiği gibi Tiflis Kalesi‟nin karĢısında bulunan Cellayir Kalesi de 

alınmıĢtır
3
. 

           Osmanlı Devleti Gürcistan da ele geçirdiği Tiflis, Gori, Akçekale, Tob-Karaağaç ve 

Cellayir kalelerine çeĢitli askeri sınıflara mensup askeri birlikler bulundurmuĢtur. Cellayir 

Kalesi her ne kadar Tiflis Kalesi‟nin karĢısında ve kaleye oldukça yakın bir bölgede bulunsa 

da sahip olduğu stratejik konumundan dolayı askeri tahkimatın yapıldığını Osmanlı arĢiv 

kaynaklarından öğrenilmektedir. Ayrıca Cellayir Kalesi, Kura (Kür) Irmağı üzerinde kurulan 

köprüye yakın olması da Osmanlı askeri birliklerinin kalede bulunmasını sağlayan diğer bir 

faktör olmuĢtur. Celayir Kalesi‟nde bulunan askeri birlikler yerli yeniçeriler statüsünde olan 

askeri birliklerdir. Bu askeri birlikler gönüllülerden oluĢmaktaydı. Bu askeri birlikler 

Anadolu‟nun muhtelif kalelerinde görev yapan gönüllülerdi ve Cellayir Kalesi‟nin fethinden 

sonra bu kalede görev yapmıĢlardır
4
.  

 Cellayir Kalesi‟nde görev yapan askeri birlikler azebler, müstahfız, bevvab ve 

gönüllüyân-ı yemin ve yesar birliklerinden oluĢmaktaydı. Bu çalıĢmada Cellayir Kalesi‟nde 

görev yapan Osmanlı askeri sınıfına mensup “yerli kulu” statüsünde bulunan askeri birlikler 

irdelenmiĢtir. Söz konusu askeri sınıfların mevcudu, elde ettikleri yevmiye ve ulûfeleri tespit 

edilmiĢtir. Cellayir Kalesi‟nde bulunan yerli yeniçerileri Tiflis ve Gori kalelerinde bulunan 

yeniçerilerle sayı ve kazanç yönünden mukayesesi de yapılmıĢtır. Yerli yeniçerilere yapılan 

masraflar ile bu masrafın nerelerden karĢılandığı irdelenmiĢtir. Ayrıca kalede bulunan 

gönüllüyân cemaatine tevzi edilen günlük tayinat miktarı da Osmanlı arĢiv belgelerinden 

istifade edilerek ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır.  

1.Kalede Bulunan Yerli Yeniçeriler 

 Osmanlı sınırları içerisinde bulunan kalelerinde mevcut askeri sınıflar iki gruba 

ayrılmaktaydı. Bunlardan ilki devĢirme sistemi içerisinde yetiĢen ve Ġstanbul‟dan taĢraya üç 

yıl süreyle görev yapan hakiki yeniçerilerdir. Osmanlı arĢiv vesikalarında Dergâh-ı Âli ve 

Dergâh-ı Muallâ Ģekilde ifade edilmektedir. Diğer bir askeri sınıf ise kalenin bulunduğu 

mahalde temin edilen gönüllülerden oluĢan yerli yeniçerilerdir. “Yerli kulu” olarak da 

                                                            
1 Ali Sinan Bilgili, İran Azerbycan Ermenistan ve Gürcistan’da Osmanlı Vakıfları (XVI-XVIII Yüzyıllar), Vakıflar Genel 

Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2011, s. 79.  
2 Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı, Osmanlı Tarihi, C.IV/I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2011, s. 176,177.  
3 BOA, MAD.d. 1943, s. 4. 
4 Bkz: MAD. d. 5117, s. 1- 239.  
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belgelerde ifade edilen bu askeri sınıf tımar tasarrufunda bulunabileceği gibi Ġstanbul‟dan 

gönderilen hakiki yeniçeriler gibi ulûfe tasarrufunda da bulunabilirlerdi
5
.  

19 Haziran 1723 yılında Tiflis Kalesi‟nin alınmasından sonra Cellayir Kalesi de 

Osmanlı hâkimiyetine girmiĢtir. Cellayir Kalesi‟nin alınmasından sonra yerli kulu statüsünde 

bulunan askeri sınıflar kaleye nakledilmiĢtir. Bu kale her ne kadar Tiflis Kalesi‟ne yakın olsa 

da stratejik öneminden dolayı yerli statüsündeki askeri birlikler zabitleriyle birlikte kalede 

bulundurulmuĢtur
6
. 

1.1.Gönüllüyân Cemaati 

Osmanlı hudut kalelerinin bulunduğu stratejik öneme haiz tüm kalelerinde bu askeri 

sınıfa tesadüf etmek mümkündür. Bu askeri sınıf mevcut belgelerde gönüllüyân-ı yemin ve 

yesar Ģeklinde sağ ve sol kol olmak üzere iki kola ayrıldığı görülmektedir. Cellayir Kalesi‟nde 

bulunan müstahfız, azeb ve bevvâb gibi gönüllü askeri sınıflardan sayıca fazladır. Ayrıca 

kazanç bakımından da daha fazla bir gelire sahiptirler. Her iki kolunda çeĢitli görevleri ifa 

eden zabitleri bulunmaktaydı. Sağ ve sol kolunda ağa, kethüda, kâtip, alemdar ve çavuĢ gibi 

kumandanlar yer almıĢtır. Ancak Cellayir Kalesi‟nde bulunan gönüllüler sağ ve sol kola 

ayrılmamıĢ tek bir cemaat Ģeklinde teĢkilatlanmıĢtır. Bu durum Tiflis, Gori ve Tob-Karaağaç 

kalelerine nazar Cellayir Kalesi‟nin daha küçük bir kale olmasından kaynaklanmıĢtır.  

 10 Kasım 1723 (H. 11 Safer 1136) tarihinde Cellayir Kalesi‟nde toplam da 200 nefer 

gönüllüyân cemaatine mensup asker bulunmaktaydı. Bu askeri sınıf içerisinde 1 ağa, 1 

kethüda, 1 kâtip, 1 alemdar ve 1 çavuĢ görev yapmıĢtır. Gönüllüyân cemaatinin en büyük 

zabiti konumunda olan ağa günlük 80 akçe yevmiye elde etmekteydi. Gönüllü ağası emrinde 

bulunan tüm askeri personelinden sorumluydu. Gönüllü ağasından sonra en fazla yevmiye 

tasarrufunda bulunan kethüdaydı. Kethüdanın elde ettiği yevmiye 35 akçeydi. Kethüda ağanın 

mutlak vekiliydi ve ağanın yapacağı iĢlerde kendisine yardımcı olmaktaydı. Kethüdadan sonra 

kâtip ve alemdar yer almıĢtır. Belgede kâtip ve alemdarın günlük 20‟Ģer akçe yevmiye elde 

ettiği görülmektedir
7
. Alemdar gönüllü cemaatinin bayrağını tutmakla görevliydi8. Belgede 

gönüllü cemaati içinde yer alan kumandanlarından sonra nefer sayısı ve yevmiyesi verilmiĢtir. 

Gönüllü cemaatinde bulunan 195 neferin toplam yevmiyesi 3.097 akçedir. Her bir nefere 

ortalama 15 akçe yevmiye düĢmektedir
9
.   

Tiflis Kalesi ile Cellayir Kalesi‟nde bulunan gönüllü sayısına bakıldığında; Tiflis 

Kalesi‟nde bulunan gönüllülerin Cellayir Kalesi‟nden daha fazla olduğu görülmektedir. 10 

Kasım 1723 (H. 11 Safer 1136) tarihinde Cellayir Kalesi‟nde 200 nefer bulunurken, Tiflis 

Kalesi‟nde gönüllü sayısı 830‟dur. Tiflis Kalesi‟nin Cellayir Kalesi‟ne göre gönüllü sayısının 

4 katından daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun nedeni ise Tiflis Kalesi‟nin Cellayir 

Kalesi‟ne göre daha büyük olması ve Tiflis‟te ki gönüllü cemaatinin sağ (yemin) ve sol 

(yesar) kol olmak üzere iki ayrı cemaat Ģeklinde yer almıĢ olmasıdır. Tiflis Kalesi‟nde 

gönüllüyân-ı yemin cemaatinde 430, gönüllüyân-ı yesar cemaatinde ise 400 nefer 

bulunmaktaydı
10

.  

                                                            
5 UzunçarĢılı, Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapukulu Ocakları (Acemi Ocağı ve Yeniçeri Ocağı),  C. I, Türk Tarih Kurumu 

Basımevi, Ankara, 1988, s. 324- 325; Orhan Kılıç, “TeĢkilat ve ĠĢleyiĢ Bakımından Doğu Hududundaki Osmanlı Kaleleri ve 

Mevacib Defterleri”, OTAM, Sayı: 31, Ankara, 2012, s. 95; Uğur Demlikoğlu, “Teşkilat ve İşleyiş Bakımından 18. Yüzyılda 

Erzurum Kalesi”, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü BasılmamıĢ Doktora Tezi, Elazığ, 2013 
6 Bkz: BOA, MAD.d. 1943; BOA, MAD.d. 3337;  BOA, MAD.d. 5117. 
7 BOA, MAD. d. 5117, s. 63. 
8 Arapçada bayrak, sancak, liva anlamına gelen âlem kelimesi ile Farsça„ da dardan yani “tutan” anlamına gelen kelimeyle 

zaman içinde bitiĢmiĢtir. Tarihi terim olarak hükümdara ait saltanat sancaklarını tutan askeri görevliler için kullanılmıĢtır. 

Bkz: Abdulkadir Özcan, “Alemdar”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 2, Diyanet Vakfı Yayınları, 1989, s. 363.  
9 BOA, MAD. d. 5117, s. 63. 
10 BOA, MAD. d. 5117, s. 62. 
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 Osmanlı Devleti ordusunun ihtiyaç duyduğu besin temin etmede azami gayret 

göstermiĢtir. Bu nedenle hudut boylarında bulunan kalelere buğday, arpa, un, yem gibi temel 

besin kaynakları göndermiĢtir
11

. Mevcut arĢiv belgelerinde Cellayir Kalesi‟nde bulunan 

gönüllülere günlük dağıtılan ekmek, et ve arpa miktarı da verilmiĢtir. Ekmek miktarı belgede 

“nan” olarak ifade edilmiĢ ve çift değeri üzerinden verilmiĢtir. Gönüllü neferlere günlük 1 çift 

ekmek dağıtımı yapılmıĢtır.
12

 Tevzi edilen arpa ise Ġstanbul kilesi
13

 üzerinden verilmiĢtir. 15 

Mayıs 1726 (H. 13 Ramazan 1138)- 28 Ağustos 1726 (H. 29 Zilhicce 1138) tarihleri arasında 

Cellayir Kalesinde bulunan 198 nefere 106 günde toplamda 20.988 çift ekmek dağıtımı 

gerçekleĢmiĢtir. Gönüllülere tevzi edilen günlük arpa miktarı da 99 Ġstanbul kilesidir. Nefer 

baĢına düĢen arpa miktarı 12,5 kg‟dır. Bu miktar bir askerin günlük tüketebileceğinden çok 

fazladır. Dolayısıyla bu durum gönüllüyân cemaatinin süvari sınıfına mensup bir askeri sınıf 

olduğu izlenimini vermektedir. 106 günün sonunda gönüllülere toplamda 2.623,5 Ġstanbul 

kilesi arpa dağıtımı sağlanmıĢtır. Belgede dikkat çeken diğer bir husus ise gönüllü ağası ile 

kethüdanın dıĢında diğer askeri personele et dağıtımının yapılmamıĢ olmasıdır. Gönüllü 

ağasına günlük 2,5 kıyye et, gönüllü kethüdasına ise 1,5 kıyye et tevzi edilmiĢtir. Ağa ve 

kethüdaya verilen günlük ekmek ve arpa miktarında da farklılık göze çarpmaktadır. Ağaya 

günlük 10 çift ekmek ve kethüdaya ise günlük 5 çift ekmek verilmiĢtir. Arpa miktarına 

bakıldığında; ağaya 125 kg (5 Ġstanbul kilesi), kethüdaya ise 62,5 kg (2,5 Ġstanbul kilesi) 

günlük arpa tevzisinin sağlandığı görülmektedir
14

.  

  1.2. Müstahfızlar (Hisar Erleri) 

  Osmanlı arĢiv vesikalarında hisar eri olarak da adlandırılan müstahfızlar tıpkı azebler 

gibi hafif piyade birlikleridirler.
15

 Osmanlı Devleti sınırlarının geniĢlemesi üzerine 

Ġstanbul‟dan stratejik konuma haiz önemli kalelerinde yeniçeri birliklerini sevk etmiĢti. 16. 

yüzyılın sonuna kadar kale savunmalarına bulunan Dergâh-ı Âli Yeniçerilerine müstahfız 

denilmekteydi. Kalede üç yıl süreyle görev yaptıktan sonra geri dönmekteydiler. Zamanla 

kalede görev yapacak askeri personeller kalenin bulunduğu mahalden temin edilmeye 

baĢlandı. “Yerli kulu” olarak vasıflandırılan bu askeri birlikler Türk gençlerinden meydana 

gelmekteydi.
16

 

 Cellayir Kalesi‟nde müstahfız sınıfına mensup askeri birliklere rastlanılmıĢtır. 10 

Ağustos 1723 (H. 8 Zilkâde 1135) tarihinde Cellayir Kalesi‟nde 110 nefer müstahfız 

bulunmaktaydı. Müstahfızlar içinde 1 dizdar, 1 kethüda, 1 alemdar, 1 çavuĢ, 1 kâtip ve 2 nefer 

odabaĢı bulunmaktaydı. Müstahfızların en büyük zabiti dizdardı ve günlük 30 akçe yevmiye 

tasarruf etmekteydi. Dizdarlar; iç kalede bulunan ambarların korunması ve depolanması, iç 

kale ve dıĢ kalede ait surlar ile Ģehrin giriĢ ve çıkıĢlarını sağlayan kapıların denetlenmesi, 

kalede bulunan cephanenin kontrol edilmesi, tüccarlara ait değerli mal ve paraların muhafaza 

edilmesi gibi görevleri bulunmaktadır. Dizdar kalede bulunan mahkûmların denetlenmesi iĢini 

de yapmaktaydı
17

.  

                                                            
11 Mehmet YaĢar ErtaĢ, “Osmanlı Devletinde Sefer Organizasyonu”, Osmanlı, C. VI, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999,  

s. 590. 
12 Dergâh-ı Âli Yeniçerilerine verilen bir çift ekmek 0,5 kıyye (641,5gram) olarak hesaplanmıĢtır. Bkz. BOA, BŞM.ERG. d. 

17109, s. 3; Demlikoğlu, “Erzurum Kalesi”, s. 139.  Mehmet YaĢar ErtaĢ, kapıkulu askerlerinin, ücretli leventler ile kale 

muhafazasında bulunan askerlerin günde 1 çift ekmek tayinatının bulunduğunu belirtmiĢtir. Bkz. ErtaĢ, Sultanın Ordusu, s. 

156. 
13 Garo Kürkman 1 Ġstanbul kilesini ortalama 25 kg olduğunu ifade etmiĢtir. Bkz; Garo Kürkman, Anadolu Ağırlık ve 

Ölçüleri, Ocak 2013, Ġstanbul, s. 378. 
14 BOA, MAD.d.3337, s. 40. 
15 Orhan Kılıç, XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Van (1548- 1648), Van, 1997, s. 347. 
16 “Müstahfız”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.32, 2006, s.110. 
17 Bilgehan Pamuk, XVII. Yüzyılda Bir Serhad Şehri Erzurum, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, Ġstanbul, 2006, s. 174, 175. 
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Dizdardan sonra müstahfızların en büyük zabiti kethüdadır. Cellayir Kalesi‟nde 

görevli kethüdaya günlük 20 akçe tasarruf etmektedir. Kethüdalar dizdarın yapacağı iĢlerde 

yardımcı olmaktaydılar. Ayrıca müstahfızların zabitleri durumunda olan kâtip 15 akçe, 

alemdar 12 akçe, çavuĢ 12 akçe ve 2 odabaĢı da 12 akçe tasarruf etmekteydiler. Müstahfızlar 

içerisinde bulunan diğer 103 nefer de toplamda 927 akçe tasarruf etmekteydiler. Nefer baĢına 

düĢen yevmiye 9 akçe olduğu görülmektedir. Cellayir Kalesi‟nde bulunan gönüllü neferleri 

ise günlük 15 akçe yevmiye elde etmekteydiler. Dolayısıyla gönüllüyân cemaatinin 

neferlerinin müstahfızlara göre daha fazla yevmiye tasarruf ettiklerini görmekteyiz. 

Gönüllüyân cemaatinin süvari sınıfına mensup olmaları piyade konumunda bulunan 

müstahfızlara göre daha ayrıcalıklı bir statüde olmalarına sebep olmuĢtur
18

.    

Mevcut belgede Tiflis, Gori ve Cellayir kalelerinde bulunan müstahfız sayısını ve elde 

edilen kazançları mukayese etmek mümkündür. 10 Kasım 1723 (H. 11Safer 1136) tarihinde 

Tiflis Kalesi‟nde 175, Gori Kalesi‟nde 150 ve Cellayir Kalesi‟nde ise 80 nefer 

bulunmaktaydı. Cellayir Kalesi‟nde bulunan müstahfız sayısı Tiflis ve Gori Kalesi‟ne göre 

daha azdır. Bu durum zabitlerin yevmiyesinde de görülmektedir. Tiflis Kalesi‟nde bulunan 

dizdar 50 akçe, kethüda ise 30 akçe yevmiye almaktaydı. Neferlerin elde ettiği günlük 

yevmiye ise 8,5 akçeydi. Bu durum Tiflis Kalesi‟nin Cellayir Kalesi‟ne göre daha 

ehemmiyetli olduğunu ve kalede görev yapan askerlerin daha tecrübeli, usta askerlerden 

oluĢtuğu izlenimini vermektedir
19

.    

    9 Eylül 1725- 4 Mart 1726 tarihleri arasında Cellayir Kalesi‟nde bulunan 

müstahfızlara 177 günün sonunda 879 guruĢ 4 para masraf yapılmıĢtır. 5 Mart- 27 Eylül 1726 

tarihleri arasında ise Cellayir Kalesi‟nde 64 nefer müstahfız bulunmuĢtur. Kalede bulunan 64 

nefer müstahfıza görev yaptıkları süre içinde 439,5 guruĢ 2 para ödenmiĢtir. 2 Haziran- 27 

Eylül 1726 tarihleri arasında müstahfız sayısı 80‟e yükselmiĢtir. Söz konusu tarihler arasında 

müstahfızlara 2.121,5 guruĢ ödeme yapılmıĢtır
20

.  

  1.3. Azebler 

   Osmanlı Devleti‟nin kurulduğu ilk yıllarda Osman Bey‟e bağlı olarak kurulmuĢ ücretli 

askerlerdi. Yeniçeri Ocağı kurulmadan önce devletin daimi ordusunu Azebler 

oluĢturmaktaydı
21

. Yeniçeri Ocağı kurulduktan sonrada varlıklarını sürdürmüĢ ve 15. yüzyılın 

ortalarında sayıları 30 bini bulmuĢtur
22

. Azebler askerleri aslen Türk olup, genellikle 

Anadolu‟dan temin edilmekteydiler. Osmanlı ordusunda hafif piyade sınıfının bir kolunu 

oluĢturan azeb askerleri ilk dönemlerde yaya ve deniz azebleri olarak iki kısma ayrılmıĢtır. 

Bir müddet sonra da yaya azeblerinin içindeki bir kısım azeb askerleri kalede maaĢlı olarak 

görev almaya baĢlamıĢlardı. Yaya azebleri 16. yüzyılın ortalarında kaldırılmıĢtır
23

. 

  10 Kasım 1723 ( H. 11 Safer 1136) tarihinde Cellayir Kalesi‟nde 6‟sı zabit olmak 50 

nefer azeb askeri mevcuttu. Azeb askerlerinin zabitleri içinde 1 ağa, 1 kethüda, 1 kâtip, 1 

alemdar, 1 çavuĢ ve1 odabaĢı bulunmaktaydı. Ağa 30 akçe, kethüda 20 akçe, kâtip 15 akçe, 

Alemdar, ÇavuĢ ve odabaĢına 12‟Ģer akçe yevmiye elde etmekteydiler. Belgede Azeb cemaati 

içinde bulunan 44 neferin toplam günlük yevmiyelerinin 396 akçe olduğu görülmektedir. 

                                                            
18 BOA, MAD. d. 5117, s. 63. 
19 BOA, MAD. d. 5117, s. 62, 63. 
20 BOA, MAD.d. 3337, s.  12. 
21 Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi,  C. I, Ankara, 1999, s. 223. 
22 Mehmet Zeki Pakalalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü,  C. 1, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1983 s. 129. 
23 Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı, “Azeb”, İslam Ansiklopedisi, C.II, Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul, 1979, s. 82- 83; Mithat 

Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lügatı, Ġstanbul, 1986, s. 39. 
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Nefer baĢına düĢen ortalama yevmiye ise 9 akçedir. Azeb askerlerinin müstahfızlara göre 

daha fazla yevmiye tasarruf ettikleri görülmektedir
24

.  

  Mevcut belgede 10 Kasım 1723 ( H. 11 Safer 1136) tarihinde Tiflis, Gori ve Cellayir 

kalelerinde bulunan azeb askerlerinin mevcudunu öğrenmek mümkün olmuĢtur. Bu tarihte 

Tiflis Kalesi‟nde 100, Gori Kalesi‟nde 80 ve Cellayir Kalesi‟nde 50 azeb askeri mevcuttu. 

Dolayısıyla Tiflis ve Gori Kalesi‟nde ki azeb sayısının Cellayir Kalesi‟nden daha fazla olduğu 

görülmektedir. Dikkat çeken diğer bir husus ise Tiflis Kalesi‟nde bulunan azeb ağasının 40 

akçe yevmiye ile Cellayir Kalesi‟nde bulunan azeb ağasından daha fazla yevmiye tasarruf 

etmesidir. Tiflis Kalesi‟ndeki azeb neferleri ile Cellayir Kalesi‟nde bulunan azeb neferlerinin 

yevmiyesi 9 akçe ile aynı yevmiyeyi elde ettikleri görülmektedir
25

. 12 Temmuz 1729 

tarihinde Cellayir Kalesi‟nde azeb asker sayısı 36‟ya, zabit sayısı ise 6‟dan 3‟e düĢmüĢtür
26

. 

 1.4.Bevvâb (Kapı Görevlileri) 

 Bevvâb, Arapça kökenli bir kelime olup; kapıcı, kapı bekçisi anlamına gelmektedir
27

. 

Bevvabın en önemli görevi, mülki amirlere ait saray kapılarını korumaktır
28

. Cellayir 

Kalesi‟nin kapılarını korumakla görevli bevvablara rastlanılmıĢtır. Ancak belgede hem Tiflis 

hem de Cellayir Kalesi‟nde bulunan bevvablar bir arada verilmiĢtir. 12 Temmuz 1729 (H. 15 

Zilhicce 1141) tarihinde Tiflis ve Cellayir kalelerinde toplamda 21 nefer bulunmaktaydı. Bu 

neferlerden 2‟si bevvabların kumandanı konumunda olan bölükbaĢılardır. BölükbaĢılar 12 

akçe yevmiye elde ederken,  neferler günlük 10 akçe yevmiye elde etmekteydiler. Bevvâblara 

verilen yevmiyenin azeb ve müstahfızlardan daha fazla, gönülüyân cemaatinde bulunan 

neferlerden ise daha az olduğu görülmektedir
29

.  

  12 Temmuz 1729 (H. 15 Zilhicce 1141) tarihinde Tiflis, Gori, Süderyat (?) Tob-

Karaağaç ve Cellayir kalelerinde görev yapan müstahfız, azeb, bevvab ve gönüllüyân yemin 

ve yesar nefer sayısı toplamda 1.286‟dır. Neferlerin toplam yevmiyeleri ise 18.872 akçedir. 

Bu meblağ Tiflis hazinesinden karĢılanmıĢtır
30

.  

 SONUÇ 

 Osmanlı orduları Tiflis Kalesi‟nin aldıktan sonra Tiflis Kalesi‟nin karĢısında bulunan 

Cellayir Kalesi‟ni de fethetmiĢtir. Cellayir Kalesi, Kura (Kür) Nehri‟ne yakın bir yerde 

bulunması da kalenin stratejik konumunu artırmıĢtır. Osmanlı Devleti kalenin stratejik 

konumundan dolayı çeĢitli görevler ifa eden askeri birlikleri kaleye naklederek kalenin 

muhafazasına önem vermiĢtir. Cellayir Kalesi‟nde görev yapan yeniçeriler hakiki yeniçeriler 

olmayıp “yerli kulu” statüsünde olan gönüllülerden oluĢmaktaydı. Kalede azeb, müstahfız, 

bevvâb ve gönüllüyân cemaatine mensup yerli askeri birliklerin olduğu görülmektedir. Bu 

birlikler Anadolu‟nun muhtelif bölgelerinden temin edilen birliklerdir. Gönüllü neferler içinde 

en fazla bulunan askeri birlik gönüllüyân cemaatinin olduğu arĢiv belgelerinden 

anlaĢılmaktadır. Gönüllüyân cemaati içinde bulunan nefer sayısı 200 olup en fazla yevmiye 

tasarruf eden askeri birliktir. Cellayir Kalesi‟nde bulunan gönüllüyân cemaatine mensup nefer 

sayısı Tiflis Kalesi‟ne göre daha azdır. Bunun sebebi ise Tiflis Kalesi‟nde bulunan gönüllüyân 

cemaatinin yemin ve yesar olmak üzere iki kola ayrılmasıdır. Ayrıca Tiflis Kalesi, Cellayir 

Kalesi‟ne göre daha büyük bir kale olduğu anlaĢılmaktadır. Cellayir Kalesi‟nde bulunan 

gönüllüyân cemaati de tek bir cemaat Ģeklinde yer almıĢtır. Kendilerine günlük verilen 12,5 

                                                            
24 BOA, MAD.d. 5117, s. 17. 
25 BOA, MAD.d. 5117, s. 17. 
26 BOA, MAD.d. 5117, s. 82.  
27 Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. I, s. 212. 
28 Kılıç,  Van Sancağı, s. 330. 
29 BOA, MAD.d. 5117, s. 82.   
30 BOA, MAD.d. 5117, s. 83.   
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kg arpaya bakıldığında bu askeri birliğin süvari sınıfına mensup olduğu anlaĢılmaktadır. Yerli 

yeniçeriler hepsinde belirli sayıda kumandanların bulunduğu görülmektedir. Azeb, müstahfız 

ve gönüllüyân cemaatinin tümünde ağa, kethüda, kâtip, alemdar, çavuĢ, odabaĢı gibi askeri 

zabitler yer almıĢtır. En fazla yevmiyeyi gönüllüyân cemaatinde bulunan ağanın elde ettiği 

görülmektedir. Cellayir Kalesi‟nde bulunan gönüllüyân ağası 80 akçe, müstahfız ve azeb 

ağaları 30 akçe yevmiye elde etmekteydiler. Gönüllüyân cemaatinde bulunan neferlerin her 

biri ortalama 15 akçe elde etmekte iken, bevvâblar 10 akçe, azebler ve müstahfızlar ise 9 akçe 

yevmiye elde ettikleri anlaĢılmaktadır. 
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Fotoğraf: Cellayir Kalesi (5 Eylül 2019
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OSMANLI TAġRASINDA MAARĠF ĠDARESĠNĠN MÜLKĠYELĠ 

YÖNETĠCĠLERĠ: MÜLKĠYELĠ MAARĠF MÜDÜRLERĠ 

POLITICAL SCIENCE GRADUATE EXECUTIVES OF EDUCATION 

ADMINISTRATION IN RURAL OTTOMAN: POLITICAL SCIENCE GRADUATE 

DIRECTORS OF EDUCATION 

Yurdal DEMĠREL 

Doktora Öğrencisi ,Adıyaman Üniversitesi, Müdür, 23 Nisan İlkokulu Kızıltepe/Mardin 

Özet 

Mekteb-i Fünûn-ı Mülkiyye yahut sonraki dönemlerde anılacak ismiyle Mekteb-i 

Mülkiyye-i ġâhâne Avrupa devletleriyle geliĢmekte olan ikili iliĢkilerde “Umur-ı Mülkiye ve 

Usul-i Düveliye’ye Vakıf”; ekonomi, hukuk, tarih, coğrafya, istatistik gibi konularda bilgili 

elemanlara olan gereksinim amacıyla 1859 yılında açılmıĢtır. Mektepten mezun olanlar ilk 

yıllarda kaymakamlık, kaza ve mal müdürlüğü gibi görevlerde istihdam edildiler. Sultan II. 

Abdülhamid döneminde yapılan düzenleme ile mektepten mezun olanların istihdam alanı 

kaza kaymakamlıkları ve ġûrâ-yı Devlet üye yardımcılığına, merkezdeki büroların ve illerdeki 

kalemlerin Ģefliklerine, elçilik kâtiplikleri ve konsolosluklara kadar geniĢletilmiĢtir. 

1880’lerin ilk yıllarından itibaren mektepten mezun olanların bir kısmının maarifin 

taĢra teĢkilatının idari kadrolarında da görev yapmaya baĢladıklarını görmekteyiz. 1882 

yılında Emrullah Efendi’nin Yanya Vilayeti Maarif Müdürlüğüne atanmasıyla birlikte 

Mekteb-i Mülkiyye-i ġâhâne’den mezun olanlar vilayetlerde maarif müdürü olarak görev 

yapmaya baĢlamıĢlardır. 1882 yılından 1923 yılına kadar olan süreçte vilayetlerde maarif 

müdürlüğü görevinde bulunan kırk altı mülkiyeli tespit edilmiĢtir. Maarif müdürlüğü görevini 

sadece bir vilayette bir yıl gibi kısa süreli yapanlar olduğu gibi birden çok vilayette yirmi yıla 

yakın bir süre hizmette bulunan mülkiyelilerde bulunmaktadır.  

ÇalıĢmamızda Mekteb-i Mülkiyye-i ġâhâne’den mezun olup Osmanlı taĢrasında 

maarifin idari yapısında görev yapan maarif müdürleri hakkında genel bilgiler verilerek, bu 

kiĢilerin maarifin taĢradaki bürokratik oluĢumunda oynadıkları roller ile vilayetlerde 

yaptıkları örnek çalıĢmalardan bahsedilmektedir. Ayrıca bu müdürlerin maarif alanında 

meydana getirdikleri eserler ve maarif hakkındaki düĢünceleri arĢiv belgeleri, dönemin ulusal 

ve yerel gazeteleri ile hatıratlardan yararlanılarak ele alınmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Maarif, Mekteb-i Mülkiyye-i ġâhâne, Vilayet Ġdaresi,Maarif 

Müdürü. 
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Abstract 

Ottoman School of Science and Political Sciences, or later known as Imperial School 

of Political Sciences, was founded in 1859 in order to fulfill the need of personnel who have a 

grasp of “Internal Affairs and State Affairs” and knowledgeable in subjects like economics, 

law, history, and statistics. Graduates of the school were firstly employed as district 

governors, heads of district and finance office. After the regulations put forward by 

Abdülhamid II., the employment area of the graduates of the school has been expanded to 

cover assistantship of district governorships and the Council of State, chiefdoms of offices in 

the center and future offices, clerkships of embassies, and consulates.  

From the first years of 1880s, we observe some graduates working in administrative 

branches of education in field service. After Emrullah Efendi being appointed as Yanya 

Provincial Director of Education, the graduates of Imperial School of Political Sciences have 

started to work as provincial directors in provinces. In the process between 1882 and 1923, 

there have been 46 political science graduates worked as provincial director of education. 

There are some graduates who worked in only one province for as short as one year as well as 

in many provinces for nearly twenty years.  

This study provides information on directors of education who graduated from 

Imperial School of Political Sciences, and worked in the administrative branch of education in 

rural Ottoman. Furthermore, it mentions the roles played by them in the bureaucratic 

formation of education in rural areas and the actions in those provinces made by those 

graduates. Also, the works of those directors in educational field and their opinion on 

education should be taken into consideration by making use of the archive documents, 

memoirs, and national and local newspapers of that era. 

Keywords:Ottoman, Education, Imperial School of Political Sciences, Provincial 

Government, Director of Education   

GĠRĠġ: Mülkiye Mektebi Mezunlarının Ġstihdam Alanları 

Mekteb-i Fünûn-ı Mülkiyye yahut sonraki dönemlerde anılacak ismiyle Mekteb-i 

Mülkiyye-i ġâhâne Avrupa devletleriyle geliĢmekte olan ikili iliĢkilerde “Umur-ı Mülkiye ve 

Usul-i Düveliye’ye Vakıf”; ekonomi, hukuk, tarih, coğrafya, istatistik gibi konularda bilgili 

elemanlara olan gereksinim amacıyla 1859 yılında açılmıĢtır. 
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Mülkiye Mektebi mezunları 11 Mayıs 1862 tarihli irade ile önce, maaĢı (1000) bin 

kuruĢ olan kaza müdürlüklerine atanacaklar; buralarda baĢarı gösterdikleri takdirde terfian 

liva kaymakamlığına yükseltileceklerdi. 

22 ġubat 1877 tarihli nizamnameye göre Mülkiye mezunları; 

1- Kaza Kaymakamlıkları;

2- Merkezdeki ve vilayetlerdeki devlet daireleri baĢkanlıkları/müdürlükleri ve daire

baĢkanlığına eĢdeğer diğer memuriyetler, ġura-yı Devlet stajyerlikleri, 

3- Sefaret Kâtiplikleri ve Konsolosluklar’a atanacaklardı.

Mekteb-i Mülkiye mezunlarından kaza kaymakamları valiliğe, sefaret katipleri 

sefirliğe, daire/Ģube müdürleri nezaret müsteĢarlıklarına ve ġura-yı Devlet üyeliğine kadar; 

Bakanlık Meclisleri baĢkatipleri buraların üyelik ve baĢkanlıklarına kadar yükselebilecek ve 

burada sayılan memuriyetlerin tamamı Meclis-i Ayan üyeliğine kadar yükselebilecekti 

(Çankaya, 1968-1969: 116-117) 

20 Mart 1885 tarihinde alınan karar ile vali ve mutasarrıfların emri altında 

kaymakamlık stajı demek olan maiyyet memurlukları kurulmuĢtur (Çankaya, 1968-1969: 

181). Mekteb-i Mülkiye mezunlarının birçoğu bu memurluk ile devlet hizmetine girmeye 

baĢlamıĢtır. 

11 Ekim 1888 tarihinde yayınlanan “Kaza Kaymakamları ile Nahiye ve Tahrirat 

Müdürleri Ġntibah Komisyonu Nizamnamesi” ile kaza müdürlükleri kaldırılarak yerine nahiye 

(bucak) müdürlükleri getirilmiĢtir (Çankaya, 1968-1969: 197). 

5 Ocak 1892 tarihinde kabul edilen yeni mektep nizamnamesine göre; 

a) Valilik ve mutasarrıflıklar emrinde maiyyet memurluklarına;

b) Birinci derecede olan ve maaĢı 700 kuruĢ olan nahiye (bucak) müdürlüklerine;

c) Hükümet Merkezindeki dairelerin Hülefalığına (Ģef muavinliğine);

d) Ġdadilerin müdürlüklerine;

bunlardan vilayet ve mutasarrıflıklar maiyetine tayin olunanlar üç sene hizmet ettikten ve 

ibrazı ehliyet ve liyakat eyledikten sonra nahiye müdürlüğüne ve üçüncü sınıf kaza 

kaymakamlığına tayin olunacaklardı.  

1901 yılında mektepten mezun olanların idadi mekteplerinde öğretmenlik yapmasına 

hak tanınmıĢtır (Çankaya, 1968-1969: 303-304).  

1. Mülkiye Mektebi Mezunlarının Maarif Nezaretindeki Hizmetleri

Mülkiye Mektebi mezunu olup Maarif Nezaretine bağlı bir pozisyonda ilk çalıĢan kiĢi 

olarak tespit ettiğimiz kiĢi Mehmed Tevfik Efendi’dir. Mehmed Tevfik Efendi, 1875 yılında 

maarife geçmiĢtir. Ġstanbul’da DavutpaĢa ve Beylerbeyi rüĢdiye mekteplerinde Kavaid-i Türkî 

ve ĠnĢa Muallimlikleri görevinde bulunmuĢtur (Çankaya, 1968-1969b: 15).  

1875 yılından itibaren incelediğimiz dönemde Mülkiye Mektebi mezunlarının Maarif 

Nezaretinde bulundukları pozisyonlara baktığımızda çok değiĢik görevlerde çalıĢtıklarını 

görmekteyiz. Mülkiyeliler; Maârif Nazırı, Maârif Dairesi Azalığı, Maârif Müdürü, Meclis-i 

Maârif Başkâtibi, Maârif Nezareti Mütercimliği, Meclis-i Kebir Kalemi Memurluğu, Maarif 
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Nezareti Mektubi Kalemi, Maârif Nezareti Levazım İdaresi, Mekâtib-i Rüştiye İdaresi Gayri 

Müslim Mektepleri Müfettişliği Kâtipliği, Maârif Nezareti İstanbul Ermeni Mektepleri 

Müfettişliği, İstanbul Bölgesi İbtidai Mektepler Müfettişliği, İstanbul Vilayeti Tedrisat-ı 

İptidaiye Müfettişliği,  Maârif Nezareti Muhasebe Kalemi, Maârif Nezaretinin Muhasebe 

Mümeyyizi, Darülmuallimin Müdürlüğü, Maârif Nezareti Orta Tedrisat Şube Müdürlüğü, 

Maârif Vekâleti Darüleytamlar Müfettişliği, Teftiş ve Muayene Heyetinde,  İlk Mektepler 

Umum Müfettişliği, İlk Tedrisat Umum Müdürlüğü Şube Katipliği, İdadi Müdürlüğü, İdadi 

Müdür Vekilliği ve değiĢik branĢlarda öğretmenlik (Fransızca, matematik, tarih, coğrafya gibi) 

yaparak hizmet vermiĢlerdir (Ata, 2011).  

Mülkiye Mektebi mezunlarından maarif müdürü olarak görev yapan ilk kiĢi olan 

Emrullah Efendi’ye kadar geçen sürede beĢ Mülkiyeli Maarif Nezaretinde değiĢik 

pozisyonlarında görev yapmıĢtır.  

Mülkiye Mektebi mezunlarından maarif idaresinde çalıĢtığını bildiğimiz ilk Mülkiyeli 

ġair- Filozof Rıza Tevfik’in babası olan Mehmed Tevfik Efendi’dir. Mehmed Tevfik Efendi 

mektepten 1863 yılında mezun olmuĢ ve Zabtiye Nezareti Konturato Kalemi Katipliği, kaza 

müdürlüğü ve kaymakamlık görevlerinden sonra 1875 yılında maarife geçmiĢtir. Ġstanbul’da 

DavutpaĢa ve Beylerbeyi RüĢdiyelerinde Kavaid-i Türki ve ĠnĢa Muallimlikleri görevinde 

bulunmuĢtur. Maarifte dört yıl hizmet verdikten sonra 1879 yılında adliyeye geçmiĢtir 

Adliye'ye geçerek 1879'da Ġzmit, 1880'de Gelibolu Bidayet Mahkemeleri Müdde-i Umumi 

Muavinliklerini ifa etti (Çankaya, 1968-1969b: 15). 

Mehmed Hasbi Efendi çeĢitli kazalardaki kaymakamlık görevinden sonra 1876 yılında 

Gülhane Askerî RüĢdiyesi Sarf-ı Türkî (Türkçe Gramer), 1877'de Darülmuallimin Arabî, 

Fatih RüĢdiyesi Coğrafya Muallimliklerine getirildi. Bu vazifeden tekrar idare mesleğine 

dönerek 1878’de Ayıntab (Gaziantep) Kazası Kaymakamlığına tayin edildi (Çankaya, 1968-

1969b: 17). 

Mehmed Ziyaeddin Bey, 1876 yılında mektepten mezun sonra sırasıyla Maarif 

Nezaretinin muhtelif Odalarında kâtiplik, baĢkâtiplik ve mümeyyizlik; ilköğrenim Ģube 

müdürlüğü ve müfettiĢliğinde bulunmuĢtur. Bu görevlerine ek olarak Mülkiye Mektebi’nin 

idadi kısmında, Posta-Telgraf Mekteb-i Alisi ile Darülmuallimin-i ve DarüĢĢafaka’da Hikmet-

i Tabîiyye (Fizik) dersi muallimliğinde bulundu. Görevinde yükselerek Maarif Nezaret-i 

Meclis-i Kebir-i Maarif Azalığına; aynı Nezaret Mekatib-i Aliye MüfettiĢ-i Umumiliği 

görevlerinde bulundu. BeĢiktaĢ Akaretlerde “Afitab-ı Maarif”
1
 adıyla bir hususi mektep açtı.

(Çankaya, 1968-1969b: 58-59). 

Hüseyin Kazım Bey, 1879 yılında mektepten mezun oldu. ġuray-ı Devlet ve Mekteb-i 

Mülkiyye-i ġahane’de çeĢitli görevlerde bulunduktan sonra 1880 yılında Dârülmaarif Ġdadisi 

adı ile kurulan ve sonra “Çiçekpazarı RüĢdiyesi”ne çevrilen mektepte Fransızca Muallimliği 

yaptı (Çankaya, 1968-1969b: 71-72). 

1 Mehmed Ziyaeddin Bey mektebin üç kurucusundan biri ve mektebin nazırıydı. Mektep ücretli gece dersleri 

açan ilk eğitim kurumu olmuĢtur. 1905-1914 yılları arasında hizmet veren Afitab-ı Maarif mektebi hakkında 

geniĢ bilgi için bkz. Güçtekin, 2015:252-256. 
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2. Mülkiyeli Maarif Müdürleri

Ġncelediğimiz dönemde yani 1882-1923 yılları arasındaki kırk bir yıllık sürede 

Osmanlı vilayetlerinde ve özel statüdeki sancaklarda maarif müdürü olarak görev yapan ve 

Ek-1’de liste halinde verilen iki yüz elli dokuz kiĢi tespit edilmiĢtir. Bu maarif müdürlerinin 

mesleki kökenlerine baktığımızda meslekleri tespit edebildiğimiz yüz altmıĢ dokuz kiĢiden 

Tablo 1’de görüldüğü üzere muallim kökenlilerin ağırlıklı olduklarını görmekteyiz. 

Muallimlik yaparak maarif müdürlüğüne terfi eden yetmiĢ kiĢi tespit edilmiĢtir.  

Muallimlerin ardından en çok maarif müdürü olan mesleki kökenliler Mülkiyelilerdir. 

Mülkiyelileri ise Maarif Nezaretinde maarif muhasebe memurluğu, encümen-i teftiĢ ve 

muayene azalığı, mektubi kalemi baĢkatipliği gibi çeĢitli kademelerde çalıĢıp bu göreve 

getirilenler takip etmektedir.  

Özellikle Ortadoğu vilayetleri baĢta olmak üzere bazı Balkan vilayetlerinde zaman 

zaman ulema (müderris, müftü vb.) kökenli kiĢilerinde maarif müdürlüğü görevine 

getirildiklerini biliyoruz. Bu görevi yapan on ulema kökenli maarif müdürü tespit edilmiĢtir.   

Ulema kökenlileri hukukçular, asker kökenliler ve gazeteciler takip etmektedir. 

Doksan kiĢinin ise mesleki kökenleri tespit edilememiĢtir.  

Tablo 1: Maarif Müdürlerinin Mesleki Kökenleri 

MESLEK SAYISI YÜZDESĠ 

Muallim 70 27,03 

Mülkiyeli 52 20,08 

Maarif Nezaretinde ÇeĢitli Memuriyetler 16 6,18 

Ulema 10 3,86 

Hukukçu 5 1,93 

Asker 3 1,16 

Gazeteci, Yayıncı 3 1,16 

Diğerleri 10 3,86 

Bilinmeyen 90 34,75 

Mekteb-i Mülkiye’nin yüksekokul olarak açıldığı 1877 yılından sonraki ilk mezunların 

5 Eylül 1882 tarihinde vermiĢtir. Bu dönemde mektepten yirmi iki kiĢi mezun olmuĢtur. Bu 

mezunlardan biri olan Emrullah Efendi yapılan kuraya tabii olmadan gönüllü olarak Yanya 

Vilayeti Maarif Müdürlüğü görevini istemiĢtir. Bu isteği kabul edilerek ġubat 1882 tarihinde 

daha yirmi dört yaĢında iken bu göreve tayin olmuĢtur. Böylece Mülkiye Mektebi 

mezunlarının Osmanlı taĢrasında maarif müdürlüğü yapmaya baĢlamıĢlardır (Çankaya, 1968-

1969a: 157). 

Tablo 2’de görüldüğü üzere 1882-1923 yılları arasında Mülkiye Mektebi mezunu elli 

iki maarif müdürü tespit edilmiĢtir.  

Emrullah Efendi’den sonra ilk maarif müdürü tayini 1885 yılında yapılmıĢ olup bu yıl 

mektepten 1883 yılında mezun olan Mehmed Hikmet Bey Karesi Vilayeti Maarif 

Müdürlüğüne tayin olmuĢtur.  Mehmed Hikmet Bey’den sonra 1887 yılında Ġsmail Hamid 
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Bey Manastır Vilayetine, Hasan Tahsin Bey ise Karesi Sancağına maarif müdürü olarak tayin 

olmuĢlardır.  

1888 yılında Abdulkadir Halil Kamil Bey Yanya Vilayetine 1889 yılında da 

Menemenlizâde Mehmed Tahir Bey Aydın (Ġzmir) Vilayetine, Mehmed Celal Bey ise 

Trabzon Vilayetine maarif müdürü olmuĢlardır. 

1890’lı yıllardan itibaren Mülkiye Mektebi Mezunu maarif müdürleri çoğalmaya 

baĢlamıĢlardır. Ġdare mesleğinden önce maarif mesleğini tercih edenlerin sayısı ve maarif 

müdürlüğü yapanların sayısında gözle görülür bir artıĢ olmaya baĢlamıĢtır. Bu dönemde on 

dört kiĢi çeĢitli vilayetlere maarif müdürü olarak tayin olmuĢtur. 

1900’lerin ilk yıllarında da Mülkiye Mektebi mezunu olanların maarif müdürü olarak 

tayin edilmeleri yoğun olarak devam etmiĢtir. 1900-1910 yılları arasında on yedi, 1910-1920 

yılları arasında beĢ, 1920-1923 yılları arasında ise dört Mülkiye mezunu maarif müdürü ilk 

defa olarak tayin olmuĢtur.  

Ġncelediğimiz dönemde yani 1882-1923 yılları arasında taĢrada bir vilayete maarif 

müdürü olarak tayin olan son kiĢi Hüseyin Nazım Bey’dir.  Hüseyin Nazım Bey, mektepten 

1902 yılında mezun olmuĢtur. Mezuniyetinden sonra maarif alanında çalıĢmayı seçmiĢ ve 

Maarif Nezaretinde memurluk değiĢik mekteplerde muallimlik, müdürlük yapmıĢtır. 11 

Temmuz 1923 tarihinde Ġzmir Maarif Müdürlüğüne tayin olmuĢtur. Bu görevde sekiz ay 

kalmıĢ ve 24 Mart 1924 tarihinde ikinci defa Mülkiye Mektebine müdür olarak tayin 

olmuĢtur. Hüseyin Nazım Bey incelediğimiz dönemde maarif müdürlüğü görevini en kısa 

süreli yapan kiĢi olmuĢtur (Çankaya, 1968-1969a: 839-842). 

Tablo 2: Mülkiye Mektebi Mezunu Maarif Müdürleri 

Sıra Maarif Müdürü Sıra Maarif Müdürü 

1 Abdi Namık Ġmre 27 Mahmud ġehabettin 

2 Abdulcelil Berkmen 28 Mehmed Ali Ayni 

3 Abdulkadir Halil Kamil 29 Mehmed Aziz 

4 Abdullah Hilmi Okyay 30 Mehmed Celal 

5 Abdülmecid Sermed 31 Mehmed Fethi 

6 Ahmed Edib 32 Mehmed Hasib 

7 Ahmed Hilmi Kurtbay 33 Mehmed Hikmet 

8 Ahmed Hulusi 34 Mehmed Muhiddin 

9 Ahmed Muhtar 35 Mehmed Musa 

10 Ahmed Müfid Saner 36 Mehmed ReĢid Mektubizâde 

11 Ahmed Saib 37 Mehmed Sami 

12 Ali Haydar Çerçel 38 Mehmed Sami 

13 Ali ReĢad 39 Mehmed ġaban Hidayet 

14 Arif Hikmet Süleyman 40 Mehmed ġükrü 

15 Emrullah 41 Mehmed Tahir Menemenlizâde 

16 Halil Ġbrahim 42 Mehmed Tevfik 
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Mülkiye Mektebi mezunu maarif müdürlerinden Ali ReĢad Bey, Mustafa Kemal 

Geylangil ve kardeĢi Osman Safvet Geylangil baĢkent Ġstanbul’da maarif müdürlüğü 

yapmıĢtır. Diğer kırk dokuz kiĢi ise taĢrada bu görevi yerine getirmiĢtir. 

Ali Çankaya Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler adlı eserinde Ali Rıza Bey, 

Abdurrauf Memduh Bey, Numan Sabit Bey, Mehmed Ġzzet Bey ve Mehmed Hayri Bey’in de 

maarif müdürlüğü yaptıklarını yazmakta fakat bunların hangi vilayet ya da sancakta müdürlük 

görevi yaptığını kaydetmemektedir (1968-1969b: 154, 374, 1379,1409, 1414). Ayrıca Tablo 

3’de görüldüğü üzere bazı Mülkiye Mektubi mezunları değiĢik vilayetlerde görevleri sırasında 

belirli bir süre maarif müdürlüğü görevini de yürütmüĢlerdir.   

 

Tablo 3: Maarif Müdür Vekilliği Yapan Mülkiye Mektebi Mezunları 

SIRA 
MAARĠF MÜDÜR 

VEKĠLĠ 

MÜDÜR VEKĠLLĠĞĠ  

YAPTIĞI VĠLAYET 

1 Ahmed Hamdi Bey2 Haleb 

2 Mehmed Emin Bey3 Manastır 

3 Memduh Sermed Bey4 Erzurum 

 

2.1. Memleketleri 

Mülkiye Mektebi mezunu maarif müdürlerinin memleketlerine baktığımızda elli iki 

kiĢinin toplamda ülkenin yirmi yedi ayrı Ģehrinden olduğu tespit edilmiĢtir. Bu Ģehirlerden 

özellikle baĢkent Ġstanbul ön plana çıkmaktadır. Tablo 4’de görüldüğü üzere Ġstanbul 

doğumlu yirmi bir kiĢi tespit edilmiĢtir.  

Ġstanbul’dan sonra Diyarbakır, Hanya, Rusçuk, Yanya Ģehirlerinden ve Dağıstan 

bölgesinden de ikiĢer kiĢi tespit edilmiĢtir.   

Adana, Afyon, Bağdat, Bosna, Çorlu, Divriği, Eski Zağra, Filibe, Giresun, Ġbradı, 

Ġzmit, Lofça, Lüleburgaz, Narda, Nevrekop, NiĢ, Serfiçe, Sofya, ġam, Trabzon, Vidin 

doğumlu birer kiĢi tespit edilmiĢtir. 

 

                                                            
2 Çankaya, 1968-1969b: 392. 
3 Çankaya, 1968-1969b: 426. 
4 Çankaya, 1968-1969b: 818. 

17 Hasan Hazım 43 Mehmed Tevfik 

18 Hasan Tahsin 44 Mehmed Vassaf 

19 Hüseyin Celal Kavurzâde 45 Mustafa Azmi Ömer Akalın 

20 Hüseyin Hüsnü  46 Mustafa Kemal Geylangil 

21 Hüseyin Nazım 47 Osman Kemal 

22 Hüseyin Rasih 48 Osman Safvet Geylangil 

23 Hüseyin Zeki 49 Said Gelenbevi 

24 Ġbrahim Fehim 50 Salih Zeki Buluğ 

25 Ġhsan Hamid Tiğrel 51 Selim Sami 

26 Ġsmail Hamid 52 Tahir Lütfi Togay 
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Tablo 4: Mülkiyeli Maarif Müdürleri ve Doğdukları ġehirler 

SIRA 
MAARĠF  

MÜDÜRÜ 
MEMLEKETĠ SIRA 

MAARĠF  

MÜDÜRÜ 
MEMLEKETĠ 

1 Abdi Namık Ġmre Vidin 27 Mahmud ġehabettin Dağıstan  

2 Abdulcelil Berkmen Diyarbakır 28 Mehmed Ali Ayni Serfiçe 

3 Abdulkadir Halil Kamil Ġstanbul 29 Mehmed Aziz Ġstanbul 

4 Abdullah Hilmi Okyay Ġstanbul 30 Mehmed Celal Ġstanbul 

5 Abdülmecid Sermed Ġstanbul 31 Mehmed Fethi Yanya 

6 Ahmed Edib  Ġstanbul 32 Mehmed Hasib Nevrekop 

7 Ahmed Hilmi Kurtbay Filibe 33 Mehmed Hikmet Ġstanbul 

8 Ahmed Hulusi Sofya 34 Mehmed Muhiddin Dağıstan 

9 Ahmed Muhtar Ġstanbul 35 Mehmed Musa Ġstanbul 

10 Ahmed Müfid Saner Ġzmit 36 Mehmed ReĢid Mektubizade ġam 

11 Ahmed Saib Ġstanbul 37 Mehmed Sami Ġstanbul 

12 Ali Haydar Çerçel Afyon 38 Mehmed Sami Trabzon 

13 Ali ReĢad  Lofça 39 Mehmed ġaban Hidayet Ġbradı 

14 Arif Hikmet Süleyman Bağdat 40 Mehmed ġükrü Eski Zağra 

15 Emrullah Lüleburgaz 41 Mehmed Tahir Menemenlizade Adana 

16 Halil Ġbrahim Divriği 42 Mehmed Tevfik Ġstanbul 

17 Hasan Hazım Çorlu 43 Mehmed Tevfik Giresun 

18 Hasan Tahsin Hanya 44 Mehmed Vassaf Yanya 

19 Hüseyin Celal Kavurzade Hanya 45 Mustafa Azmi Ömer Akalın Narda 

20 Hüseyin Hüsnü  Ġstanbul 46 Mustafa Kemal Geylangil Ġstanbul 

21 Hüseyin Nazım Ġstanbul 47 Osman Kemal Ġstanbul 

22 Hüseyin Rasih NiĢ 48 Osman Safvet Geylangil Ġstanbul 

23 Hüseyin Zeki Ġstanbul 49 Said Gelenbevi Ġstanbul 

24 Ġbrahim Fehim Ġstanbul 50 Salih Zeki Buluğ Bosna 

25 Ġhsan Hamid Tiğrel Diyarbakır 51 Selim Sami Rusçuk 

26 Ġsmail Hamid Ġstanbul 52 Tahir Lütfi Togay Rusçuk 

 

Mülkiye Mektebi mezunu maarif müdürlerinin memleketlerine bölgesel olarak 

baktığımızda Tablo 5’de görüldüğü üzere Ġstanbul doğumlu 21 kiĢi haricinde Anadolu’dan 9, 

Balkanlardan 14, Anadolu’dan 9, Ortadoğu, Kafkasya, Ege Adaları ve Trakya’dan ise ikiĢer 

kiĢi bu görevi maarif müdürlüğü yapmıĢtır.  

 

Tablo 5: Mülkiyeli Maarif Müdürlerinin Memleketlerinin Bölgesel Dağılımı 

BÖLGE 
MEZUN 

SAYISI 
YÜZDE  

Ġstanbul 21 40,38 

Balkanlar 14 26,92 

Anadolu 9 17,31 

Ege Adaları 2 3,85 

Kafkasya 2 3,85 

Ortadoğu 2 3,85 

Trakya 2 3,85 
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 Tablo 6’da görüldüğü üzere Anadolu Ģehirlerinde doğanlar Diyarbakır hariç diğer yedi 

kiĢi Adana, Afyon, Sivas, Giresun, Antalya, Ġzmit, Trabzon olmak üzere her biri ayrı 

Ģehirdendir. Trakyalı olan iki kiĢi ise bugün Tekirdağ’ın iki ayrı (Lüleburgaz ve Çorlu) 

ilçesindedirler.  

Balkan kökenli olanlara baktığımızda ise on dört kiĢiden sekizinin bugün Bulgaristan 

sınırları içerisinde yer alan yedi Ģehirden (Eski Zağra, Filibe, Lofça, Rusçuk, Nevrekop, Sofya 

ve Vidin) olması dikkati çekmektedir.  Geriye kalan altı kiĢiden dört tanesi bugün Yunanistan 

sınırları içerisinde olan Ģehirlerden (Yanya, Serfiçe, Narda), biri Sırbistan (NiĢ) biri de Bosna 

Hersek (Bosna) Ģehirlerinde doğduğunu görmekteyiz.   

Ege Adlarından olan iki kiĢide Girit’in Hanya Ģehrindendir. 

Ortadoğu kökenli olan iki kiĢiden biri ġam diğeri ise Bağdat Ģehrindendir. 

Kafkasya kökenli olan iki kiĢi ise Dağıstanlıdır. 

Tablo 6: Mülkiyeli Maarif Müdürlerinin Doğdukları ġehirlerin Bölgesel Dağılımı 

BÖLGE ġEHĠR TOPLAM 

ANADOLU 

Adana 

9 

Afyon 

Divriği 

Diyarbakır ( 2 )  

Giresun 

Ġbradı 

Ġzmit 

Trabzon 

BALKANLAR 

Zağra 

14 

Filibe 

Lofça 

Nevrekop 

Rusçuk ( 2 ) 

Sofya 

Vidin 

Narda 

Serfiçe 

Yanya ( 2 ) 

Bosna 

NiĢ 

EGE ADALARI Hanya ( 2 ) 2 

ĠSTANBUL 21 21 

KAFKASYA Dağıstan ( 2 ) 2 

ORTADOĞU 
Bağdat 

2 
ġam 

TRAKYA 
Çorlu 

2 
Lüleburgaz 
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2. 2. Hizmet Süreleri 

Mülkiye Mektebi mezunu maarif müdürlerinin maarif müdürlüğü görevindeki hizmet 

süreleri baktığımızda bazı kiĢilerin meslek hayatları boyunca bu görevi yaptığını bazılarının 

ise sadece idari mesleğe geçiĢ öncesinde kısa bir süre olarak bu görevi yürüttüklerini 

görmekteyiz. 

Tablo 7’de görüldüğü üzere incelediğimiz dönem içerisinde bu görevi en uzun süreli 

yapan kiĢi Hüseyinyazıcızâde Mehmed Tevfik Bey’dir.  

Mehmed Tevfik Bey, 8 Ekim 1896 tarihinde idadideki göreviyle birlikte ilave 

memuriyet olarak Musul Maarif Müdürlüğü’ne tayin oldu. Kendisi 29 Kasım 1908 tarihinde 

2500 kuruĢ maaĢla Musul Maarif Müdürlüğü’ne terfi etti. 14 Ocak 1909 tarihinde kendisine 4 

ay izin verildi fakat hastalığından dolayı vazifesine dönemeyeceğini idareye bildirdi ve baĢka 

bir göreve edilmek üzere azledildi. 19 Temmuz 1910 tarihinde 2000 kuruĢ maaĢla Bolu 

Maarif Müdürlüğü’ne atandı. 7 Ağustos 1910 tarihinde görevine baĢladı. 12 Mart 1912 

tarihinde görevinden ayrıldı. 19 Kasım 1912 tarihinde 2500 kuruĢ maaĢla Sivas Maarif 

Müdürlüğü’ne tayin olundu. 17 Aralık 1912 tarihinde görevine baĢladı (BOA. DH. SAĠDd.., 

95/155, 29/12/1286; Yadi, 2014: 50-51). Bu görevini emekli olduğu 13 Ağustos 1921 tarihine 

kadar yürüttü (Çankaya, 1968-1969b: 439-440).  

Mehmed Tevfik Bey, maarif müdürlüğü görevini yirmi üç sene gibi uzun bir süre 

devam ettirdi ve bu görevden emekli oldu. Ġlk göreve baĢladığı 1891 yılından emekli olduğu 

1921 yılına kadar geçen otuz yıllık memuriyet hayatının hepsinde maarif alanında muallim ve 

müdür olarak hizmet etti.  

Mehmed Tevfik Bey’den sonra bu alanda en uzun süre hizmet veren kiĢi Ahmed 

Hulusi Bey’dir. Ahmed Hulusi Bey,  Ekim 1888 tarihinde mektepten mezun olduktan sonra 

Kasım 1891 tarihinde Karesi Ġdadisine ġubat 1894 tarihinde de Sivas Ġdadisine muallim 

olarak tayin oldu. Nisan 1895 tarihinde ise Sivas Vilayeti Maarif Müdürlüğüne terfi etti. Bu 

görevi dokuz yıl sürdürdü. Ekim 1904 tarihinde Bursa, Temmuz 1906 tarihinde Konya, Nisan 

1909 tarihinde de Haleb Maarif Müdürlüklerine tayin oldu. Son görev yerinde beĢ yıl görev 

yaptı. Toplamda on dokuz yıl maarif müdürü olarak hizmet yaptı (Çankaya, 1968-1969b: 

340).   

Ahmed Hulusi Bey, maarif müdürlüğü görevinden sonrada maarif alanında çalıĢmaya 

devam etti. Eylül 1914 tarihinde Ġstanbul Kız Sanayi Mektebi, Mayıs 1916 tarihinde Yüksek 

Ticâret Mektebi müdürlüklerine tayin oldu. 1925 yılında Seyr-i Sefâin (Deniz Yolları) 

Meclis-i Ġdare Azalığına ve ek görev olarak da Erenköy Kız Lisesi Fizik Muallimliği'ne 

getirildi. Bu görevde iken 25 Mayıs 1929 tarihinde Ankara vefat etti. (Çankaya, 1968-1969b: 

340). Ahmed Hulusi Bey, devlet hizmetine ilk giriĢinden vefatına kadar maarif alanında görev 

yapan Mülkiyelilerden biri oldu. 

Mülkiye Mektebi mezunu olan maarif müdürlerinden en uzun süreli maarif müdürlüğü 

yapan üçüncü kiĢi ise Süleyman PaĢazâde Mehmed Sami Bey’dir. Mehmed Sami Bey, Ekim 

1889 tarihinde Mülkiye’yi bitirdikten sonra 13 Mart 1890 tarihinde Bursa Ġdadisi, 3 ġubat 
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1891 tarihinde Bağdat Ġdadisi Müdürlüğü’ne ve muallimliğine tayin oldu. 23 ġubat 1893 

tarihinde Bursa Vilayeti Maarif Müdürlüğüne, 29 Mayıs 1900 tarihinde merkezi Rodos’ta 

bulunan Cezayir-i Bahr-i Sefid (Akdeniz Adaları) Vilayeti Maarif Müdürlüğü’ne tayin oldu. 

Buradaki görevi 18 Ekim 1908 tarihine kadar devam etti (BOA. DH. SAĠDd.., 47/117, 

29/12/1283).  

Süleyman PaĢazâde Mehmed Sami Bey yaklaĢık olarak on beĢ yıl sekiz ay maarif 

müdürlüğü yaptı. Maarif müdürlüğü görevinden sonra da maarif alanındaki hizmetlerine 

devam etti. II. MeĢrutiyet’in ilanı ile birlikte Ġstanbul’a gelerek Maarif Nezareti Merkez 

teĢkilatında çalıĢmaya baĢladı. 15 Ocak 1909 tarihinde Mekatib-i Ġptidaiye Ġdaresi 

Müdürlüğü’ne, 5 Haziran 1909 tarihinde Meclis-i Kebir-i Maarif Azalığına, 8 Temmuz 1911 

tarihinde Mekatib-i Mahalliye Müdürlüğü’ne, 14 Mart 1912 tarihinde terbiye ve tedris 

müfettiĢliği de yapmak üzere ikinci defa Meclis-i Kebir-i Maarif Azalığına, 22 Ağustos 1912 

tarihinde ek görev olarak da Darülfünun Müdür-i Umumiliği’ne, 14 Ağustos 1914 tarihinde 

Maarif Nezareti Telif ve Tercüme Heyeti Azalığı’na tayin oldu. 28 Eylül 1917 tarihinde 

Ġstanbul’da vefat etti (BOA. DH. SAĠDd.., 47/117, 29/12/1283). Süleyman PaĢazâde Mehmed 

Sami Bey’de Mülkiye Mektebi’nden sonra maarif alanında çalıĢmaya baĢlayıp vefatına kadar 

bu alanda hizmet veren birisi oldu. 

Ayrıca, Abdi Namık (Ġmre) Bey, Emrullah Efendi, Halil Ġbrahim Bey, Hasan Hazım 

Bey, Ġsmail Hamid Bey, Mehmed Muhiddin Bey, Mehmed ReĢid Mektubizâde, Mustafa 

Azmi Ömer (Akalın) Bey on sene ve üstünde bu görevi baĢarıyla yapan diğer kiĢiler 

olmuĢlardır.  

Abdulcelil (Berkmen) Bey, Ahmed Edib Bey, Ali ReĢad  Bey, Ġhsan Hamid (Tiğrel) 

Bey, Mehmed Fethi Bey, Mehmed ġaban Hidayet Bey, Mehmed Tevfik Bey, Mustafa Kemal 

(Geylangil) Bey ve Tahir Lütfi (Togay) Bey bu görevi sadece bir yıl yapan kiĢiler olmuĢlardır. 

Hüseyin Nazım Bey ise sekiz ay ile bu görevi en az yapan kiĢi olmuĢtur. 

Tablo 7: Mülkiye Mektebi Mezunu Maarif Müdürlerinin Görev Süreleri 

SIRA MAARĠF MÜDÜRÜ 
SÜRE 

YIL 
SIRA MAARĠF MÜDÜRÜ 

SÜRE 

YIL 

1 Abdi Namık (Ġmre) 13 27 Mahmud ġehabettin 3 

2 Abdulcelil (Berkmen) 1 28 Mehmed Ali Ayni 2 

3 Abdulkadir Halil Kamil 6 29 Mehmed Aziz 6 

4 Abdullah Hilmi (Okyay) 9 30 Mehmed Celal 5 

5 Abdülmecid Sermed 1 31 Mehmed Fethi 1 

6 Ahmed Edib 1 32 Mehmed Hasib 7 

7 Ahmed Hilmi Kurtbay 6 33 Mehmed Hikmet 5 

8 Ahmed Hulusi 19 34 Mehmed Muhiddin 12 

9 Ahmed Muhtar 6 35 Mehmed Musa 4 

10 Ahmed Müfid (Saner) 2 36 Mehmed ReĢid Mektubizade 11 

11 Ahmed Saib 5 37 Mehmed Sami SüleymanpaĢazade 15 

12 Ali Haydar (Çerçel) 3 38 Mehmed Sami 2 

13 Ali ReĢad 1 39 Mehmed ġaban Hidayet 1 
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14 Arif Hikmet Süleyman 6 40 Mehmed ġükrü 3 

15 Emrullah 11 41 Mehmed Tahir Menemenlizade 4 

16 Halil Ġbrahim 10 42 Mehmed Tevfik 1 

17 Hasan Hazım 11 43 Mehmed Tevfik Hüseyinyazıcızade 23 

18 Hasan Tahsin 7 44 Mehmed Vassaf 7 

19 Hüseyin Celal Kavurzade 5 45 Mustafa Azmi Ömer (Akalın) 11 

20 Hüseyin Hüsnü  5 46 Mustafa Kemal (Geylangil) 1 

21 Hüseyin Nazım 8 ay 47 Osman Kemal 2 

22 Hüseyin Rasih 4 48 Osman Safvet (Geylangil) 4 

23 Hüseyin Zeki 6 49 Said Gelenbevi 2 

24 Ġbrahim Fehim 2 50 Salih Zeki (Buluğ) 2 

25 Ġhsan Hamid (Tiğrel) 1 51 Selim Sami 4 

26 Ġsmail Hamid 10 52 Tahir Lütfi (Togay) 1 

      

2.3. Görev Yerleri 

Mülkiye Mektebi mezunu maarif müdürlerinin görev yaptıkları vilayet/sancaklara 

baktığımızda hemen hemen her köĢesinde görev yaptıklarını görmekteyiz. Tablo 8’de 

görüldüğü üzere otuz dört ayrı vilayet veya sancak merkezinde görev yatıklarını görmekteyiz.  

Mülkiyeli maarif müdürleri en çok Aydın (Ġzmir) ve Haleb vilayetlerinde görev 

yapmıĢlardır. Her iki vilayette de sekiz maarif müdürü görev yapmıĢtır. Bu iki vilayeti Selanik 

ve Bursa vilayetleri yediĢer kiĢi ile takip etmektedir. Diyarbakır, Trabzon ve Ankara 

vilayetlerinde beĢer kiĢi görev yapmıĢtır. Sivas, Konya ve Yanya’da ise dörder kiĢi görev 

yapmıĢtır.  

Çoğu vilayete göre baĢkente çok uzak olan Haleb vilayetinde sekiz maarif müdürünün 

görev yapması, aynı Ģekilde Edirne gibi hemen baĢkentin yanı baĢında olan bir vilayette ise 

sadece iki maarif müdürünün görev yapmıĢ olması dikkat çekicidir.  

Cidde, Van, Erzurum, Elazığ, Beyrut, Trablusgarb, Suriye, Musul, Bitlis gibi 

vilayetlerde görev yapan kiĢi sayısının az olduğu görülmektedir. Bunun temel nedeni bu 

vilayetlerin baĢkente olan uzaklıklarıdır. Ayrıca özellikle Cidde, Beyrut, Trablusgarb, Suriye 

ve Musul gibi vilayetlerde görevlendirilen bazı maarif müdürlerinin bu bölgelerdeki dilleri 

bilen, vilayet coğrafyasını ve demografik yapısını tanıyan kiĢilerden tercih edildiğini göz ardı 

etmemek gerekir.  

Beyazıt, Bingazi, Bolu, Ġzmid gibi özel statüsü olan sancaklarda ise birer kiĢi görev 

yapmıĢtır.  

 

Tablo 8: Mülkiye Mektebi Mezunu Maarif Müdürlerinin Görev Yaptıkları Yerler 

SIRA VĠLAYET 

KAÇ KĠġĠNĠN  

GÖREV 

YAPTIĞI 

SIRA VĠLAYET 
KAÇ KĠġĠNĠN  

GÖREV YAPTIĞI 

1 Adana  2 18 Haleb  8 

2 Ankara  5 19 Ġstanbul  3 

3 Bağdat  3 20 Ġzmid 1 

4 Beyazıt  1 21 Ġzmir  8 
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5 Beyrut  2 22 Karesi  3 

6 Biga - Kale-i Sultaniye 1 23 Konya  4 

7 Bingazi 1 24 Kosova  2 

8 Bitlis  2 25 Manastır  3 

9 Bolu 1 26 Manisa  1 

10 Bursa  7 27 Musul  2 

11 Cezayir-i Bahr-i Sefid  3 28 Selanik  7 

12 Cidde 1 29 Sivas  4 

13 Diyarbakır  5 30 Suriye  2 

14 Edirne  2 31 Trablusgarb  2 

15 Elazığ 1 32 Trabzon  5 

16 Erzurum  2 33 Van 1 

17 EskiĢehir  2 34 Yanya  4 

 

3. Maarif Müdürlerinin Eserleri 

Mülkiye Mektebi mezunu maarif müdürlerinden bir kısmı maarif müdürlüğü yıllarında 

veya Maarif Nezareti’nde muallim, müdür, memur olarak görev yaptıkları dönemlerde gerek 

edebi gerekse ilmi eserler meydana getirmiĢlerdir. Bu müdürlerden bir kısmı ise sadece eser 

çevirisi yapmıĢlardır. 

Tablo 9’da da görüldüğü üzere eser veren maarif müdürü sayısı yirmi bir kiĢidir. Bu 

yirmi bir kiĢi toplam 164 eser meydana getirmiĢlerdir. Bunlardan 17 tanesi çok ciltli olup 28 

tanesi de çeviri eser özelliği taĢımaktadır. 

Eser sahibi kiĢilerden Ali ReĢad Bey
5
 ve Mehmed Ali Ayni Bey’in

6
 verdiği eser sayısı 

diğerlerine göre çok daha fazladır. Toplam eser sayısının %34,15’in Ali ReĢad Bey, 

%18,9’unu da Mehmed Ali Ayni Bey meydana getirmiĢtir. 

 

Tablo 9: Eser Veren Mülkiye Mezunu Maarif Müdürleri 

SIRA MAARĠF MÜDÜRÜ ESER SAYISI 

ESER 

TEK 

CĠLT 

ÇOK 

CĠLTLĠ ÇEVĠRĠ 

1 Abdulcelil Berkmen 2 2     

2 Abdulkadir Halil Kamil 1     1 

3 Ahmed Hulusi 1 1     

4 Ali Haydar Çerçel 1     1 

5 Ali ReĢad  56 30 14 12 

6 Edib (Ahmed Edip) 11 10 1   

7 Emrullah Efendi 4 4     

8 Hasan Tahsin  1 1     

9 Hüseyin Zeki 1 1     

10 Ġsmail Hamid 8 6   2 

                                                            
5 Ali ReĢad Bey’in eserleri hakkında geniĢ bilgi için bakınız (Ertürk, 1999: 340-447). 
6 Mehmed Ali Ayni Bey’in eserleri hakkında geniĢ bilgi için bakınız (Akdemir, 1992: 8-13). 
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11 Mahmud ġehabettin 1 1     

12 Mehmed Ali Ayni 31 20 1 10 

13 Mehmed Celal 11 10 1   

14 Mehmed Hikmet 5 5     

15 Mehmed Musa (Adıge) 1 1     

16 Mehmed Sami 2 2     

17 Mehmed Tahir Menemenlizade 6 6     

18 Mustafa Azmi Ömer Akalın 3 3     

19 Mustafa Kemal Geylangil 6 4   2 

20 Osman Safvet Geylangil 11 11     

21 Salih Zeki Buluğ 1 1     

TOPLAM 164 119 17 28 

  

 

4. Mülkiyeli Bazı Maarif Müdürleri  

4.1. Emrullah Efendi 

Emrullah Efendi, 1858 yılında, Edirne’ye bağlı Lüleburgaz’da doğdu. Babası Ali 

Efendi’dir. Emrullah Efendi, ilk ve orta tahsilini Lüleburgaz’da tamamladıktan sonra 1882 

yılında Mülkiye Mektebinden mezun oldu. Mezuniyetini müteakiben ġubat 1882 tarihinde 

kendi isteğiyle maarif mesleğini seçerek mektep mezunlarından maarif müdürlüğü görevine 

atanan ilk kiĢi oldu.  

Emrullah Efendi Yanya Vilayeti’ne tayin olduktan sonra burada okul sayısının 

çoğaltılması eğitimin yaygınlaĢtırılması amacıyla baĢarılı çalıĢmalar yaptı. Bu gayretleri 

üzerine 18 ġubat 1884 tarihinde sadarete baĢvurularak Emrullah Efendi’nin Üçüncü Rütbe ile 

ödüllendirilmesi istendi. Son bir yıl içerisinde yaptığı göz dolduran hizmetleri dolayısıyla 

Üçüncü Rütbe kararını onayladı (BOA., Ġ..DH.., 909/72217, 05/08/1301; Mert, 2004: 142). 

Emrullah Efendi, Mayıs 1886 tarihinde Selanik Vilayeti Maarif Müdürlüğüne tayin 

oldu. Yanya’daki baĢarılı çalıĢmalarına burada da devam etti.  

Selanik’te göreve baĢladıktan sonra, “geceyi gündüze katarak cidden çalışmakta ve 

hatta meşakkat-ı seferiyye ve mesarif-i zaruriyeye bile bakmayarak vilayetin her tarafını 

dolaşıp mevcut mektepleri teftiş ve tebdil etmekte ve ca-be-ca en küçük köylere kadar neşr-i 

maarife himmet eylemekte” (Mizan, 1888). 

Yine bu dönemde onu yakından tanıyan Fazlı Necib Bey, Emrullah Efendi’nin 

Selanik’teki maarif müdürlüğü ve yaptığı çalıĢmalar hakkında Ģunları yazmaktadır: 

“Emrullah Efendi Selanik Maarif Müdüriyetine geldiği zaman Galip Paşa vali îdi 

Büyük bir faaliyetle maarifin terakkisine çalışıyordu. Vücuda getirmek istediği maarif 

ordusu için Emrullah Efendi mükemmel bir erkân-ı harp reisi oldu. Ondan evvel başka 

maarif müdürleri de gelmişti. Fakat onlar hidmet için değil kayırılmak için tayin 

olunmuşlardı. Odalarında oturuyor, maaş alıyorlardı. Maarif hayatına tesirleri 

olmamıştı. 

Emrullah Efendi Mülkiye Mektebinin şimdiye değin mümtaz talebenin 

birincilerindendi. Gençti, terakkî ve faaliyet hevesleriyle mücehhezdi. Selanik’de 
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terakkiye müstaidd bir saha bulunca gayet sevindi Bütün maarifperver gençler 

Emrullah’ın etrafını aldı O mektepleri geziyor, teftiş ediyor, teşvik eyliyordu. 

Selanik’e geldiğinin ikinci senesi idi. Vilayet merkezinde idadiler tesisi 

kararlaştırılmıştı. Maarif nezareti aşardan alınmağa başlanan (Hisse-i Maarif) ile bol 

bol tahsisata mazhar olmuştu. Tesisat için istenildiği kadar para veriliyordu. Emrullah 

Efendi bol para ile hakikaten, mükemmel bir mektep tesis etti. Mektep sıralarına kadar 

bütün levazımı Fransa'dan celp edildi. Hikmet-i tabiiye, fizik, tarih-i tabi’i, kimya, 

coğrafya, dershanelerinin alât ve edevatı Selanik’te misli görülmemiş derece de 

mükemmeldi. 

… 

Emrullah Efendi Osmanlı hükümetinin bekası Türk unsurlarının uyanmasına, bu 

da maarifin terakkisine bağlı olduğunu takdir etmişti. Galip Paşa’dan daha yeni, daha 

büyük emeller besler ve çalışırdı. Çok şeyler yapmak isterdi. Medreseleri darulmuallimin 

haline m koymak, evkaf varidatının fazlasını köylerde ağaların boğazından geçen meralar 

varidatın maarif namına zabt ederek köylerde yeni tarz da mektepler yapmak, muallimler 

yetiştirmek için çok uğraştı. Fakat İstanbul'u uyandırmak müsaade almak mümkün 

olmadı. Bununla beraber Emrullah Efendi Makedonya’nın o intibah devrinde Türk 

maarifine büyük hatvelee artırmağa muvaffak oldu. Onun tesis ettiği idadiden yetişen 

genç muallimlerin himmetiyle Selanik maarifi İstanbul’dan daha ileri gitti. Evladını ciddi 

surette okutmak isteyenler İzmir’den İstanbul'dan ve hatta Trabzon'dan çocuklarını 

Selanik’in hususi mekteplerine gönderiyorlardı.” (Pakalın, 2008:115-116).  

Emrullah Efendi, Selanik’te sadece iki sayı yayımlayabildiği Mecelle-i Muallimin 

adında bir eğitim dergisi çıkardı. BinbaĢıoğlu dergiyi, “Bir pedagoji kitabının iki fasikülü” 

niteliğinde olduğunu kaydetmektedir (2009:279). 

Emrullah Efendi, Kasım 1889 tarihinde Haleb Vilayeti Maarif Müdürlüğüne tayin 

oldu.  Burada idadi mektebinin ihtiyaçlarının tamamlanarak açılmasında önemli rol oynadı. 

Mekteplerin her türlü ihtiyaçlarıyla ilgilendi. ġehirdeki öğretmenlerle iyi iliĢkiler kurdu.  

 Emrullah Efendi’yi Halep’te sürgün yıllarında tanıyan Ali Kemal Bey “Ömrüm” adlı 

eserinde baĢlığı onun hakkında Ģunları yazmaktadır: 

“Bu faâl ve azimkâr valinin (Cemil Paşa) yine bu yeni mahallerde vücuda 

getirdiği en büyük, en mübarek eser, şahane bir mekteb-i idadi idi. Bir mekteb-i idadi ki 

büyük bir arsa üzerine bina edilmiş, harikulade idi. O kadar denilebilir ki henüz 

payitahtımızda bile öyle bir mekteb-i idadi inşa olunamadı. Maalesef Cemil Paşa bu eser-

i harikuladeyi büsbütün ikmâle muvaffak olmadan infisal etmişti. Fakat iş o derece kuvve-

i karibeye gelmişti ki Emrullah Efendi gibi istikamet, cesaret, faaliyet itibarıyla 

aranmakta bulunmaz bir maarif müdürü en aciz valiler zamanda noksanlarını birer birer 

bitirerek bu daru’I-irfanı mükemmelen açmağa muvaffak oldu. Emrullah Efendi devlet 

memuru olarak emsalsiz bir insan idi. Müstakim, muktedir, çalışkan idi. Yalnız bir kusura 

malik idi, o da ihtisas, ihtiyat nedir bilmez; her telden çalar, her işi bizzat görmek ister, 

netice de ekseriya müşkülat içinde bunalır kalırdı. Geceleri hususi bir hocadan Arapça 

tefsir okumağa kalkışır; sabahlan kimya, hikmet, felsefe ile meşgul olur, mekteb-i 

idadinin bakiyye-i inşaatına bizzat nezaret eyler, tefrişatıyla uğraşır, bilfarz dershane 
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sıralarına varıncaya kadar en son usulde eşyayı Paris'e Hachette Kütüphanesine yazarak 

getirtir, bu sarfiyata karşılık bulmak için maarifin hesaplarını alt üst ederek nezaretin 

gözünü boyar. Bir gün mekteb-i idadiye bu harikulade sıralar gelmişti, fakat boyasız idi. 

Kimya-yı sanayi ile o esnalarda çok meşgul olduğu için Emruilah Efendinin maksadı 

nazariyattan geçerek o sıralan bizzat boyamak idi. Bu iş için mekteb-i idadinin üst 

katında bir ispirto mangalı hazırlattı, eczâ-yı lazimeyi tedarik eyledi, büyük bir tencere 

içinde bir boya der imale başladı; bir tecrübe, bir muayene bir türlü olmadı. Boya bazen 

renksiz, bazen susuz, bazen cilasız çıkıyordu. Emruilah Efendi de kitaplara bakarak 

muttasıl eczadan birini artırıyordu, öbürünü azaltıyordu, harareti de o nispette 

çoğalıyordu. Fakat bir gün bu tecrübelerle fazla meşgul iken tencere kaynaya kaynaya 

“güm” dedi, patlayıverdi. Ortalığı o kızgın mayi (sıvı) istila eyledi. Az kaldı o allâme-i bî-

müdânînin (eşsiz alimin) yüzü, gözü yanacaktı. Bereket versin yalnız esvabı hurde-hâş 

oldu. Bizde kızdık, söylendik; Emrullah’ı o sevdadan vaz geçirdik. Şehirden bir boyacı 

çağırtarak bütün o sıralan öyle pek fenni değil, ameli bir tarzda, fakat mükemmelen 

boyadık.  

Emrullah Efendi Halep'te çok kalmadı. Fakat az müddet içinde büyük bir iş 

gördü. O da bu mekteb-i idadiyi böylece açmağa muvaffak olmaktı.” (2004:173-174). 

 

Emrullah Efendi, ġubat 1892 tarihinde Aydın (Ġzmir) Vilayeti Maarif Müdürlüğü’ne 

tayin oldu.  Mart 1892 tarihinde Ġzmir’de göreve baĢlayan Emrullah Efendi, baĢarılı 

çalıĢmalarını burada da devam ettirdi.  

Göreve baĢladıktan sonra ilk iĢi Ġzmir Ġdadi Mektebi kadrosunda değiĢiklik yaptı. Ġdadi 

Mektebi müdürlüğüne Ġstanbul’dan gelen Abdi Bey’i tayin etti. Muhtelif dersler için Mülkiye 

mezunu olan dört muallimi idadi mektebi kadrosuna aldı. Kadro değiĢikliği özellikle mektep 

müdürünün değiĢmesi mektepte huzursuzluk yarattı (UĢaklıgil, 2017: 257; Tutsak, 2002: 93).  

Emrullah Efendi Aydın vilayetinde yeni usulde iptidai mektepleri ile kız rüĢtiye 

mekteplerinin açılması için teĢebbüste bulundu. Ġstanbul'a giderek mekteplerin açılması için 

Maarif Nezareti’nden müsaade aldı (Tutsak, 2002: 93).  

 Maarif Nezareti özellikle muzır kitap ve evraka el konulması ve yok edilmesi, ile 

ilgili yapmıĢ olduğu çalıĢmalar baĢta olmak üzere diğer baĢarılı çalıĢmalarından dolayı 

kendisine 1892 yılı Aralık ayında bir kıta Mecidiye NiĢanı verdi (BOA. Y.MTV., 74/132, 

29/07/1310; BOA. Ġ..TAL., 15/56, 03/08/1310). 

Aydın vilayeti maarif idaresine ilk yabancı memur Emrullah Efendi tarafından alındı. 

1893 yılında Maarif Muhasebe Kalemi’nde Muhasebeci Mustafa ġükrü, Muayene Memuru 

Mehmcd Zihni, Maarif Katibi Ali Rıza, Sandık Emini Hatim, Muhasebe Memuru Refik 

Süleyman, Muayene Memuru Yakode Vidas, Maarif Katib-i Refiki Azmi, Tahsildar Efendiler 

görev yapıyorlardı (Tutsak, 2002: 93).  

 

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE 

TAM METİN KİTABI www.artuklukongresi.org 96



Emrullah Efendi, maarif idaresi veznesinden 900
7
 Osmanlı lirasını alarak Güzel 

Masan ve Tevfik Nevzad ile birlikte 1893 yılında Ġsviçre’ye kaçtı (BOA. BEO, 334/25030, 

19/06/1311; BOA. BEO, 338/25323, 28/06/1311; BOA. Y.MTV., 93/71, 11/09/1311; BOA. 

BEO, 379/28352, 22/09/1311; BOA. BEO, 387/28989, 13/10/1311). 

Emrullah Efendi Avrupa’da yaklaĢık yedi yıl kaldıktan sonra II. Abdülhamid 

tarafından Ġstanbul’a getirtildi ve bilâhare affedildi. Bir müddet iĢsiz kalan Emrullah Efendi, 

1900 yılında Maarif Meclisi Üyeliği’ne ve aynı yıl içerisinde Mekteb-i Sultanî Müdürlüğü’ne 

tayin oldu. 6 Ağustos 1908 tarihinde II. MeĢrutiyet’in ilânını müteakip Galatasaray Sultanîsi 

müdürü oldu, bir ay sonra da Meclis-i Maarif Îlmî Daire Reisliği’ne getirildi. 16 Aralık 1908 

tarihinde Kırklareli mebusu olarak Meclise girdi. 12 Ocak 1910 tarihinde Maarif Nazırı oldu. 

Taraftarları kadar karĢı çıkanları da oldu. Meclise, hakkında soru önergesi verildi. Hakkında 

sık sık istifa söylentileri çıkartıldı. Kanunsuz iĢler yaptığı iddia edildi. EleĢtiriler karĢısında 20 

ġubat 1911 tarihinde istifa etti. Ancak 15 Aralık 1911 tarihinde tekrar Maarif Nazırı oldu. Bu 

arada Ġttihad ve Terakki Cemiyeti ile arası açıldı, istifasını Sadrazama sundu. Bu kabul 

edilmedi. 21 Temmuz 1912 tarihinde kabinenin istifasına kadar görevi baĢında kaldı (Ġpek, 

2008: 2). 

Emrullah Efendi’ye, Dârü’l-Fünûn Edebiyat Ģubesi Hikmet-i Nazariye muallimliği, 

ikinci Sınıf Hikmet-i Nazariye (Teorik Felsefe) muallimliği, Usûl-ü Terbiye ve Tedrîs 

muallimliği gibi önemli görevler verilmiĢtir. Bu baĢarılarından dolayı o, dönemin taltif 

niĢanlarından Sâniye, Ûlâ Sânîsi, Birinci Rütbe ve Dördüncü Rütbe’den Mecîdî NiĢân-ı 

ZîĢanlarını, Sırp hükümetinden “Sen Savu ”, Bulgar hükümetinden de “Sen Alexsander” 

niĢanlarının Birinci Rütbelerini almıĢtır. 13 Ağustos 19l4 tarihinde Ayastefanos 

(YeĢilköy)’taki evinde vefat etti (Ġpek, 2008: 2). 

 

4.2. Mustafa Azmi Ömer Akalın 

Mustafa Azmi Bey, 1858 yılında Narda’da doğdu. Babası Osmanlı Mebusan Meclisi 

Kosova mebuslarından Ömer ġevki Efendi’dir. PriĢtine Mekteb-i RüĢtiyesi’nde orta, 

Galatasaray Sultanisi’nde lise öğrenimini tamamladı. 1883 yılında Mülkiye’nin Yüksek 

Kısmını pekiyi derece ile mezun oldu. Sonrasında eğitim mesleğini seçerek Maarif Nezareti 

RüĢtiye Mektepleri Ġdaresi kâtipliği ile devlet hizmetine girdi. Ek görev olarak da Galatasaray 

Sultanisi Lisân-i Osmânî (Türkçe) ile Darülmuallimin coğrafya muallimliklerini; 1885 yılında 

da Orman ve Meadin Umum Müdürlüğünde tercüman olarak görev yaptı. 1887 yılında Maarif 

Nezareti Encümen-i TeftiĢ ve Muayene Azalığına tayin oldu. 1892 yılında Mekâtib-i Ġbtidaiye 

Müdürlüğü’ne ve 1893 yılında Mekâtib-i RüĢdiye Müdürlüğü’ne terfi etti. Temmuz 1893 

tarihinden Haziran 1897 tarihine kadar Ziraat Bankası Ġdare Meclisi azalığına getirildi. Ocak 

1984 ile Mart 1897 tarihleri arasında Hamidiye Yüksek Ticaret Mektebi coğrafya öğretmeni 

olarak görevine devam etti. 1896 yılında Mekâtib-i Ġdadiye Müdürlüğü’ne görevine getirildi 

                                                            
7 Ebubekir Hazım Tepeyran hatıralarında Emrullah Efendi’nin Ġzmir’den kaçarken maarif sandığından 1.000 

Osmanlı lirası alarak kaçtığını yazmaktadır (Tepeyran, 1998: 145). 
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(BOA. DH. SAĠDd.., 72/333, 29/12/1275; BOA. DH. SAĠDd.., 150/401, 29/12/1275; 

Çankaya, 1968-1969b: 159). 

Mustafa Azmi Bey, Mekâtib-i Ġdadiye Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde 

hakkında verilen bir jurnal üzerine Zabtiye Nezaretinde ve TaĢkıĢla’da hapis yattı. Suçsuz 

olduğu anlaĢılınca 1897 yılında Konya Maarif Müdürlüğü’ne tayin oldu (BOA. DH. SAĠDd.., 

72/333, 29/12/1275; BOA. DH. SAĠDd.., 150/401, 29/12/1275; Çankaya, 1968-1969b: 159). 

Mustafa Azmi Bey, Konya’da önemli hizmetlere imza attı. Bunda dönemin valisi 

Ferid PaĢa ile uyum içerisinde olması ve onun eğitim ile ilgili çalıĢmaları desteklemesi önemli 

bir rol oynadı. 

Mustafa Azmi Bey’in Konya eğitim tarihinde önemli katkılarda bulunduğu ilk faaliyet 

Konya Sanayi Mektebi’nin açılıĢı oldu. Konya Sanat Enstitüsü (Konya Sanayi Mektebi) 

ĠnĢaat Komisyonu Reisliğini yaptı (BOA. MF.MKT., 513/28, 13/03/1318). Mektebin açılıĢ 

sürecinde önemli katkılar sağladı.   

Mustafa Azmi Bey’in Konya eğitim tarihinde önemli katkılarda bulunduğu ikinci 

faaliyet Müza-i Hümayun Konya ġubesi’nin açılıĢı oldu.  

Konya Kadri Efendi Bedesteninde muhafaza edilen eski eserler ile müzenin inĢa 

edilme aĢamasında vilayet dâhilindeki kazalardan gönderilen eski eserlerin bir araya 

getirilmesi neticesinde, 1899 yılı Aralık ayı baĢlarına kadar, Konya Âsâr-ı Atîka 

Müzesi’ndeki eser sayısı 60-70 kadar parçaya ulaĢtı. Nihayet müzede yapılan tefriĢat 

sonucunda, Konya Ġdadi Mektebi inĢaatının da tamamlanması vesilesiyle, 10 Aralık 1899 

tarihinde Konya Âsâr-ı Atîka Müzesi'nin açılıĢı gerçekleĢtirildi. Aynı zamanda Konya Ġdadi 

Mektebi binasının da açılıĢının gerçekleĢtirildiği bu törene Konya Valisi Ferit PaĢa, Hükümet 

memurları, ilmiye mensupları, askerî ve mülkî erkân, Konya eĢraf ve ileri gelenleri ile pek 

çok ahali iĢtirak etti. Müze-i Hümayûn Konya ġubesi’nin açılıĢı vesilesiyle, bu konuda büyük 

gayreti bulunan Konya Maarif Müdürü Azmi Bey tarafından Maarif Nezareti'ne bir telgraf 

gönderilmek suretiyle açılıĢ töreni hakkında bilgi verildi. Müze Ġstanbul dıĢında kurulan ilk 

Osmanlı müzesidir (MuĢmal, 2009: 132; Kırmızı, 2014: 176-179). 

Mustafa Azmi Bey’in Konya eğitim tarihinde önemli katkılarda bulunduğu üçüncü 

faaliyet Halı ve Kilim Sergisinde üstlendiği görevdir.  

Konya Vilayeti’nde dokumacılık faaliyetleri özellikle 1890’lardan itibaren yeni bir 

ivme kazandı. Bu tarihlerde vilayet dâhilindeki kaza ve köylerde pek çok halı tezgâhı 

kurulmuĢ ve ahalinin halıcılıkla meĢgul olması teĢvik edildi. Vali Ferid PaĢa, Konya Valiliği 

döneminde halıcılık faaliyetlerine özel bir önem verdi. Öncelikle Konya’da üretilen halıların 

ihraç edilmesi ve pazarlanması konularında bazı çalıĢmalarda bulundu. Bu alanda diğer 

önemli bir giriĢimi de 5 Mayıs 1901 tarihinde Anadolu’nun ilk halı ve kilim sergisi olan 

büyük ve gösteriĢli bir serginin tertip edilmesini sağladı. Sergi beĢ hafta boyunca devam 

ederek 13 Haziran 1901 tarihine kadar açık kaldı (MuĢmal, 2007: 241-243). Mustafa Azmi 

Bey, bu faaliyette Halı ve Kilim Sergisi Hazırlama Komisyonu Reisliği yaptı (Çankaya, 1968-

1969b: 160).  
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Mustafa Azmi Bey, Konya’da görev yaptığı dönemde ayrıca Konya Ġdadisi’nde 

Fransızca ve kitabet-i resmiyye muallimi olarak görev yaptı. Niğde Sancağı Maarif Vekilliği 

görevini de üstlendi. 14 Nisan 1900’den 27 Aralık 1903 tarihine kadar Konya Vilayet 

Matbaası Müdürlüğü görevlerinde bulundu (Çankaya, 1968-1969b: 160).  

Mustafa Azmi Bey, Konya’da görev yaptığı dönemde yaptığı baĢarılı çalıĢmaları 

neticesinde 16 Mart 1900 tarihinde 3. rütbeden Osmânî (BOA. DH. SAĠDd.., 72/333, 

29/12/1275; BOA. DH. SAĠDd.., 150/401, 29/12/1275; BOA. Ġ..TAL., 205/64, 14/11/1317), 

11 Ağustos 1901 tarihinde 2. rütbeden Mecîdî, niĢanı ile ödüllendirildi (BOA. DH. SAĠDd.., 

72/333, 29/12/1275; BOA. DH. SAĠDd.., 150/401, 29/12/1275). 

Mustafa Azmi Bey havasıyla imtizaç edemediğinden dolayı Konya’dan tahvil 

talebinde bulundu. BaĢvuru sonucunda Bursa (Hüdavendigar) Vilayeti Maarif Müdürü 

Ahmed Hulusi Bey ile becayiĢleri 20 Aralık 1903 tarihinde uygun görüldü (BOA. DH. 

SAĠDd.., 72/333, 29/12/1275; BOA. DH. SAĠDd.., 150/401, 29/12/1275; BOA. Ġ..MF.., 9/48, 

30/09/1321; BOA. BEO. 2237/167770, 02/10/1321) 

Mustafa Azmi Bey, Bursa’da Konya’da yaptığı faaliyetlere benzer çalıĢmalara imza 

attı. Bursa’da Maarif Müdürü iken bugünkü Bursa Lisesi binasında ilk defa tertip edilen 

“Bursa Yerli Mahsuller Sergisi”nin baĢkanlığını üstlendi.  

Mustafa Azmi Bey, Müze-i Hümayun’un Konya’daki Ģubesinin açılıĢı sırasında 

müzecilk alanında tecrübe sahibi olmuĢtu. Bursa’da göreve baĢladıktan sonra ilk 

faaliyetlerinden biri burada müzenin açılması iĢi oldu. Müzenin tesisinde, tanziminde ve 

eserlerin muhafazasında en önemli rolü oynadı ve müzenin kurucusu oldu.  

XIX. yüzyılın son yıllarında Bursa’da eski eserlerin idadi mektebinin toplanmaktaydı. 

Ġdadi mektebi eski eserlerin depolama alanı olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtı. Burada 

biriktirilen eski eserler zamanla burada kurulacak olan müzenin nüvesini teĢkil etmiĢtir. 1903 

yılından itibaren yapılan çalıĢmalar neticesinde Müze-i Hümâyun Bursa ġubesi Sultan 

Abdülhamid’in cülus yıldönümü olan 19 Ağustos 1320 yani 1 Eylül 1904 tarihinde açıldı. 

Müze için büyük bir açılıĢ tertip edildi. Vali Mümtaz Efendizâde ReĢit Mümtaz PaĢa, vilayet 

erkânı, müzenin kurucusu olan Maarif Müdürü Azmi Bey
8
  ve Müze-i Hümâyûn müdür 

muavini Halil Bey’in katılımıyla açılıĢ gerçekleĢtirilmiĢti (BOA., MF.MKT., 796/45, 

29/05/1322; BOA., BEO., 2523/189196, 03/01/1323; YaĢayanlar, 2018:566-568).   

Mustafa Azmi Bey, vilayet dâhilinde yer alan Bilecik Livasındaki idadi mektebinin 

1905 yılında açılmasında da önemli bir rol oynadı. Maarif Nezareti okulun açılıĢına vilayet 

maarif müdürü olan Mustafa Azmi Bey’in katılmasını uygun buldu (Demiryürek, 2011:152). 

1907 tarihinde Bursa Maarif Müdürlüğüne ek olarak Afyon Sancağı Mutasarrıf 

Vekilliğine tayin edildi. MeĢrutiyetin ilanı üzerine 21 Ağustos 1908 tarihinde Mekteb-i 

Sultani Müdürlüğüne tayin edildi.
9
 Fakat iki ay sonra yani Ekim 1908 tarihinde Preveze 

                                                            
8 Müzenin açılıĢı ile ilgili Maarif Müdürü Mustafa Azmi Ömer Bey’in nezarete gönderdiği yazıdan aynı gün 

Bursa içerisinde dördü erkek biri kız ve Abolyond köyünde erkeklere özel olmak üzere altı mektebin de daha 

açıldığını ve vilayet dahilinde ise yüze yakın mektebin açıldığını öğrenmekteyiz. BOA. MF.MKT., 803/69, 

20/06/1322.  
9  BOA. DH. SAĠDd.., 72/333, 29/12/1275; BOA. DH. SAĠDd.., 150/401, 29/12/1275. 
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Mebusu olarak Meclis’e girdi (Çankaya, 1968-1969b: 160). 1909 yılının ilk günlerinde 

Hüdavendigar Vilayeti’ne vali olarak tayin oldu.
10

 Bundan dolayı mebusluk görevi de çok 

kısa sürdü. 1910 tarihinde Kastamonu Valiliği görevine tayin edildi. Fakat hastalığı 

dolayısıyla buraya gidemedi ve ikinci defa olmak üzere Hüdavendigar Sancağı’na vali tayin 

edildi. Bir ay sonra Ġtilaf ve Hürriyet Fırkası iktidara gelince buradaki görevine son verildi.  

Mustafa Azmi Bey, kısa bir süre Darüleytam Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra 

1914 yılında kendi isteğiyle emekliliğe ayrılıp bir daha da resmi görev almadı. 15 Ocak 1940 

tarihinde Ġstanbul’da vefat etti. 

 

4.3. Hasan Tahsin Bey 

Hasan Tahsin Bey, 1865 yılında Hanya’da doğdu. Hacı Mehmed Efendi’nin oğludur. 

1881 yılında DarüĢĢafaka’dan (DarüĢĢafaka, 1927: 111, UzunçarĢılı, 1339-1342: 14). 28 

Ağustos 1883 tarihinde Mülkiye Mektebi yüksek kısmından mezun oldu. 18 Haziran 1884 

tarihinde Ticaret ve Ziraat Nezareti Terceme-i Fünûn Kalemi Memurluğu ile devlet hizmetine 

girdi. Burada üç yıl görev yaptıktan sonra 3 Haziran 1886 tarihinde Hariciye Nezareti 

Mektûbî Kalemi Kâtipliğine nakledildi. Bu görevinde bir yıl kaldı (BOA. DH. SAĠDd.., 42/161, 

29/12/1282). 

Hasan Tahsin Bey, 1887 yılında maarife geçerek Karesi Sancağı Maarif Müdürlüğüne 

ve Karesi Ġdadisi Fransızca, tarih-i umumi muallimliğine tayin edildi. Ayrıca hikmet (fizik) 

derslerine de girdi (UzunçarĢılı, 1339-1342: 14, Çankaya, 1968-1969b: 164).  

1888 yılında Karesi vilayetinin lağvedilip sancak statüsünde tekrar Hüdavendigar 

vilayetine bağlanması birlikte (BOA. DH.MKT., 1512/58, 04/10/1305; BOA. DH.MKT., 

1558/12, 19/02/1306) Hasan Tahsin Bey, münhal bulunan Karesi Ġdadisi müdürlüğüne ve 

hikmet (fizik) muallimliğine tayin edildi (BOA. MF.MKT., 99/38, 16/10/1305). 

Hasan Tahsin Bey, Karesi’de iki yıl kaldı. Bu dönemde 1888-1889 (R.1304) yılında 

Karesi Ġdadisinin asıl binasının temeli atıldı.
11

 Okul binasının yeri, kıĢla talimhanesinden 

alındı. Bahçe kısmı ise, Behçet PaĢa KöĢkü arsasından ayrıldı. Kurban kesilerek baĢlanan 

temel atma törenine, öğretmenler ve öğrenciler de katılarak dua ettiler (UzunçarĢılı, 1339-

1342: 13-14). 

Hasan Tahsin Bey, 1889 yılında Veliyüddin Efendi’nin (BOA. MF.MKT., 110/64, 

02/12/1306) yerine Konya Vilayeti Maarif Müdürlüğü’ne ve Konya Ġdâdîsi Fransızca, tarih-i 

tabiî (jeoloji) Muallimliğine tayin oldu (Çankaya, 1968-1969b: 164). Konya’da Ģehrin eğitim 

tarihinde unutulmayacak faaliyetlere imza attı. ġehirde ilk idadi mektebi onun giriĢimleri 

                                                            
10 BOA. DH.MKT., 2705/34, 19/12/1326; BOA. Ġ..DH.., 1472/68, 21/12/1326; BOA. BEO, 3471/260306, 

22/12/1326.  

 
11 Karesi Ġdadi mektebi ilk olarak Celalzâde Hanı içinde açılmıĢtır. Bu dönemde öğrenci sayısının ve açılan sınıf 

Ģube sayısının az olması nedeniyle bina mektep için yeterli olmuĢtur. Fakat yıllar geçtikçe öğrenci sayısının 

artmasına paralel olarak ihtiyaç duyulan sınıf sayısının da artmasıyla birlikte bina yetersiz gelmeye baĢlamıĢtır. 

Açılısından üç yıl sonra Maarif Müdürü Hasan Tahsin Bey zamanında idadiye ait müstakil bir bina yapılmasına 

karar verilmiĢtir. Binanın temelleri atılmasına rağmen hemen bitirilememiĢtir. Bu arada mektep Giridizâde 

Mehmet PaĢa’nın konağına taĢınmıĢ ve burada eğitim-öğretime devam etmiĢtir (UzunçarĢılı, 1339-1342: 12-14). 
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neticesinde kuruldu. Ġdadi mektebinin açılıĢı ile ilgili yazıĢmaların yapılması, öğretmen 

ihtiyacı, bina ihtiyacı gibi birçok konuda iĢ ve iĢlemlerin takipçisi oldu.  

Konya vilayetinde bir idadi mektebi açma çalıĢmaları 1888 yılında Hasan Tahsin Bey 

tarafından baĢlatıldı. Açık fikirli bir kiĢi olarak tanınan Hasan Tahsin Bey
12

, Vali Mehmed 

Memduh PaĢa ile görüĢerek Ģehirde bir idadi açılmasına izin verilmesine dair bir yazı 

yazılmasını sağladı. Daha sonra mektebin açılmasına dair gerekli izinlerin çıkarılmasıyla ilgili 

yazıĢmaları bizzat takip etti. Bu arada da mektep için uygun binanın bulunması için arayıĢlara 

girdi. Ġzinlerin çıkmıĢ olması nedeniyle bir an önce eğitim-öğretime baĢlanmasını sağlamak 

amacıyla geçici olarak Darülmuallimin binasını kullanmaya karar vererek 1 Eylül 1889 

tarihinde Konya Ġdadi Mektebi’nin açılmasını sağladı (Köroğlu, 1989: 12). 

Hasan Tahsin Bey’in Konya Ġdadi Mektebi’nin açılmasını sağladıktan sonra öğretmen 

temini konusunda da önemli katkıları oldu. Çünkü mektep dört yıllık gündüzcü bir okul 

olarak açılmıĢtı. Maarif Nizamnamesi’nde bir yerde idadi açılabilmesi için altı öğretmenin 

bulunması Ģartı aranırken Konya Ġdadisi eğitim- öğretime baĢladığında Müdür Hazım 

Bey’den baĢka okulun tayin edilmiĢ hiçbir öğretmeni yoktu. Darülmuallimin Müdürü Haydar 

Bey, riyaziye derslerini üzerine aldı. Hasan Tahsin Bey de Fransızca, tabiîyye, tarih ve Türkçe 

derslerine girmeyi kabul etti. Tedrisâta bu Ģekilde baĢlayan okulun sadece sekiz öğrencisi 

bulunmaktaydı. Ancak idadinin kısa bir zaman sonra öğrenci sayısı artmıĢ ve okulun eğitim-

öğretim kadrosu da yeni atamalarla güçlendirilmiĢtir (Köroğlu, 1989:12-15; Sarıçelik, 

2010:143-144). 

Hasan Tahsin Bey idadi mektebinin açılmasından sonra maarif müdürlüğü iĢ ve 

iĢlemlerini de burada yürütmeye baĢladı (Köroğlu, 1989:14).  

Hasan Tahsin Bey, mektebin ilk yılında öğrenciler için tek tip elbiseler yaptırdı 

(Köroğlu, 1989:14). Öğrencilerin üniformaları, idadi mekteplerinden beklenen ortak bir 

kimlik oluĢturmak amacına hizmet eden araçlar olarak görülmekteydi (Sarıçelik, 2010:157) 

1890 yılında Selanik Vilâyeti Maarif Müdürlüğü’ne ve Selanik Ġdadisi Tarih-i Tabîi, 

Ġlm-i Servet ve Kavânîn-i Mülkiyye Muallimliklerine tayin oldu (Çankaya, 1968-1969b: 164).  

Hasan Tahsin Bey burada da baĢarılı çalıĢmalar yaptı. ġehirdeki idadi ve rüĢdiye 

mekteplerinin tamiri ve alet edavatının tamamlanmasında gösterdiği çalıĢmalardan dolayı 

taltif edilmesi istendi (BOA. MF.MKT., 131/93, 09/03/1309). 

Hasan Tahsin Bey 1891 yılında Aydın (Ġzmir) Vilayeti Maarif Müdürlüğüne tayin 

oldu. Burada iptidai mekteplerinin ve Darülmuallimin ders programlarında bazı 

düzenlemelere gitti Tutsak, 2002: 93).   

ġehirdeki maarif müdürlüğüne bağlı kurumları denetledi. Gittiği yabancı mekteplerde 

özellikle Lisan-ı Osmani derslerinin iĢleniĢ tarzını inceledi ve ders ile ilgili nasihatlerde 

bulundu (Hizmet, 1891: 1)   

ġehirdeki kitapçıları gezerek denetimi altına aldı. ġehirdeki Frenk mahallesindeki 

kitapçılarda yaptığı araĢtırma neticesinde birçok muzır kitap ele geçirdi. Sonrasında 

                                                            
12 Bu yönüyle Ģehirde kendisine “Mösyö Tahsin” ismi verilmiĢtir (Yücel, 1994: 508). Bu ismi almasında açık 

fikirli oluĢunun yanı sıra iyi bir Fransızcayı iyi konuĢması da etkili olmuĢtur (Köroğlu, 1989:14). 
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Kemeraltı’nda bulunan Hafız Sabri Efendi ile Acem Rahmi Ağa’nın kitapçı dükkânlarını 

denetledikten sonra muzır kitap satan Acem Rahmi Ağa’nın kitapçı dükkânını kapattı 

(Hizmet, 1891: 1; Tutsak, 2002: 93).   

Halid Ziya UĢaklıgil hatıralarında; “Tahir Beyden sonra Tahsin Bey gelmekle İzmir’in 

irfan hayatına kısmen bir tesliyet getirmiş oldu” Ģeklinde yazmaktadır (UĢaklıgil, 2017: 230). 

Hasan Tahsin Bey, Aydın Vilayeti Maarif Müdürlüğünden sonra birer yıl arayla 

1892'de Haleb, 1893'de Diyarbekir Vilâyetleri Maârif Müdürlüklerine tayin oldu.  1894 

yılında Ġstanbul'a dönerek Mahmudiye RüĢdiyesi Lisân-ı Osmânî (Türkçe) Muallimliğine; 

1895 yılında Üsküdar Ġdadisi Müdürlüğü’ne; 1896 yılında Maârif Nezâreti Sicill-i Ahvâl ve 

Ġstatistik ġubesi BaĢkâtibliği’ne; 1896 yılında ek olarak Topkapı RüĢdiyesi Ġlm-i EĢya ve 

Fransızca Muallimliklerine, 1901 yılında Maarif Nezareti Mektûbî Kalemi Müdürlüğü’ne, 

1909 yılında aynı Nezaret Kütübhaneler Umum MüfettiĢliği’ne tayin oldu (Çankaya, 1968-

1969b: 164). 

Hasan Tahsin Bey, Kütübhaneler Umum MüfettiĢliği görevinde iken 1332 senesinde 

Ġstanbul’da vefat etti (Çankaya, 1968-1969b: 164). Hasan Tahsin Bey’in basılı bir hendese 

kitabı bulunmaktadır (UzunçarĢılı, 1339-1342: 14). 

Hasan Tahsin Bey görev yaptığı bazı vilayetlerde yerel gazetelerde eğitim ile ilgili 

yazılarda yayınladı (Karesi, 1887: 2-3). 

 

SONUÇ 

Mülkiye Mektebi Avrupa devletleriyle geliĢmekte olan ikili iliĢkilerde “Umur-ı 

Mülkiye ve Usul-i Düveliye’ye Vakıf”; ekonomi, hukuk, tarih, coğrafya, istatistik gibi 

konularda bilgili elemanlara olan gereksinim amacıyla 1859 yılında açılmıĢtır. Mektebin 

mezunları ilk dönemlerde kaza müdürlüklerine atanmaktaydılar. Buralarda baĢarı 

gösterdikleri takdirde terfian liva kaymakamlığına yükselmekteydiler. Daha sonra çıkarılan 

nizamnamelerle mektebin mezunları; kaza kaymakamlıklarına, merkezdeki ve vilayetlerdeki 

devlet daireleri baĢkanlıkları/müdürlükleri ve daire baĢkanlığına eĢdeğer diğer memuriyetler, 

ġura-yı Devlet stajyerlikleri ve sefaret kâtiplikleri ve konsolosluklar’a, valilik ve 

mutasarrıflıklar emrinde maiyyet memurluklarına, birinci derecede olan ve maaĢı 700 kuruĢ 

olan nahiye (bucak) müdürlüklerine, hükümet Merkezindeki dairelerin Hülefalığına (Ģef 

muavinliğine), idadilerin müdürlüklerine ve 1901 yılında idadi mekteplerinde öğretmenlik 

yapmasına hak tanınmıĢtı.  

 1882 yılında Emrullah Efendi’nin Yanya Vilayeti Maarif Müdürlüğüne tayin 

olmasıyla birlikte Mülkiye Mektebi mezunları vilayetlerde maarif müdürü olmaya da 

baĢladılar. 1882 yılından cumhuriyetin ilanına kadar geçen kırk bir yıllık sürede elli iki 

Mülkiyeli vilayetlerde ve özel statüdeki sancak merkezlerinde maarif müdürlüğü görevinde 

bulunmuĢtur. 

Osmanlı taĢrasında vilayetlerde ve özel statüdeki sancaklarda maarif müdürlüğü yapan 

kiĢilerin muallimlerin ardından en çok maarif müdürü olan mesleki kökenliler Mülkiyelilerdir.  

1880’li yıllarda yedi kiĢi, 1890’lı yıllardan on dört kiĢi çeĢitli vilayetlere ilk defa maarif 
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müdürü olarak tayin olmuĢtur. 1900’lerin ilk yıllarında da Mülkiye Mektebi mezunu olanların 

maarif müdürü olarak tayin edilmeleri yoğun olarak devam etmiĢtir. 1900-1910 yılları 

arasında on yedi, 1910-1920 yılları arasında beĢ, 1920-1923 yılları arasında ise dört Mülkiye 

mezunu maarif müdürü ilk defa olarak tayin olmuĢtur.  

Mülkiye Mektebi mezunu maarif müdürlerinden Ali ReĢad Bey, Mustafa Kemal 

Geylangil ve kardeĢi Osman Safvet Geylangil baĢkent Ġstanbul’da maarif müdürlüğü 

yapmıĢtır. Diğer kırk dokuz kiĢi ise taĢrada bu görevi yerine getirmiĢtir. 

Mülkiye Mektebi mezunu maarif müdürü elli iki kiĢinin toplamda yirmi yedi ayrı 

Ģehrden olduğu tespit edilmiĢtir. Bu Ģehirlerden özellikle baĢkent Ġstanbul ön plana 

çıkmaktadır. Ġstanbul doğumlu yirmi bir kiĢi tespit edilmiĢtir. Diyarbakır, Hanya, Rusçuk, 

Yanya Ģehirlerinden ve Dağıstan bölgesinden de ikiĢer kiĢi tespit edilmiĢtir.  Adana, Afyon, 

Bağdat, Bosna, Çorlu, Divriği, Eski Zağra, Filibe, Giresun, Ġbradı, Ġzmit, Lofça, Lüleburgaz, 

Narda, Nevrekop, NiĢ, Serfiçe, Sofya, ġam, Trabzon, Vidin doğumlu birer kiĢi tespit 

edilmiĢtir. 

Mülkiye Mektebi mezunu maarif müdürlerinin maarif müdürlüğü görevini en uzun 

süreli yapan kiĢi Hüseyinyazıcızâde Mehmed Tevfik Bey olmuĢtur.  Mehmed Tevfik Bey bu 

görevi yirmi üç yıl yapmıĢtır.  Mehmed Tevfik Bey’den sonra bu alanda en uzun süre hizmet 

veren kiĢi Ahmed Hulusi Bey’dir. Ahmed Hulusi Bey,  on dokuz yıl maarif müdürü olarak 

görev yapmıĢtır.  Süleyman PaĢazâde Mehmed Sami Bey on beĢ yıl sekiz ay maarif 

müdürlüğü yapmıĢtır. Hüseyinyazıcızâde Mehmed Tevfik Bey, Ahmed Hulusi Bey ve 

Süleyman PaĢazâde Mehmed Sami Bey baĢta olmak üzere maarif müdürlüğü yapan birçok 

Mülkiyeli mektepten mezuniyetlerinden sonra maarif alanında çalıĢmaya baĢlayıp 

emekliliklerine ya da vefatlarına kadar bu alanda hizmet vermiĢlerdir.  

Mülkiye Mektebi mezunu maarif müdürleri otuz dört ayrı vilayet veya sancak 

merkezinde görev yapmıĢlardır. Mülkiyeli maarif müdürleri en çok Aydın (Ġzmir) ve Haleb 

vilayetlerinde görev yapmıĢlardır. Her iki vilayette de sekiz maarif müdürü görev yapmıĢtır.  

Mülkiye Mektebi mezunu maarif müdürlerinden bir kısmı maarif müdürlüğü yıllarında 

veya Maarif Nezareti’nde muallim, müdür, memur olarak görev yaptıkları dönemlerde gerek 

edebi gerekse ilmi eserler meydana getirmiĢlerdir. Yirmi bir Mülkiyeli maarif müdürü 

toplamda 164 eser meydana getirmiĢlerdir. Bunlardan 17 tanesi çok ciltli olup 28 tanesi de 

çeviri eser özelliği taĢımaktadır. 

Mülkiye Mektebi mezunları Maarif Nezaretinde sadece maarif müdürlüğü görevinde 

bulunmamıĢlardır. Mülkiyeliler; Maârif Nazırı, Maârif Dairesi Azalığı, Maârif Müdürü, 

Meclis-i Maârif BaĢkâtibi, Maârif Nezareti Mütercimliği, Meclis-i Kebir Kalemi Memurluğu, 

Maarif Nezareti Mektubi Kalemi, Maârif Nezareti Levazım Ġdaresi, Mekâtib-i RüĢtiye Ġdaresi 

Gayri Müslim Mektepleri MüfettiĢliği Kâtipliği, Maârif Nezareti Ġstanbul Ermeni Mektepleri 

MüfettiĢliği, Ġstanbul Bölgesi Ġbtidai Mektepler MüfettiĢliği, Ġstanbul Vilayeti Tedrisat-ı 

Ġptidaiye MüfettiĢliği,  Maârif Nezareti Muhasebe Kalemi, Maârif Nezaretinin Muhasebe 

Mümeyyizi, Darülmuallimin Müdürlüğü, Maârif Nezareti Orta Tedrisat ġube Müdürlüğü, 

Maârif Vekâleti Darüleytamlar MüfettiĢliği, Ġdadi Müdürlüğü, Ġdadi Müdür Vekilliği ve 
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değiĢik branĢlarda öğretmenlik (Fransızca, matematik, tarih, coğrafya gibi) yaparak hizmet 

vermiĢlerdir.  

Mülkiyeli Maarif müdürleri gittikleri vilayetlerde mekteplerin açılmasında, müdür ve 

muallim eksikliklerinin giderilmesinde, mekteplerin fiziki koĢullarının düzeltilmesinde, eksik 

derslere girerek derslerin dolu geçmesinde, zararlı kitapların yok edilmesinde, komisyon 

çalıĢmalarında ve valiliklerin yaptıkları çeĢitli çalıĢmaların komisyon baĢkanlığını yaparak 

baĢarılı bir Ģekilde tamamlanmasında, ders kitaplarının yazılmasında önemli roller 

oynamıĢladır. Bu yönleriyle gittikleri vilayetlerde ön plana çıkmayı baĢarmıĢlardır.  
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EKLER 

EK 1: Osmanlı TaĢrasında Görev Yapan Maarif Müdürleri ve Mesleki Kökenleri 

SIRA MAARİF MÜDÜRÜ MESLEKİ KÖKENİ 

1 Kazım Nami (Duru) Asker, Muallim 

2 Mehmed Bahaddin (Toven) Asker, Muallim 

3 Mehmed Nadir Bey Asker, Muallim 

4 Nihad Bey Askeri Kurumlarda Görevli 

5 Ahmed İzzet Efendi 
Bahriye Nezareti Muhasebe Kalemi 

Mümeyyiz-i  

6 Atıf Bey Bursa Maarif Meclisi Azası 

7 Mahmud Haşim Bey Encümen-i Teftiş Ve Muayene Azası 

8 Faik Reşad Bey Gazeteci, Yazar 

9 Kamil Bey Halkalı Ziraat Mektebi 

10 Ferit Bey Hukukçu 

11 İsmail Hakkı Bey Hukukçu 

12 Hüseyin Vasıf (Çınar) Hukukçu, Muallim 

13 Midhat (Turanlı) Bey Hukukçu, Muallim 

14 Galib Bahtiyar Göker Hukukçu, Muallim, Maarif Müfettişi 

15 Abdurrahman Efendi Maarif Muhasebe Memuru 

16 Ahmed Behçet Maarif Muhasebe Memuru 

17 Ahmed Hamdi Bey Maarif Muhasebe Memuru 

18 Ahmed Hilmi Bey Maarif Muhasebe Memuru 

19 Ali Vefa  Bey Maarif Muhasebe Memuru 

20 Emin Bey Maarif Muhasebe Memuru 

21 İbrahim Edhem Bey  Maarif Muhasebe Memuru 

22 İbrahim Hakkı Efendi  Maarif Muhasebe Memuru 

23 Mehmed Rıza Bey Maarif Muhasebe Memuru 

24 Osman Nuri Bey  Maarif Muhasebe Memuru 

25 Receb Hilmi Bey Maarif Muhasebe Memuru 

26 Mehmed Emin Bey 
Maarif Nezareti Mektubi Kalemi 

Başkatibi 

27 Davud Efendi Maarif Nezareti Tedkik Dairesi Başkatip 

28 Mehmed Şerif Bey Maarifçi 

29 Mehmed Murad Bey Mahrec-i Aklam Müdürü 

30 Abdulkadir Kabbani Efendi Matbaa Müdür, Gazeteci, Belediye 
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SIRA MAARİF MÜDÜRÜ MESLEKİ KÖKENİ 

Başkanı 

31 Kenan (Rıfai Büyükaksoy) Mektep Müdürü, Muallim 

32 Ziver Bey Mektep Müdürü, Muallim 

33 Mustafa Celal Bey Mektubi Kalemi Müsevvit  

34 Abdullah Kamil Bey Muallim 

35 Abdullah Selim Bey Muallim 

36 Abdullatif Nevzad (Ayasbeyoğlu) Muallim 

37 Abdulvehhab Bey Muallim 

38 Abdurrahman Şeref (Uluğ) Muallim 

39 Ahmed Besim (Atalay) Muallim 

40 Ahmed Fevzi Bey Muallim 

41 Ahmed Hamdi (Yalman)  Muallim 

42 Ahmed Şükrü Bey Muallim 

43 Ahmed Talat (Onay) Muallim 

44 Ahmed Zülküfl Bey Muallim 

45 Ali Haydar Günver Muallim 

46 Bahaddin Bey Muallim 

47 Celal Bey Muallim 

48 Celil Bey Muallim 

49 Daniş Tevfik Bey Muallim 

50 Davud Şükrü Efendi Muallim 

51 Edhem Nejat Bey Muallim 

52 Ferid Bey Muallim 

53 Halil Kemal Bey Muallim 

54 Hasib Efendi  Muallim 

55 Hüseyin Avni Yukaruç Muallim 

56 Hüseyin Refik Kırış  Muallim 

57 İsmail Naili Efendi Muallim 

58 Kamil Bey Muallim 

59 Mahmud Hamdi Efendi Muallim 

60 Mehmed Emin Bey Muallim 

61 Mehmed Emin Efendi Muallim 

62 Mehmed Murad Bey Muallim 

63 Mehmed Rıfat (Ünür) Muallim 

64 Mehmed Sabri Bey Muallim 

65 Mehmed Saib Bey Muallim 

66 Mehmed Şevki Efendi Muallim 

67 Mehmed Tevfik Bey Muallim 

68 Mehmed Tevfik (Tosunpaşazade) Muallim 

69 Mehmed Vehbi Bey Muallim 

70 Muharrem Bey Muallim 

71 Muharrem Efendi Muallim 

72 Musa Bey Muallim 

73 Musa Kazım Bey Muallim 

74 Mustafa Bey Muallim 

75 Mustafa Nezihi Bey Muallim 

76 Mustafa Niyazi Bey Muallim 

77 Mustafa Nuri Bey  Muallim 

78 Mustafa Zihni Bey Muallim 
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SIRA MAARİF MÜDÜRÜ MESLEKİ KÖKENİ 

79 Müştak Lütfi Bey Muallim 

80 Müştak Lütfi Bey Muallim 

81 Nezih Mustafa Bey Muallim 

82 Rahmi  Bey Muallim 

83 Rıfat Bey Muallim 

84 Sabri Cemil (Yakut) Muallim 

85 Servet Bey Muallim 

86 Sırrı Bey Muallim 

87 Şefik (Mustafa Şefik Yürekli) Muallim 

88 Şerif Bey Muallim 

89 Tahir Rüşdü Bey Muallim 

90 Tevfik Bey Muallim 

91 Tevfik Bey Muallim 

92 Tevfik Bey Muallim 

93 Veli Efendi Bey Muallim 

94 Veliyüddin (Hoca Veliddin) Muallim 

95 Yunus Bey Muallim 

96 Zekeriya Zihni Bey Muallim 

97 Ziver Bey Muallim 

98 Ziya Bey Muallim 

99 Edib Veyis Muallim 

100 Celil Bey Muallim 

101 Resul Mesti Bey Muallim, Ulema 

102 Abdi Namık İmre Mülkiye 

103 Abdulcelil Berkmen Mülkiye 

104 Abdulkadir Halil Kamil Mülkiye 

105 Abdullah Hilmi Okyay Mülkiye 

106 Abdülmecid Sermed Efendi Mülkiye 

107 Ahmed Edib Bey Mülkiye 

108 Ahmed Hilmi Kurtbay Mülkiye 

109 Ahmed Hulusi Bey Mülkiye 

110 Ahmed Muhtar Bey Mülkiye 

111 Ahmed Müfid Saner Mülkiye 

112 Ahmed Saib Bey Mülkiye 

113 Ali Haydar Çerçel Mülkiye 

114 Ali Reşad Bey Mülkiye 

115 Arif Hikmet Süleyman Bey Mülkiye 

116 Emrullah Efendi Mülkiye 

117 Halil İbrahim Bey Mülkiye 

118 Hasan Hazım Bey Mülkiye 

119 Hasan Tahsin Bey Mülkiye 

120 Hüseyin Celal Kavurzade Mülkiye 

121 Hüseyin Hüsnü Bey Mülkiye 

122 Hüseyin Nazım Bey Mülkiye 

123 Hüseyin Rasih Bey Mülkiye 

124 Hüseyin Zeki Bey Mülkiye 

125 İbrahim Fehim Bey Mülkiye 

126 İhsan Hamid Tiğrel Mülkiye 

127 İsmail Hamid Bey Mülkiye 
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SIRA MAARİF MÜDÜRÜ MESLEKİ KÖKENİ 

128 Mahmud Şehabettin Bey Mülkiye 

129 Mehmed Ali Ayni Bey Mülkiye 

130 Mehmed Aziz  Bey Mülkiye 

131 Mehmed Celal Bey Mülkiye 

132 Mehmed Fethi Bey Mülkiye 

133 Mehmed Hasib Bey Mülkiye 

134 Mehmed Hikmet Bey Mülkiye 

135 Mehmed Muhiddin Bey Mülkiye 

136 Mehmed Musa (Adiga) Mülkiye 

137 Mehmed Reşid Mektubizade Mülkiye 

138 Mehmed Sami Bey Mülkiye 

139 Mehmed Sami Bey Mülkiye 

140 Mehmed Şaban Hidayet Bey Mülkiye 

141 Mehmed Şükrü Bey Mülkiye 

142 Mehmed Tahir Menemenlizade Mülkiye 

143 Mehmed Tevfik Bey Mülkiye 

144 Mehmed Tevfik Bey Mülkiye 

145 Mehmed Vassaf Bey Mülkiye 

146 Mustafa Azmi Ömer Akalın Mülkiye 

147 Mustafa Kemal Geylangil Mülkiye 

148 Osman Kemal Bey Mülkiye 

149 Osman Safvet Geylangil Mülkiye 

150 Said Gelenbevi  Mülkiye 

151 Salih Zeki Buluğ Mülkiye 

152 Selim Sami Bey Mülkiye 

153 Talat Lütfi Togay Mülkiye 

154 Mustafa Radovişli Mümeyyiz,  

155 İsmail Hakkı Bey Teftiş Ve Muayene Memuru 

156 Ahmed Şevki Efendi Ulema 

157 Hacı Mesud Bey Ulema 

158 Hafız İbrahim Efendi Bey Ulema 

159 Hüseyin Mansurizade Ulema 

160 İsa Gıyaseddin  Bey Ulema 

161 İsa Ruhi Efendi Ulema 

162 Osman Efendi  Ulema 

163 Seyyid Abdullah Habati Efendi Ulema 

164 Seyyid Mahmud Efendi Ulema 

165 Yunus Zühdi Bey Ulema, Müftü 

166 İbrahim Süruri Bey Vilayet Mektubi Kalemi Müsevvidi 

167 Hayri (Hayrullah) Bey Vilayet Mektupçuluğu 

168 Mahmud Celaleddin Bey Yayıncı, Gazeteci 

169 Ahmed Rıza Bey Ziraatçi, Siyasetçi 

170 Abbas Ruhi Bey Bilinmiyor 

171 Abdulkadir Halis Bey Bilinmiyor 

172 Abdullah Feyzi Efendi Bilinmiyor 

173 Abdül Efendi Bilinmiyor 

174 Abdülkerim Efendi Bilinmiyor 

175 Adil Bey Bilinmiyor 

176 Ahmed Ragıb Bey Bilinmiyor 
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SIRA MAARİF MÜDÜRÜ MESLEKİ KÖKENİ 

177 Ahmed Raşid Efendi Bilinmiyor 

178 Akif Bey Bilinmiyor 

179 Alaeddin Bey Bilinmiyor 

180 Ali Rıza Bey Bilinmiyor 

181 Ali Rıza Bey Bilinmiyor 

182 Ali Rıza Efendi Bilinmiyor 

183 Ataullah Efendi Bilinmiyor 

184 Celal Bey Bilinmiyor 

185 Cemal Efendi Bilinmiyor 

186 Derviş Efendi Bilinmiyor 

187 Ferit Bey Bilinmiyor 

188 Fevzi Bey Bilinmiyor 

189 Goroyef Efendi Bilinmiyor 

190 Hacı Abdullah Bey Bilinmiyor 

191 Hacı Abdullah Efendi Bilinmiyor 

192 Halil Bey Bilinmiyor 

193 Hamdi Bey Bilinmiyor 

194 Hasan Talat Bey Bilinmiyor 

195 Haşim Nazmi Bey Bilinmiyor 

196 Hayri Bey Bilinmiyor 

197 Hikmet  Bey Bilinmiyor 

198 Hilmi Bey Bilinmiyor 

199 Hüseyin Avni Efendi Bilinmiyor 

200 Hüseyin Efendi Bilinmiyor 

201 Hüseyin Talat Bey Bilinmiyor 

202 İbrahim Zihni Bey Bilinmiyor 

203 İhsan Bey Bilinmiyor 

204 İhsan Bey Bilinmiyor 

205 İsmail Hakkı Bey Bilinmiyor 

206 İsmail Hakkı Bey Bilinmiyor 

207 İsmail Hakkı Bey Bilinmiyor 

208 Kemal Bey Bilinmiyor 

209 Kemaleddin Bey Bilinmiyor 

210 Mahi Alaeddin Bey Bilinmiyor 

211 Mahir Bey Bilinmiyor 

212 Mahmud Rıfat Bey Bilinmiyor 

213 Mahmud Zihni Bey Bilinmiyor 

214 Mahmud Ziya Alaeddin Bey Bilinmiyor 

215 Mahrum Bey Bilinmiyor 

216 Mehmed Bey Bilinmiyor 

217 Mehmed Cemil Efendi Bilinmiyor 

218 Mehmed Emin Efendi Bilinmiyor 

219 Mehmed Faik Bey Bilinmiyor 

220 Mehmed Haşim Bey Bilinmiyor 

221 Mehmed Hilmi Efendi Bilinmiyor 

222 Mehmed Zihni Bey Bilinmiyor 

223 Mehmed Ziyaeddin Bey Bilinmiyor 

224 Mustafa Şefik Bey Bilinmiyor 

225 Mümtaz Efendi Bilinmiyor 
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SIRA MAARİF MÜDÜRÜ MESLEKİ KÖKENİ 

226 Namık Efendi Bilinmiyor 

227 Necib Bey Bilinmiyor 

228 Neşab Bey Bilinmiyor 

229 Neşet Bey Bilinmiyor 

230 Nezih Efendi Bilinmiyor 

231 Nihad Bey Bilinmiyor 

232 Osman Hayri Bey Bilinmiyor 

233 Osman Nuri Bey Bilinmiyor 

234 Osman Sırrı Bey Bilinmiyor 

235 Ömer Fevzi  Bey Bilinmiyor 

236 Rahmi  Bey Bilinmiyor 

237 Rauf Bey Bilinmiyor 

238 Reşid Bey Bilinmiyor 

239 Rüstem Nazmi Bey Bilinmiyor 

240 Sabri Efendi Bilinmiyor 

241 Sabri Efendi Bilinmiyor 

242 Sami Bey Bilinmiyor 

243 Sinan Bey Bilinmiyor 

244 Subhi Bey Bilinmiyor 

245 Süleyman Efendi Bilinmiyor 

246 Süleyman Sami Bilinmiyor 

247 Şahab Bey Bilinmiyor 

248 Şükrü Efendi Bilinmiyor 

249 Tahsin Efendi Bilinmiyor 

250 Talat Bey Bilinmiyor 

251 Talat Bey Bilinmiyor 

252 Tevfik Bey Bilinmiyor 

253 Tevfik Bey Bilinmiyor 

254 Tevfik Bey Bilinmiyor 

255 Tevfik Bey Bilinmiyor 

256 Tevfik Efendi Bilinmiyor 

257 Yunus Efendi Bilinmiyor 

258 Zeynelabidin Efendi Bilinmiyor 

259 Ziya Efendi Bilinmiyor 
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EK 2: Mülkiye Mektebi Mezunu Ġlk Maarif Müdürü 

(https://islamansiklopedisi.org.tr/emrullah-efendi 01/10/2019). 

 

 

EK 3: En Uzun Süreli Maarif Müdürlüğü Yapan Mülkiye Mezunu Hüseyin Yazcızade 

Mehmed Tevfik Bey (Çankaya, 1968-1969b: 439). 
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EK 4: Müze-i Hümayun Bursa ġubesi’nin AçılıĢ Töreni Sağ ön sıra baĢta Maarif Müdürü 

Mustafa Azmi Bey (Özendes, 1999: 176). 

 

 

EK 5: Selanik Mekteb-i Ġdadi ve Mekteb-i RüĢdiye için çalıĢmalarından dolayı Maarif Müdürü 

Tahsin ve Mektep Müdürü Cemal Beylerin taltif edilmeleri teklifi (BOA. MF.MKT., 131/93, 

09/03/1309). 
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EK 6: Hasan Tahsin Bey’in Yazdığı Medhal-i Hendese Adlı Kitap 

(http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/yordambt/yordam.php?sayfaOturumAc 09/09/2019). 

 

EK 7: Mustafa Azmi Ömer (Akalın) Bey’e Ait Sicill-i Ahval Kaydı (BOA. DH. SAĠDd.., 

72/333, 29/12/1275). 
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HÜSEYİN TEVFİK PAŞA‟NIN “YENİ ÖLÇÜLERİN MENÂFİ„ VE İSTİ„MÂLİNE 

DÂİR RİSÂLE-İ MUHTASARA” ADLI ESERİ
1

HÜSEYİN TEVFİK PASHA‟S SEMINAL WORK ENTITLED “A BRIEF 

BOOKLET ON THE BENEFITS AND UTILIZATION OF THE NEW MEASUREMENT 

UNITS” 

Aslıhan NAKİBOĞLU
2

Edip BUKARLI
3

Özet 

İktisat tarihi içinde önemli bir yer tutan ölçü ve tartı birimleri, Osmanlı 

İmparatorluğunun ticari yaşamında önemli bir yer tutmuştur. Osmanlı İktisadi yapısında 

iktisadi faaliyet hacmi içinde farklı ölçü ve tartı birimleri yine aynı isim ve değerleriyle 

kullanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğunun iktisadi yaşamında zaman zaman ölçü birimlerinin 

kullanılmasında problemler yaşanmıştır. Kanunnamelerde de konuyla ilgili yeterli açıklama 

olmamasından dolayı ticari faaliyetlerde ilgili birimlerle ilgili verilerin değerlendirilmesinde 

sıkıntı yaratmıştır. 

Son dönem Osmanlı devlet adamı ve matematikçi Hüseyin Tevfik Paşa‟nın “Yeni 

Ölçülerin Menâfi„ ve İsti„mâline Dâir Risâle-i Muhtasara” adlı eseri, yeni ölçü birimleriyle 

ilintilidir.  Osmanlı Devleti, tarihi süreç eski ölçü birimlerinin meydana getirdiği karışıklık 

nedeniyle bunları tamamen hükümsüz bırakıp uygulamadan kaldırmıştır. Yerine ise kamu 

hukukunu korumak ve adaleti gözetmek suretiyle daha disiplinli ve sistemli bir şekilde yeni 

ölçü birimlerini uygulamıştır. Bu yeni ölçü birimleri, iktisadi ve toplumsal gibi birçok alanda 

yeni bir düzen oluşturmuştur. Yeni ölçü birimlerinin yararları oldukça fazladır. Öyle ki yeni 

ölçü birimlerinin denetim kalibrasyonları eski ölçülere nispeten daha kolay ve sağlıklı bir 

şekilde yapılabilmekteydi. Yeni ölçü birimlerinin kullanılmasıyla eski ölçülerdeki karışık 

hesaplar giderilmiştir. Yeni ölçü birimleriyle hesaplamalar hem kolay hem de denetlenebildiği 

için hile ve kandırmalardan da korumaktaydı. Nitekim yeni ölçü birimleriyle ticari ilişkiler de 

gelişme göstermiştir. Osmanlı Devleti‟nin eski ölçü birimlerindeki karışıklıkları gidermek için 

yerine yeni ölçü birimlerini getirmesindeki çabası dikkate değerdir. 

Bu çalışmada, eski ölçü birimlerinin kaldırılıp yeni ölçü birimlerinden, Arşın, Yeni 

arşın, Eski çarşı arşını, Endaze ve Mimar arşını tanımı gibi önemli bilgilerin yanı sıra eski 

ölçülerin açıklaması ve eski-yeni ölçü birimlerine dair kurallar gibi hayli yararlı bilgiler 

aktarıldığı görülmektedir. Bu çalışmayı, bizler Osmanlıcadan, Latin harflerine tercüme ederek 

okuyuculara konuları daha da sadeleştirmeye özen gösterdik. 

1 Hüseyin Tevfik Paşa tarafından kaleme alınan “Yeni Ölçülerin Menâfi„ ve İsti„mâline Dâir Risâle-i Muhtasara” 

adlı eser, 1299 tarihinde İstanbul‟da basılmıştır. Bu eseri tercüme etmemizin başat nedeni, eski ölçülerin karışık 

olması ve onun yerine faydaları ve fiyat dönüşümü hakkındaki kolay ve anlaşılır kuralları olan yeni ölçü 

birimleri gibi önemli bir konunun ele alınmasından kaynaklanmaktadır.  
2 Doç.Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü 
3 Tarih Doktoru 
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Bu çalışmada, yeni ölçülerin gerek faydalarını ve çeşitlerini gerekse bunlara dair 

kurallar incelenmektedir. Oldukça önemli bir konu olan ölçü birimleri ile ilintili bu makalenin 

literatüre katkı sunacağı umulmaktadır. 

Anahtar Kelimler: Osmanlı Devleti, İktisat, Hesap, Ölçü birimleri, Arşın, Endaze. 

Abstract 

The measurement and weighing units occupied an important place in the commercial 

life of the Ottoman Empire. In the Ottoman economic structure, different measurements and 

weighing units were used having the same name and values within the economic activity 

volume. In the economic life of the Ottoman Empire, certain problems had been experienced 

in utilizing the measurement units from time to time. Due to the lack of sufficient 

explanations in the legislation, it caused difficulties in the evaluation of the data related to the 

relevant units in commercial activities. 

The seminal work of Hüseyin Tevfik Pasha, the late Ottoman statesman, and 

mathematician, entitled “A Brief Booklet on the Benefits and Utilization of the New 

Measurement Units (Yeni Ölçülerin Menâfi„ ve İsti„mâline Dâir Risâle-i Muhtasara)” was 

related to the new measurement units.  

The Ottoman State completely abolished the old measurement units throughout the 

historical process and replaced them with new measurement units in a more disciplined and 

systematic manner in order to get rid of the confusion caused by them as well as to uphold 

public law and maintain the course of justice.  

These new measurement units led to a new order in many domains such as economic 

and social. The benefits of the new measurement units are considerably abundant. In fact, the 

control calibrations of the new measurement units were relatively easy and reliable compared 

to the old ones. By using new measurement units, the complex calculations of the old ones 

were eliminated. The calculations made with the new measurement units were freed from 

fraud and deception since they were easy-to-use and verifiable. As a matter of fact, 

commercial relations were also improved along with new measurement units. The Ottoman 

State‟s efforts to replace the old measurement units with the new ones to mitigate the 

confusion were noteworthy. 

In this study, information on the new measurement units such as Arşın, New Arşın, Old 

Bazaar Arşın, Endaze (Ell) and Architectural Arşın which replaced the old measurement units 

that were abolished as well as the description of the old measurements and rules about the old 

and new measurement units are introduced. We have translated this work from the Ottoman 

language into Turkish in Latin letters and have made utmost efforts to further simplify the 

issues for the readers. 

In this study, both the benefits and types of the new measurement units and the rules 

which apply to them are examined. It is hoped that this study related to measurement units, 

which is a very important issue, would contribute to the literature. 

Keywords: Ottoman State, Economics, Account, Measurement units, Arşın, Endaze. 
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Literatür 

 

Toplumların tarihsel süreçte sürekliliklerini sağlayabilmelerinin en önemli unsuru, sahip 

oldukları iktisadi anlayışları olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu da tarihte uzun süre 

devamlılığını, sahip olduğu iktisadi anlayışa, zihniyete dayalı olarak gerçekleştirmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğunda uygulanan iktisadi politikalar da devlet ele geçirdiği bölgelerde 

eskiden mevcut olan yapıyı değiştirmeyerek bölgede tam kontrolü ele geçirdikten sonra 

kanunları Osmanlılaştırarak ya da aynen olduğu gibi devam ettirerek bir standart yakalamaya 

çalışmıştır. 

İktisat tarihi içinde önemli bir yer tutan ölçü ve tartı birimleri, Osmanlı 

İmparatorluğunun ticari yaşamında önemli bir yer tutmuştur. Osmanlı İktisadi yapısında 

iktisadi faaliyet hacmi içinde farklı ölçü ve tartı birimleri yine aynı isim ve değerleriyle 

kullanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğunun iktisadi yaşamında zaman zaman ölçü birimlerinin 

kullanılmasında problemler yaşanmıştır. Kanunnamelerde de konuyla ilgili yeterli açıklama 

olmamasından dolayı ticari faaliyetlerde ilgili birimlerle ilgili verilerin değerlendirilmesinde 

sıkıntı yaratmıştır. 

İmparatorlukta bazı bölgelerde aynı birimler farklı değerlerle ifade edilmiştir. Bu durum 

İmparatorluk yine ölçü ve ölçü birimleriyle ilgili işlemlerde sıkıntı yaratmıştır. Çünkü ölçü ve 

ölçü birimlerinde genel bir standart oluşturamadıkları görülmektedir.  

Osmanlı İmparatorluğunda ölçü birimlerinin kullanıldıkları dönemde hangi anlama 

geldikleri ayrıca kullanıldıkları dönemde hangi amaçlarla ve araçlarla kullanıldıkları 

çalışmalarda yeterince açıklanamaması, Osmanlı İmparatorluğunda ölçü birimlerinde 

belirsizliklerin var olduğu yapılan literatür çalışmalarında da ifade edilmektedir. Yapılan 

literatür araştırmasında; 

Çalışmalarda; 

*İktisat tarihi alanında ölçü ve tartı birimlerinin iktisadi sosyal ve ticari hayatta çok 

önemli olduğu, 

*İktisat tarihi çalışmalarının Osmanlı İmparatorluğundaki iktisadi faaliyet alanlarında 

çalışma sahalarında farklı bölgelerde, yörelerde, farklı ölçü birimleri ile karşı karşıya 

kaldıkları ve kullanılan ölçü birimlerinde tek bir sistematiğin olmadığı,  

*İmparatorluk hem İslam-Türk devletleriyle hem de Avrupa ile yaşadığı ticari ilişkiler 

sebebiyle Avrupa uzunluk ölçü birimlerini de kullanmıştır. 

*Ölçü birimlerinin bir değerden diğerine çevrilmesinde sıkıntılar yaşandığı, 

*Sancak kanunnamelerinde belirlenen birimlerin müfettişlerin denetiminde olduğu, 

*Denetlemelerle usulsüzlüklerin önüne geçilerek ticari faaliyetlerde hile yapılmasına 

engel olunmak istendiği, 

*Bir sorun çıkması durumunda standart bir birimle problemlerin çözülmeye çalışıldığı, 
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*Ölçü birimlerinde bir standardın oluşturulması fikri yenilikçi devlet adamlarıyla 

gündeme gelmiştir. 

*Ölçü ve tartı birimlerindeki düzenlemelerin tarihsel geri kalan kısmının süreklilikte 

Cumhuriyet Türkiye‟sinde gerçekleştiğinin ifade edilmesi, 

*Kanunnamelerde değeri verilmeksizin ifade edilen ölçü birimlerinin varlığı, 

*Düsturlarda gümrük ve gümrük işlemlerinde kullanılan ölçü birimleri, 

*Yörelerin özelliklerine göre kullanılan ölçü birimleri olduğu, 

*Aynı birim için farklı dönemlerde değişik değerlerin varlığı, 

*Osmanlı İmparatorluğunda tüm coğrafyada tedavülde olan ölçü birimleri ile bunların 

kullanım kaynakları arasında referans olabilecek çalışmaların olduğu fakat özelinde mesafe 

ölçülerinden çok söz edilmemektedir. 

*Konu ile ilgili arşiv belgesinin yoğunluğu ve bu konu ile ilgili yapılan çalışmaların çok 

fazla olmadığı gibi yapılar ifade edilmiştir.  

Osmanlı İmparatorluğunda ölçü ve tartı birimleri ile ilgili çok fazla çalışmanın 

olmaması bizleri bu konuyla ilgili çalışma yapmaya yönlendiren en önemli sebep olmuştur. 

Bu sebeple çalışma konusu olarak “ Hüseyin Tevfik Paşa‟nın Yeni Ölçülerin Menafi ve 

İstimaline Dair Risalei Muhtasara” isimli çalışmasına göre Osmanlı İmparatorluğunda ölçü 

birimleri ele alınmıştır. Aşağıda ölçü birimleri ile ilgili yapılan literatür taraması sonucunda 

tespit edilen yayınlar hakkında kısaca bilgi verildikten sonra hazırladığımız çalışmanın hangi 

yapıyı tamamlamaya yardımcı olacağı ifade edilecektir.  

Ünal Taşkın tarafından hazırlanan “Osmanlı Devletinde kullanılan Ölçü ve Tartı 

Birimleri”
4
 isimli yüksek lisans tezinde, Osmanlı İmparatorluğunun fethettiği yerlerin 

özelliklerini dikkate alarak farklı idare tarzları uygulanmış olduğu ve bu sebeple ölçü ve tartı 

sisteminde farklılıklar görüldüğü ifade edilmiştir. Ölçü ve tartı sisteminin oldukça önemli 

olmasına rağmen yapılan çalışmaların yetersizliği anlatılarak çalışmalarında ellerinden 

geldiğince titiz çalıştıklarını ve elde ettikleri bilgileri sistematik bir şekilde aktarmaya 

çalıştıkları ifade edilmiştir. Çalışmada, ağırlık ve hacim ölçüleri verilerek bunların işlemlerde 

birbirleriyle yakın oldukları açıklanarak, uzunluk ölçülerine geçilmiştir. Müteakiben alan 

ölçüleri ve nazari ölçüler açıklanmıştır. Çalışmada yazar, Osmanlı İmparatorluğunda 

kullanılan ölçü ve tartı birimlerinin çeşitliliği yüzünden bir sistematiğin olmadığını tespit 

etmiştir. Bu da İmparatorluğun iktisadi faaliyetlerde sıkıntıyla karşı karşıya kalma sebebi 

olmuştur.  

“Osmanlılarda Mesafe Ölçümü ve Tarihi Süreci”
5
 İsimli çalışmada, bütün toplumların 

ölçme ve ölçü birimlerine ihtiyaç duydukları ifade edilmiştir. Bu durumun ise her toplumun 

kendilerine ait ölçü birimleri yaratmalarına sebep olduğu açıklanmıştır. Toplumların 

medeniyet yapılarına göre ölçü birimlerine örnekler vermişlerdir.  

                                                   
4 Detaylı bilgi için bkz. Ünal Taşkın, “Osmanlı Devleti‟nde Kullanılan Ölçü ve Tartı Birimleri”, Yüksek Lisans 

Tezi,  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005. 
5 Detaylı bilgi için bkz. Cemal Çetin, “Osmanlılarda Mesafe Ölçümü ve Tarihî Süreci”, Prof. Dr. Nejat Göyünç 

Armağanı, 2013. 
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Yazar, Osmanlı İmparatorluğu‟nun iktisadi, sosyal ve siyasi gelişim sürecinde mesafe 

kavramıyla ilgili, ulaşım, haberleşme, yol sistemi vb. konularla ilgili çalışmalar yapıldığını 

anlatmıştır. Çalışmanın temel konusunu, Osmanlı İmparatorluğunda kullanılan uzaklık 

ölçülerini yüzyıllara göre kullanım durumlarının teorik ve pratik olarak ifade edilmesi 

oluşturmuştur. Ölçü birimleri olarak, Arşın/Zira, Ayak, Adım, Mil, Fersah, Saat, Berid 

Merhale, Konak verilirken tarihsel süreçleri açıklanmıştır. 

Ünal Taşkın tarafından hazırlanan “Osmanlı Devrinde Ortadoğu‟da Kullanılan Ağırlık 

ve Hacim Ölçüsü Birimleri”
6
 isimli makale çalışmasında, Osmanlı İmparatorluğunda farklı 

idare tarzlarının uygulanması ve bunun ölçü birimlerine de yansımasını açıkladıktan sonra 

Osmanlı fetih dönemleri ve Osmanlı sonrası ölçü sistemlerinin çeşitliliği anlatılmaya 

çalışılmıştır. Konuyu Osmanlı İmparatorluğunda genel bağlamda ele alırken özel bağlamda 

Ortadoğu‟daki kullanılan ölçü ve tartı birimleri hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın 

sonunda, Osmanlı İmparatorluğu ölçü birimlerinin oldukça fazla çeşitlilik göstermesi ve bu 

ölçülerin günümüz değerlerine dönüştürülmesinde yaşanan sıkıntılar olduğu ifade edilmiştir. 

Oranlar konusundaki eksiklik bu sıkıntının en önemli sebebi olarak gösterilmiştir.  

Sevim Yılmaz Önder‟in “14. Yüzyıldan Bugüne Türkiye Türkçesinde Toprak Ölçümü”
7
 

isimli makale çalışmasında, Türkiye Türkçesinde yazılmış olan çalışmaların taranması 

sonucunda, arazi, yer, toprak, hak ve yol vb. kelimeler taranarak, toprağın hacmi, uzunluk, 

ağırlık ve alan bakımından ölçüldüğünün tespit edildiği görülmektedir. Bu çalışmanın sonraki 

çalışmalara iyi bir başlangıç olması ümit edilmektedir. 

“Halil İnalcık, Nejat Göyünç, Heath W. Lowry, İsmail Erünsal, Klaus Kreiser, A. Atilla 

Şentürk Neşir heyetinden çıkan Osmanlı araştırmaları XVI. İsimli çalışmasında yer alan 

“Tahrir Defterlerinde Geçen Deyimler”
8
 isimli çalışma, Zeki Arıkan tarafından hazırlanmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğunda tahrir defterlerinin ve kanunnamelerde geçen birçok deyimin 

anlamını belirlemenin zorluğu ifade edilmiştir. Çünkü bu kavramlar Osmanlı Devleti‟nin 

iktisadi, sosyal ve siyasal yapılarından meydana gelmiştir. Çalışmada, tahrir defterlerinde 

geçen ölçü birimleri kavramına değinilerek Walter Hinz‟ in İslam‟daki ölçü birimleri 

üzerindeki araştırması bu alanın sistemli bir çalışması olarak tanımlanmıştır. Ayrıca uzunluk, 

ağırlık, hacim vb. ölçü birimlerinde Cumhuriyet Dönemi‟nde ulusal ve uluslararası düzeyde 

tam bir standartlaşma sağlanmış olduğu belirtilmektedir. Çalışmada ölçü birimleri dışında, 

reayanın statüsü, vergilerle ilgili deyimler, askeri sınıfla ilgili deyimler, para ekonomisi ve 

ticari yaşamla ilgili deyimler, teknik ve askeri deyimler, hukuki ve idari yapıyla ilgili 

deyimler başta olmak olmak üzere bilgiler verilmiştir. Ağırlık, uzunluk, hacim ve alan 

ölçüleriyle ilgili deyimler, mümkün olduğunca açıklanmaya çalışılmıştır. Osmanlı ölçü 

                                                   
6 Detaylı bilgi çin bkz. Ünal Taşkın, “Osmanlı Devrinde Ortadoğu‟da Kullanılan Ağırlık ve Hacim Ölçüsü 

Birimleri”, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, V(2), 2008. 
7 Detaylı bilgi için bkz. Sevim Yılmaz Önder, “14. Yüzyıldan Bugüne Türkiye Türkçesinde Toprak Ölçümü”, 

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Yıl IV, Sayı 1, 2012. 
8 Detaylı bilgi için bkz. Zeki Arıkan, “Tahrir Defterlerinde Geçen Deyimler”, Osmanlı Araştırmaları, Sayı 16, 

1996. 
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birimlerinin kaynağının Türk ve İslam dünyasındaki ölçülerle yerel ve geleneksel 

uygulamalara dayalı olduğu belirtilmiştir. 

”Kazak Türkçesinde Ölçü ve Ölçü Adları”
9
 isimli çalışmada, toplumda kıyaslama 

yapmanın toplumları ölçü birimlerine yönlendirdiğini açıklanmıştır. Çalışmada, Kazak 

Türkçesinde mesafe, uzunluk, ağırlık ölçü birimleri ve bunlarla ilgili terimler anlatılmıştır. 

Sonuç olarak, Kazak Türklerinin bu sistemi geliştirmelerindeki düşünme ve somutlaştırma 

şekillerinin doğadaki nesnelerden ve insan uzuvlarından faydalanarak Kazak Türkçesinde 

kullanıldığı, Kazak Türklerinin çeşitli siyasi ve sosyal sebeplerle temasta yabancı kültürlerle 

bu konudaki etkileşimleri ve ödünçleri ifade edilmiştir. 

“Osmanlı Deniz Ticaretinde Ölçü Birimlerinin Batılılaşmasına Bir Örnek: Kileden 

Tanilatoya, Moorsom Usulü‟nün Uygulanması”
10

 isimli çalışmada, 19. yüzyılda Osmanlı 

İmparatorluğunda her konuda önemli değişikliklerin yaşandığı ifade edilmiştir. Her sahada 

geleneksel ile modern ve modern ile geleneksel bir arada kullanılmıştır. Bu sürecin batı 

ekonomisi ile şekillenmesi anlatılarak Osmanlı İmparatorluğunda bir hacim ölçüsü olan, 

kilenin, özellikle denizcilik faaliyetlerinde Avrupa merkezli bir ölçü olan tanilatoya 

dönüşümü ve gemilerin ölçüm sisteminde uluslararası bir standardizasyona gidişte Osmanlı 

İmparatorluğunun geçirdiği süreci açıklamaya çalışmıştır. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğunun 

geleneksel kurum anlayışının yeni düzene direnmesinin de aksaklıkların temel sebebi olduğu 

ifade edilmiştir. 

“Osmanlı Devletinde Avrupa İktisadi Yayılımı ve Direniş (1881-1908)”
11

 adlı çalışma, 

Donald Quataert isimli yazar tarafından kaleme alınmıştır. Sabri Tekay tercümesini yapmıştır. 

Kitapta bir bölümde, Avrupa ekonomisinin Osmanlı Toplumu üzerindeki etkileri anlatılarak 

kitap içerisinde dönüm, okka, kantar, para, lira(altın), sterlin, 20 Frank gibi kavramları, 

ağırlıklar, ölçüler ve para birimleri olarak ifade etmiştir. 

Ali Efdal Özkul tarafından hazırlanan “Osmanlı İdaresinde Kıbrıs‟ta Ekmekçi Esnafı 

(Habbaz) ve Faaliyetleri”
12

 isimli makale çalışmasında, Kıbrıs adasındaki esnaf teşkilatı ile 

ilgili yapılan bir çalışmadır. Bu çalışma içinde görevlilerin ekmeğin fiyatının belirlenmesine 

çok dikkat ettikleri ve buğdayın değirmene giriş ve çıkış miktarına ve maliyet hesapları 

ölçümleri yapılarak hesaplamalar yapıldığı belirtilmiştir. Esnaf örgütlerinde hileye sebebiyet 

vermemek için ölçüm ve tartı kurallarına uymaya çalıştıkları görülmüştür. 

                                                   
9 Detaylı bilgi için bkz. Emine Atmaca, “Kazak Türkçesinde Ölçü ve Ölçü Adları”, Türk Dünyası Dil ve 

Edebiyat Dergisi, Sayı 27, 2011. 
10 Detaylı bilgi için bkz. İlhan Ekinci, “Osmanlı Deniz Ticaretinde Ölçü Birimlerinin Batılılaşmasına Bir Örnek: 

Kile‟den Tonilatoya Moorsam Usulü‟nün Uygulanması”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(17), 2011. 
11 Detaylı bilgi için bkz. Donald Quataert, Osmanlı Devleti‟nde Avrupa İktisadi Yayılımı ve Direniş (1881-1908), 

Ankara, 1987. 
12 Detaylı bilgi için bkz. Ali Efdal Özkul, “Osmanlı İdaresinde Kıbrıs‟ta Ekmekçi Esnafı (Habbâz) ve 

Faaliyetleri”, Belleten, LXXXII (295), 2018. 
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“Onaltıncı Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Hâkimiyetinde Pakrac Livası”
13

 isimli 

çalışma, Selçuk Ünal tarafından hazırlanmış bir makaledir. Çalışmada, tahrir defterleri dikkate 

alınarak Osmanlı İmparatorluğunun Balkan siyasi coğrafyasındaki Osmanlı tarihinin siyasal 

anlamdaki bölgesel yönetim şekilleri ve durumu açıklanmıştır. Bu bağlamda sancakta 

kullanılan ölçü birimleri anlatılmıştır. (Pakrac Livası‟ndaki) Osmanlı İmparatorluğunun gelir 

toplama yöntemi içinde, idaresi altına aldığı ülkelerdeki diğer bütün değişik uygulamaları da 

olduğu gibi mahalli ölçü birimlerini de kendi sistemi içine almakta bir sakınca görmemiştir. 

Bu bölgedeki ölçü isimleri merkezi terminolojiyle uyumlu olmakla birlikte uygulamada 

eskiden beri var olan mahalli ağırlık ve ölçülerin de kullanımına devam edildiği ifade 

edilmiştir. Bunlar kile, varil, raiyyet rüsumu, resmi çift, öşür vergisi vb. olarak tanımlanmıştır. 

Mehmet Ali Ünal tarafından “Rumeli Sancaklarından Ölçüler ve Tartılar”
14

 isimli 

makale çalışmasında, Osmanlı Devleti‟nin standart bir metrolojik sisteme sahip olmadığı ve 

her eyalet ve sancakta farklı ölçü ve tartıların kullanıldığı, eyaletlerin ele geçiriliş zamanları 

farklı zamanlar olduğu için, devletin çok geniş bir coğrafyaya dağılmış olması yüzünden ölçü 

ve tartı birimlerinde standart oluşturulamamıştır. Çalışmada, Osmanlı Devleti‟nin belli 

ağırlıklı ve uzunluk ölçülerini standart birim olarak kabul etmiş olduklarını ve her sancaktaki 

ölçü ve tartıları bu standartlara uygulayarak iktisadi işlemleri gerçekleştirdikleri açıklanmıştır. 

Ayrıca Rumeli sancaklarındaki kullanılan ağırlık, sıvı ve uzunluk ölçülerinin birbirlerinden 

farklı olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu ölçüler bazen yöredeki özel isimleriyle bazen de 

Osmanlı Devleti metrolojisine göre kullanılmıştır. Bu yüzden teoride önemli kabul edilmiştir. 

Hububat için kullanılan, şarap, kile, şıra, ve sıvı yağı için kullanılan ölçü ve tartı birimleri 

anlatılarak günümüz uzunluk ve ağırlık ölçüleri ile değerlendirilmesi yapılmıştır.  

Süleyman Demirci ve Hasan Arslan, tarafından hazırlanan “Eşkiyalar ve Osmanlı 

Devleti: Maraş Eyaleti Örneğinde Devlet Görevlilerinin Eşkıyalık Faaliyetleri ve Bunların 

Merkez-Taşra Yazışmalarındaki Yansımaları (1590-1750)
15

 isimli çalışmada, çok küçük bir 

dipnotta kile ilgili bilgi verilmiştir. 

Songül Ulutaş tarafından hazırlanan “Şer‟iyye Sicillerine Göre Tarsus‟ta Ekonomik 

Yapı (1839-1856)”
16

 isimli yüksek lisans tezi çalışmasında, Tarsus Şer‟iyye Sicilleri 

çalışılmıştır. İlgili tarihlerle ilgili birçok iktisat tarihi kaynağına ulaşılmıştır. Bu çalışmada, 

Tarsus‟ta tarım alanları ve tarımı yapılan ürünlerde kullanılan ölçü birimleri hakkında bilgi 

verilmiştir. Bu ürünler pamuk, tütün, buğday, arpa, susam, zeytin, bağcılık, üzüm üretimi 

                                                   
13 Detaylı bilgi için bkz. Selçuk Ural, “Onaltıncı Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Hâkimiyetinde Pakrac 

Livası”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 2009. 
14 Detaylı bilgi için bkz. Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Dönemi Balkan Ekonomisi, “Rumeli Sancaklarında Ölçüler 

ve Tartılar”, Gece Kitaplığı, Ankara, 2018.  
15 Detaylı bilgi için bkz. Süleyman Demirci ve Hasan Arslan, “Eşkiyalar ve Osmanlı Devleti: Maraş Eyaleti 

Örneğinde Devlet Görevlilerinin Eşkıyalık Faaliyetleri ve Bunların Merkez-Taşra Yazışmalarındaki Yansımaları 

(1590-1750)”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 16, 2012. 
16 Detaylı bilgi için bkz. Songül Ulutaş, “Şer‟iyye Sicillerine Göre Tarsus‟ta Ekonomik Yapı (1839-1856)”, 

Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006. 
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olarak belirtilirken, çeki, batman kıyye ve kontör gibi ölçülerde kullanılan birimler olarak 

anlatılmıştır.  

Prof. Dr. Hatice Neşe Erim ve Dr. Aslıhan Nakiboğlu tarafından hazırlanan “Gümrük 

Yıllığı ve Rüsumat Salnamesinde
17

 Rüsumat Emaneti‟nin kurulması sonrasında gümrük 

işlemlerinde daha kurumsal bir yapının oluşturulması ve gümrük gelirlerinin daha düzenli 

toplanabilmesi için kurumsal düzenlemeler çıkarıldığı ifade edilmiştir. Bunlardan bir tanesi de 

gümrüklerde gelen malların ölçüm işlemleri ve dikkat edilmesi konusudur. Bu bağlamda 

Osmanlı Devleti ölçü birimleri ve Avrupa ölçü birimlerine dönüşüm işlemleri hakkında bilgi 

verilmiştir. (Lirayı Osmani, sim mecidiye, İngiliz lirası, şilin, frank, Avusturya, (kuran), mark, 

ruble, dolar, tonilato), parmak, santimetre mil, İstanbul kilesi,Dirhem, fersah, eski dönüm, 

kıyye, Lordo, mercale, desimetre, kirah, pas, 12 liniye, kadem, yard, stanot mayl, milliberi) 

Aslıhan Nakiboğlu‟nun, “Osmanlı Maliyesinde Süreklilikler ve Değişim: Rüsumat 

Emaneti”
18

 isimli Doktora Tez çalışmasının ekler bölümünde Düstur, Zeyil (1-4), s.203-204, 

ve Müskirat Nizamnamesi 2. Maddesine göre hazırlanan cetvelde, mikyaslar hakkında veriler 

yer almaktadır. Mikyasatı Atikanın Mikyasatı Cedidiye Tahvili ve Tablolar halinde yeni arşın, 

kirah, parmak, çarşı arşını, muamara arşını, endaze, yeni okka, yeni dönüm, eski okka, evlek, 

kile, şinik, ölçek vb. ölçü birimleri dönüşümleri verilmiştir. 

İstanbul ve yöresine ait kadı sicillerinde
19

 esnaf örgütleriyle ilgili narh fiyat listelerinde 

çeşitli ölçü birimlerinin kullanıldığı görülmektedir. (İstanbul, Üsküdar, Balat, Rumeli, Eyüp, 

Hasköy, Galata) 

Osmanlı devlet adamı ve matematikçi Hüseyin Tevfik Paşa‟nın “Yeni Ölçülerin Menafi 

ve İsti‟maline Dair Risale-i Muhtasara” isimli çalışması, Osmanlı Devletinde yeni ölçü 

birimleri ile ilgilidir. Çalışmada Osmanlı İmparatorluğunun tarihsel süreçte eski ölçü 

birimlerinin meydana getirdiği problemler yüzünden bunları tamamen hükümsüz bıraktığı, 

yerine ise kamu hukukunun korunduğu, adaletli, disiplinli bir şekilde yeni ölçü birimleri 

uygulandığı anlatılmıştır. Kullanılan yeni ölçü birimleri, ülkede iktisadi ve toplumsal anlamda 

önemli düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Kullanılan yeni ölçü birimlerinin; 

*Denetimi daha kolay yapılabilmektedir. 

*Hesaplamalardaki aksaklıklar yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. 

*Yeni ölçü birimleri iktisadi yaşamda hileyi azaltmıştır. 

*İktisadi faaliyetler gelişme göstermiştir. 

Osmanlı İmparatorluğunda eski ölçü birimlerinin kaldırılıp yeni ölçü birimlerinde arşın, 

endaze, yeni arşın, mimar arşını tanımının yanı sıra eski ölçülerin açıklanması, eski ve yeni 

                                                   
17Detaylı bilgi için bkz.  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, “Gümrük Yıllığı Rüsûmât Salnâmesi”, İlk Baskı 

Dersaadet 1330 (1914). Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. H. Neşe Erim ve Dr. Aslıhan Nakiboğlu, Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2014. 
18 Detaylı bilgi için bkz. Aslıhan Nakiboğlu, ““Osmanlı Maliyesinde Süreklilikler ve Değişim: Rüsûmât 

Emaneti”, Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011. 
19  Detaylı bilgi için bkz. İstanbul Kadı Scilleri, Proje Yönetmeni, M. Akif Aydın, Bilim Kurulu, M. Akif Aydın, 

Bilgin Aydın, İdris Bostan, Feridun Emecen, İsmail E. Erünsal, Mehmet İpşirli, Mustafa Oğuz, Ed: Çoşkun 

Yılmaz 
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ölçü birimleriyle ilgili oldukça faydalı kurallar sunduğu için literatüre önemli şekilde katkıda 

bulunacağına inanılmaktadır.  

Araştırmanın Amacı: Hüseyin Tevfik Paşa‟nın “Yeni Ölçülerin Menafi ve İsti‟maline 

Dair Risale-i Muhtasara” isimli çalışmanın Türk İktisat Tarihi alanına kazandırılarak, Osmanlı 

İmparatorluğunda eski ölçülerin yarattığı problemlerin ortadan kaldırıldığı, iktisadi yaşama 

getirdiği standartlaşmayı örneklerle açıklamak böylece kamu hukukuna uygun disiplinli ve 

sistemli bir ölçü birimi uygulamasının da bu konuyla ilgili önemli bir katkıda bulunması 

amaçlanmıştır. 

Araştırmada Yöntem: Çalışmada İBB kütüphanesinden temin edilen arşiv belgesi 

günümüz Türkçesine tercüme edilerek Osmanlı Devletinde standart bir ölçü birimi yaratırken 

nasıl bir yol takip etmiş olduğu eserin tercümesiyle netleşmiştir. 

Araştırmanın Önemi: Eski ölçülerin karışıklığı sebebiyle kontrol ve kalibrasyonlarda 

sağlıklı bir şekilde üretim ve kurulumunda karşılaşılan sorunların yeni ölçü birimleriyle 

ortadan kaldırıldığı ve yeni ölçü birimlerinin kullanıldığı anlatılmıştır. Çalışmada alınan 

önlemlerle Kamu hukukunun korunmasının amaçlandığı ve eski ölçülerin tamamen 

kaldırılarak yerine yenilerinin kullanıldığının anlatılması bakımından önemlidir. Çünkü bu 

zamana kadar taranan literatür çalışmalarında da eski ölçüleri kaldırılması yerine eski-yeni-

yeni-eski kullanımının devam edildiği belirtilmiştir. Bu çalışma, artık iktisadi faaliyetlerde 

sorun çıkaran bu önemli dual yapının ortadan kaldırılarak daha kurumsal bir oluşumun 

meydana gelişinin de önemli bir göstergesi olmuştur. 

 

 

Giriş 

Hüseyin Tevfik Paşa (1832-1901) 

Osmanlı Devleti‟nin son döneminde yaşamış matematikçi, devlet adamı, asker ve 

bürokrat olan Hüseyin Tevfik Paşa, Bulgaristan sınırları içinde yer alan Vidin‟de doğmuştur.
20

 

Babası Hasan Efendi‟dir. İlkokul ve Rüşdiye‟yi Vidin‟de okumuştur. Rüşdiye‟yi bitirip 

eğitimine devam eden Tevfik Paşa, on beş, on altı yaşlarında iken İstanbul‟a giderek 

Hasköy‟deki Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn‟un resmi sınıfına kayıt yapmıştır.
21

 Burada iyi 

bir eğitim alan Tevfik Paşa, bu okulun yanı sıra okul dışında da matematik ve fen eğitimi 

konusunda hayli çaba sarfetmiştir.
22

 Tevfik Paşa, bu okuldan mezun olduktan sonra Mekteb-i 

Hayriye‟ye kayıt yapmıştır. 1859‟da mezun olup Erkân-ı Harbiye‟ye girmiş ve buradan da 

1860‟da mezun olup öğretmen kadrosuyla Erkân-ı Harbiye‟ye tayin edilmiştir. Öyle ki Erkân-

                                                   
20 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Dahiliye Defterler (DH. SAİD), 1/574, 29 Zilhicce 1248 (19 Mayıs 1833) 
21 Kâzım Çeçen, “Hüseyin Tevfik Paşa,” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 19, İstanbul: TDV Yay., 

1999, 14. 
22 Gert Schubring, “Hüseyin Tevfik Paşa: „Lineer Cebir‟in Mucidi,” Çev. Sevtap Kadıoğlu, Osmanlı Bilimi 

Araştırmaları, VIII/2, 2007, 50. 
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ı Harbiye‟de üst sınıflara cebir, yüksek cebir, geometri, mekanik, astronomi ve analiz gibi 

dersler vermiştir.
23

 

  Bununla birlikte iyi bir eğitim alan Hüseyin Tevfik Paşa, 1863‟de kolağasılığa, 

1867‟de binbaşılığa ve 1869‟da kaymakamlığa yükseltilmiştir. Daha sonra Tophâne-i 

Âmire‟de ihdas edilen Tecrübe ve Muayene Komisyonu‟na üye tayin edilmiştir. Öte yandan 

Ferikliğe tayin edilen Hüseyin Tevfik Paşa, daha sonra Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun 

Nazırlığına kısa bir süre sonra da Tophâne-i Âmire Reisliğiyle birlikte Umûr-ı Nafiâ 

Komisyonu üyeliğine tayin edilmiştir.
24

 Tüm bunlara ilaveten Hüseyin Tevfik Paşa, Yusuf 

Ziya Paşa, Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Sakızlı Ahmed Esad Paşa ve Ali Naki Efendi ile 

beraber yoksul Müslüman çocukların eğitimlerine yardımcı olmak suretiyle 30 Mart 1864‟de 

“Cem‟iyyeti Tedrîsiyye-i İslamiyye‟yi kurmuştur.
25

 23 Aralık 1880‟de Maliye Nâzırlığına 

getirilmiş fakat 27 Temmuz 1881‟de bu görevinden alınmıştır. Bununla birlikte 15 Ağustos 

1882‟de Tophâne-i Âmire fabrikaları müfettişliğine ve 1883 yılında da ortaelçilikle 

Washington sefirliğine gönderilmiştir. Bu görevinden üç yıl sonra Askeri Teftiş Kurulu 

üyeliğine getirilmiştir. Daha sonra Roma sefirliğine tayin edilen Hüseyin Tevfik Paşa, bu 

görevine gitmemiştir.
26

 Devlet kademelerinde başarılı bir idarecilik sergileyip hızla yükselen 

Tevfik Paşa, 1891‟de de Ticaret ve Nâfia Nâzırlığına tayin edilmiştir. Yaklaşık olarak beş yıl 

Nâfia Nâzırlığı yaptıktan sonra Divân-ı Muhâsebat reisliğine tayin edilmiştir.
27

 1893 tarihinde 

ise müşir olmuştur. 2 Ekim 1897‟de ikinci kez Maliye Nazırlığı görevine getirilmiştir.
28

 

Öte yandan Hüseyin Tevfik Paşa, Osmanlıda köklü ıslahatların yaşandığı 19. Yüzyılda 

Avrupa‟daki benzerlerinden öykünerek kurulan yeni öğretim kurumlarına tanıklık etmiş, 

modern bilim ve teknikleri Avrupa‟dan Osmanlıya aktarmak için yurtdışına gönderilmiştir.
29

 

Hüseyin Tevfik Paşa, Osmanlının son döneminde gerek yurt içinde gerekse yurtdışında 

muhtelif görevlerde bulunmuş ve bu görevlerini başarılı bir şekilde ifa etmiş bir devlet 

adamıdır. Sonuç olarak Batılılaşmanın yoğun olduğu 19. yüzyılda görev yapan Tevfik Paşa, 

batıdaki kurumları Osmanlıya aktarma görevinde bulunarak adeta Doğu ile batı arasında bir 

köprü görevi gördüğünü söyleyebiliriz.  

Nitekim Hüseyin Tevfik Paşa‟nın eserleri arasında “Linear Algebra”, “Zeyl-i Usûl-i 

Cebr”, Cebr-i Alâ”, “Fenni Makine”, Us‟ul-i İlm-i Hisâb”, Mahsûsât ve gayri mahsûsât”, yer 

almaktadır. Hüseyin Tevfik Paşa‟nın bu eserleri dışında astronomi ve rubu‟ tahtasına dair iki 

kitap daha kaleme aldığı ve “Mehâbis-i İlmiyye” dergisinde muhtelif yazılarının da olduğu 

                                                   
23 Ekmeleddin İhsanoğlu, “Darülfünun Tarihçesine Giriş,” Belleten, 54/210, 1990, 723. 
24 Çeçen, “Hüseyin Tevfik Paşa,” 14. 
25 Kazım Çeçen, (yay. Haz.), Hüseyin Tevfik Paşa ve “Linear Algebra” İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi 

Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi, 1988, 32. 
26 Çeçen, “Hüseyin Tevfik Paşa,” 14. 
27 BOA, DH. SAİD, 1/574. 
28 Çeçen, “Hüseyin Tevfik Paşa,” 14. 
29 Atilla Polat, “Son Dönem Osmanlı Matematikçi-Bürokratı Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa‟nın Hayatı,” Osmanlı 

Bilim Araştırmaları, 20/1, 2019, 17. 
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bilinmektedir. Yaşamının son yıllarında münzevi bir hayat süren Hüseyin Tevfik Paşa, 16 

Haziran 1901 yılında vefat etmiştir.
30

 

II. Abdülhamid Dönemi Siyasi ve İktisadi Gelişmeler 

  Sultan II. Abdülhamid, 21 Eylül 1842‟de doğmuştur. Babası Abdülmecid, annesi 

Tirimüjgan Kadın Efendi‟dir.
31

 II. Abdülhamid, yaptığı faaliyetler ile Osmanlı Devleti‟nde en 

çok tartışılan padişahlar arasındadır. Bazı çevrelere göre baskıcı bir padişah olarak bazı 

çevrelere göre ise “ulu hakan” olarak nitelenmektedir.
32

 Anayasaya dayalı meşrutî bir idare 

kurmak isteyen ve bu yüzden Abdülaziz ile V. Murat‟ı tahttan indiren Mithat Paşa ve 

arkadaşlarıyla işbirliği yapıp anlaşan Sultan II. Abdülhamid, 31 Ağustos 1876‟da Osmanlı 

İmparatorluğu‟nun 34. padişahı olarak tahta çıkmıştır. Tahtta kaldığı 33 yıl (1876-1909) 

boyunca Osmanlı Devleti‟nde siyasi, sosyal, kültürel, bürokratik, eğitim ve iktisadi olmak 

üzere birçok alanda önemli gelişmeler yaşanmıştır. II. Abdülhamid Dönemi, dünya, Avrupa 

ve İslam âlemiyle olan ilişkilerde oldukça kritik ve sancılı bir dönemdir. İktidarda olduğu süre 

boyunca Osmanlı coğrafyası, Osmanlı medeniyeti ve Osmanlı toplumu için de önemli bir 

dönüm noktasıdır. Bu dönem, aynı zamanda insanlık, medeniyet, bilimsel, teknolojik ve 

ekonomik gibi önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemi teşkil etmektedir.
33

 19. yüzyılın 

ikinci yarısında Osmanlı Devleti‟nin karşı karşıya kaldığı iç ve dış meseleler ve mali sıkıntılar 

çarpıcı boyutlara ulaşmıştır.
34

 II. Abdülhamid, bu çöküş dönemindeki devlette, hâkimiyeti 

sağlamak için hayli mücadele eden ve netice itibariyle mutlak hâkimiyet sağlayan son 

padişahtır. Tahtta kaldığı süre boyunca Osmanlı Devleti, dağılma dönemi yaşamıştır. Osmanlı 

Devleti‟nde otoritenin parçalanmaya başlandığı ve bu parçalanmanın kurumsallaştığı bir 

ortamda Sultan II. Abdülhamid, her şey üzerinde hâkimiyet kurmuştur. Dahası yönetim 

şubelerinin yanı sıra toplumda ideoloji üreten kaynaklar üzerinde de kısmen kontrol 

sağlamıştır.
35

 Yine bu dönemde özellikle basında sansür hayli artmıştır.
36

 II. Abdülhamid 

Dönemi‟nde, I. Meşrutiyet‟in İlanı (1876), İstanbul (Tersane) Konferansı (1876), 1877-1878 

Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi), Ayastefanos Antlaşması (3 Mart 1878), Berlin Antlaşması 

(13 Temmuz 1878) ve II. Meşrutiyet‟in İlanı (1908) gibi önemli siyasi gelişmeler yaşanmıştır. 

Ayrıca II. Abdülhamid, başta Balkanlar olmak üzere muhtelif bölgelerde çıkan isyanlara 

                                                   
30 Çeçen, “Hüseyin Tevfik Paşa,” 15 
31 Cevdet Küçük, “II. Abdülhamid”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul: TDV Yay., 1988, 

s. 216. 
32

 Seçil Şenel Uzunkaya, Hasan Dinçer ve Serhat Yüksel, “Sultan II. Abdülhamid Dönemi Ekonomi 

Politikalarına Yönelik Tarihsel Bir İnceleme”, V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 13-14 Aralık 

2018, İstanbul, s. 67.  
33 Niyazi Kaya, “Sultan II. Abdülhamit‟in İcraatlarının Ekonomik ve Tarihi Coğrafya Açısından 

Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(43), 2009, s. 109-110. 
34 Volkan, Ş. Ediger, Osmanlı‟da Neft ve Petrol, OTDÜ Yayıncılık, Ankara, 2005, s. 117. 
35 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Hil Yayıncılık, İstanbul, 1983, s. 71-72. 
36 Alpay Kabacalı, Tanzimat‟tan Cumhuriyet‟e Türkiye Ansiklopedisi, “Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde 

Sansür”, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, s. 607. 
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tanıklık etmiştir.
37

 Sonuç olarak Sultan II. Abdülhamid, tahta çıktığında Osmanlı Devleti 

başta siyasi olmak üzere birçok alanda zor durumdaydı. Tüm bu olumsuzlukları düzeltmek 

için hayli çaba gösterdiği görülmüştür. 

II. Abdülhamid‟in iktisadi faaliyetlerine bakıldığında ise 13 Temmuz 1878‟de Berlin 

Antlaşmasının imzalanması sonucunda Osmanlı Devleti pek çok toprak kaybı yaşamıştır. 

Ayrıca Rusya‟ya ödemek zorunda kaldığı savaş tazminatı da ülke ekonomisine zarar 

vermiştir.
38

 Osmanlı Rus Savaşı da (93 Harbi) ülke ekonomisine zararı hayli fazla olmuştur. 

Maliyenin bu denli zor duruma düşmesinin temel nedenleri arasında artan askeri harcamalar 

ve bu savaşın sonucunda Osmanlı Devleti‟nin, Rusya‟ya ödemek zorunda kaldığı yüksek 

tazminat bulunmaktadır.
39

 II. Abdülhamid ülke ekonomisini düzeltmek için birçok adım 

atmıştır. Bu bağlamda öncelikle kendisinden önceki padişahlardan devraldığı dış borçları 

ödemeye başlamıştır. Zira yabancı devletler bu borçları dış baskı unsuru olarak 

kullanmaktaydılar. Dolayısıyla dış alacaklıların temsilcileriyle 20 Aralık 1881‟de Muharrem 

Kararnamesi olarak adlandırılan bu anlaşma ile alacaklı devletlere belli devlet gelirlerini 

toplamak suretiyle Duyun-ı Umumiye‟yi kurma ayrıcalığı tanımıştır. Duyun-ı Umumiye‟nin 

kurulmasıyla Osmanlı Devleti‟nin, batılı devletler arasındaki itibarı düzelmiştir. Devlet 

gelirlerinden faiz ve borçlara % 30 oranında bütçe ayrılmasına rağmen eski borçlar 

bitirilememiştir. Ne var ki, alınan borçlardan daha fazlası temizlendi ve borçlar hayli 

hafifletilmiştir. Osmanlı Devleti‟nin aldığı borçlara karşılık devletin yer altı ve yer üstü 

kaynaklarının kullanma hakları İngiliz, Fransız, Alman şirket ve bankalarına devredilmiştir. 

Yabancı bir kuruluş olan Osmanlı Bankası'na (Bank-i Osmanî-i Şâhâne) geniş imtiyazlar 

tanınması sonucunda yabancı uzmanlar tarafından devlet maliyesi denetlenmiştir. Bu durum 

her ne kadar otorite boşluğu oluştursa da Osmanlı Devleti‟nin bu dönemde içinde bulunduğu 

zor şartlar bunu gerektirmekteydi.  

Öte yandan II. Abdülhamid Dönemi‟nde dünyadaki ekonomik buhranın ve 

kapitülasyonların da etkisiyle tarımsal üretim düşmüş ve yatırımlar hayli azalmıştır. Tarımsal 

üretimin düşmesiyle doğal olarak zirai vergilerin toplanması da aksamıştır. Yaşanan bu 

hadiselere çözüm bulmak için “imtiyaz usulü”ne gidilmiştir. Bu sayede muhtelif bölgelerde 

ekonomi biraz canlanarak yatırımlar yapılmıştır. Dahası Sultan II. Abdülhamid, İslam âlemi 

ile ilişkilerini güçlendirmek ve bunu temel siyaset haline getirmek için hayli çaba 

göstermiştir. Bu çerçevede Almanya‟dan mali destek alarak 1888‟de Haydarpaşa-İzmit 

demiryolu hattını Ankara‟ya kadar uzatmak için mücadele etmiştir. 1902‟de ise Ankara‟yı 

Bağdat‟a bağlayarak hattın yapımını da Almanya‟ya vermiştir.
40

 Ülke ekonomisinin 

düzeltilmesi için atılan adımlardan bir diğeri de II. Abdülhamid zamanında tüm devlette 

ticaret ziraat ve sanayi odaları kurulmuştur. Bu kapsamda İstanbul ticaret Odası kurulmuştur. 

                                                   
37 Edip Bukarlı, 19. Yüzyıl Osmanlı Devlet Adamı Bâbânzâde Mustafa Zihni Paşa‟nın Hayatı ve İlmî Kişiliği,  

Libra Yayıncılık, İstanbul, 2019, s. 13. 
38 Cevdet Küçük, “II. Abdülhamid”, s. 218. 
39 Seçil vd., “Sultan II. Abdülhamid Dönemi Ekonomi Politikalarına Yönelik Tarihsel Bir İnceleme”, s. 67. 
40 Cevdet Küçük, “II. Abdülhamid”, s. 219. 
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Ayrıca Abdülaziz Dönemi‟nde “Memleket ve Menâfi Sandıkları” adıyla kredi kurumları 

kurulmuştur. Bu müessese, 1883‟te Menafi Sandıkları, 15 Ağustos 1888‟de de Ziraat Bankası 

adını almıştır. II. Abdülhamid Dönemi‟nde bu bankanın teşkilatı genişletilerek tarımın 

desteklenmesi, teşvik edilmesi ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Dahası Feshâne ve Hereke 

fabrikaları genişletilmiştir.
41

 Dahası ithalat giderlerinin büyük bir oranının cam ve kağıt için 

yapılan harcamalardan meydana geldiğinin belirlenmesi üzerine ülkede cam ve kağıt 

fabrikaları kurulmuştur.
42

 Yine bu dönemde, Yıldız Çini Fabrikası kurulmuştur.  Devlet, 

açılan bu fabrikalarla hem üretim yapmış hem de iş istihdamı sağlamıştır. Böylece iktisadi 

olarak kısmen olumlu sonuçlar alınmıştır.
43

  

II. Abdülhamid Dönemi‟nde dış borçlanma olabildiğince az yapılmıştır. Ekonominin 

kötü olduğu bu dönemde, memurun maaşını bile vermekte sıkıntı yaşayan Osmanlı 

yönetiminin temel felsefesi, II. Abdülhamid‟in Bab-ı Âli‟ye verdiği bir muhtırada sarih bir 

şekilde görülmektedir; Devlet masraflarının istikraz akdiyle kapatılması kötü olan durumu 

daha da şiddetlendirir ve hükümet içinde hükümet olan Duyun-u Umumiye‟nin tüm gelirlere 

el atmasına sebep olur.” Osmanlı Devleti‟nin borçlanmadan kaçınması, yabancı sermayeyi 

borçlanma dışı alana diğer bir deyişle altyapısal yatırımlara sevk etmiştir. 1890 yıllarında 

Osmanlı Devleti‟ndeki toplam yabancı sermaye öncelikle Osmanlı borçlarında daha sonra ise 

demiryolları ve bankacılıkta toplanmıştır. Bu dönemde sanayide yabancı yatırım miktarı ise 

oldukça düşüktü. Yabancı yatırımları içinde demiryolları % 41, bankacılık % 23,5 ve sanayi 

% 10 civarında idi. Yabancı yatırımlar bu dönemde en çok demiryollarına yatırım 

yapmışlardı.
44

 

 Öte yandan 1896 yılı sonrasında dünyada ekonomik durgunluğun azalmasıyla birlikte 

Osmanlı dış ticareti de büyümeye başladığı ve zirai ürünlerin üretimindeki artışların hız 

kazandığı görülmektedir. Osmanlı Devleti bu döneme kadar olabildiğince az dış borçlanmayı 

yapmıştır. Ne var ki, 1901‟den itibaren dönemin konjonktürü itibariyle dış borçlanma 

artmıştır. Dış borcun artmasının nedenleri arasında askeri harcamaların artması, dünya 

borsalarındaki şartların değişmesi ve emperyalistler arasında yeni borçlanmaların Avrupa 

devletleri tarafından bir güç unsuru olarak kullanılması yatmaktaydı. II. Meşrutiyet 

Dönemi‟nde ekonomik buhranın derinleşmesinin nedeni ise merkezi devletin etkinliğinin 

artması neticesinde vergi gelirlerinin artmasıdır. Ne var ki, gelirler, giderleri karşılamamıştır. 

Dolayısıyla bu dönemde maliye iflas etme aşamasına gelmiştir.
45

 

Nitekim II. Abdülhamid, Osmanlı Devleti‟nin karşı karşıya kaldığı mali durumu 

düzeltmek için somut bazı adımlar atmıştır. Ne var ki, bu dönemde, Osmanlı Devleti‟nin karşı 

karşıya kaldığı iç ve dış meseleler ve yüksek askeri harcamalardan dolayı II. Abdülhamid‟in 

                                                   
41 Cevdet Küçük, “II. Abdülhamid”, s. 221. 
42 Seçil vd., “Sultan II. Abdülhamid Dönemi Ekonomi Politikalarına Yönelik Tarihsel Bir İnceleme”, s. 67. 
43 Cevdet Küçük, “II. Abdülhamid”, s. 221. 
44 İlber Ortaylı, İkinci Abdülhamit Döneminde Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu, Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1981, s. 38-39. 
45 Şevket Pamuk, Tanzimat‟tan Cumhuriyet‟e Türkiye Ansiklopedisi, “Osmanlı Ekonomisinin Dünya 

Kapitalizmine Açılışı”, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, s. 722. 
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iktisadi alanda attığı adımların ülke ekonomisinin düzelmesinde yeterli olmadığı görülmüştür. 

Böylece tedricen Osmanlı Devleti‟nin başta iktisadi olmak üzere birçok alandaki sorunları 

çarpıcı boyutlara ulaşmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni Ölçülerin Menâfi„ ve İsti„mâline Dâir Risâle-i Muhtasara 

Bi'smi'llâhi'rrahmâni'rrahîm 

Eski ölçülerin karışıklığı ile teftîş ve muâyenelerinde ve bâ-husûs sıhhat üzere i„mâl ve 

inşâlarında olan müşkilât-ı azîmeyi def„ ve izâle ederek mücerred hukūk-ı ahâlîyi muhâfaza 

maksad-ı adâlet-mirsadına binâen bunların külliyyen fesh ve ilgâsıyla yeni ölçülerin kabul ve 

isti„mâli hakkında şeref-müte„allik buyurulan irâde-i kerâmet-âde-i hazret-i pâdişâhî 

mûcebince yeni ölçülerin isti„mâline her tarafda mübâşeret olunmuş ve böyle bir azîm lütuf ve 

inâyet-i seniyyenin bir cüz‟-i asgarına bile tamâmen îfâ-yı şükr ve mahmidetle aczimiz derkâr 

bulunmuş olmasıyla beraber halkımızın isti„mâle me‟lûf olduğu eski ölçüleri terkle yeni 

ölçülerin isti„mâline birden bire alışmamaları emr-i tabî„î olduğu halde bu bâbda teshîl-i 

tefehhümü mûcib olur risâleler ve cedvelllerin neşriyle taraf-ı devletden icrâ buyurulagelen 

her türlü  teshîlât ve tefhîmât semeresi ve ahâlîmizin meftûr olduğu fart-ı zekâ ve reviyyet 

eseri olarak yeni ölçülerin menâfi„-i azîmesini takdîr ve kabûlde gösterdikleri rağbet ve 

müsâra„at el-hâk akvâm ve milel-i mütemeddine-i sâireye gıbta-bahş olur bir sûret-i fevkalâde 

ise de fehm ve iz„ân cihetiyle umûm halk derece-i mütesâviyede olamayacağı gibi her millet 

ve memleketde fevâid-i zâtiyyesini mazarrât-ı umûmiyye yolunda arayanlar dahi eksik 

olmadığı hasebiyle esnâfdan bu makūle bazı kimesnelerin henüz yeni ölçülerle alışverişe 

tamamıyla kesb-i vukūf edemeyen bazı müşterîleri iğfâl ile bu yolda istifâdeye cür‟etleri 

mervî olmasına binâen mücerred bu misillilerin desâyisine meydan vermemek ve Hükümet-i 

Seniyyece bu bâbda icrâ buyurulmakda olan vesâil-i teshîliyyeye peyrev olarak ahâlîmize 

âcizâne bir hidmetde bulunmak arzusuna binâen yeni ölçülerin gerek menâfi„ini ve gerek 

envâ„ını ve bâ-husûs fîât tahvîline dâir kavâid-i basîtayı muhtasaran beyân ma„razında işbu 

risâle-i sağîrenin tahrîrine ibtidâr olundu. 

Hüseyin Tevfîk 

“Yeni Ölçülerin Yararları ve Kullanımına Dair Kısa Bir Broşür” adlı çalışmanın 

“giriş” sayfasıyla okuyucuya yeni ölçüler hakkında bilgi aktarımı yapılmıştır. Eski ölçülerin 

karışıklığı sebebiyle kontrol ve kalibrasyonlarında ve özellikle sağlıklı bir şekilde üretim ve 
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kurulumunda olan büyük sorunlar giderilmiş, sırf adaleti gözeterek kamu hukukunu koruma 

amacıyla bunlar tamamen hükümsüz bırakılıp kaldırıldığı ifade edilmiştir. Yeni ölçülerin 

kabulü ve kullanımı hakkında padişahın ilgili isteği üzerine, yeni ölçülerin kullanımına her 

yerde başlandığı belirtilmiştir. Ayrıca her miller ve memlekette kendi çıkarını topluma zarar 

verme yolunda arayanlar vardır. Bu bakımdan esnaftan böyle kimselerin henüz yeni ölçülerle 

alış-verişi tamamıyla öğrenmemiş bazı müşterileri kandırarak bu şekilde yararlanmaya cüret 

ettikleri aktarılmıştır. Bunun üzerine böyle kişilerin hilelerine meydan vermemek ve hükümet 

tarafından bu konuda yapılmakta olan kolaylıkların ardı sıra gidip destekçisi olarak, 

halkımıza bir hizmette bulunmak arzusuyla yeni ölçülerin faydalarını ve türlerini, özellikle 

fiyat dönüşümleri hakkındaki basit kuralları özet olarak açıklamak amacıyla bu broşürün 

yazımına başlanıldığı ifade edilmiştir. 
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Fihrist-i Risâle (Broşürün İçindekiler) 

 

 Sahîfe 

 

Yeni ölçülerin menâfi„i (Yeni ölçülerin faydası) 4 

Yeni ve eski ölçülerin ta„rîf ve beyânı (Yeni ve eski ölçülerin tanımı ve 

açıklamaları) 

 

 

Yeni arşun (Yeni arşın) 8 

Çarşu arşunı (Çarşı arşını) 9 

Endâze (Endaze) 9 

Mi„mâr arşunı (Mi‟mar arşını) 9 

Yeni okka (yeni okka) 10 

Eski okka (Eski okka) 11 

Eski dirhem  11 

Yeni kantar 11 

Eski kantar 11 

Yeni çeki 12 

Eski çeki 12 

Ölçek 12 

Mâyi„âtın bazılarından bir ölçek mikdârının veznlerini müş„ir cedvel (Sıvılardan 

bazılarının bir ölçek miktarlarını gösteren tablo) 

14 

Yeni kutu ve zarf 15 

Yeni şinik 15 

Yeni kîle 15 

Keyl-i İstanbulî 15 

Eski şinik 16 

Eski kutu 16 

Eski fîâtlardan yeni ölçülere nazaran fîâtın ta„yîni (Eski fiyatlardan yeni 

ölçülere göre fiyat belirlemesi) 

 

 

Eski arşun fiâtından yeni arşun fiâtının ta„yînine dâir kâide ve misâl (eski arşının 

fiyatından yeni arşının fiyatının belirlenmesine dair kural ve örnek) 

17 

Kâide-i mezbûrenin hatâsı ve buna dâir mülâhaza (Bahsi geçen kuralın hatası ve 

bunun hakkında düşünceler) 

18 

Eski okkanın fîâtından yeni okka fîâtının ta„yînine dâir kâide ve misâl (Eski okka 

fiyatından yeni okka fiyatının belirlenmesine dair kural ve örnek) 

19 

Kâide-i mezbûreye dâir mülâhaza (Bahsi geçen kurala dair düşünceler) 20 

Kâide-i mezbûrenin hatâsı (Bahsi geçen kuralın hatası) 21 
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Keyl-i İstanbulî fîâtından yeni kîle fîâtının ta„yînine dâir kâide (İstanbul kilesi 

fiyatından belirlenmesine dair kural) 

21 

Kâide-i mezburenin hatâsı (Bahsi geçen kuralın hatası) 22 

Kâide-i mezbûreye dâir misâl (Bahsi geçen kurala dair örnek) 22 

Eski çeki fîâtından yeni çeki fîâtını ta„yîne dâir kâide ve misâl (Eski çeki fiyatından 

yeni çeki fiyatının belirlenmesine dair kural ve örnek) 

23 

Kâide-i mezbûrenin hatâsı (Bahsi geçen kuralın hatası) 24 

Eski ölçüler ile ma„lûm olan mikdârın yeni ölçülere tahvili (Eski ölçülerle 

bilinen miktarın yeni ölçülere çevirilmesi) 

 

 

Çarşu arşunıyla ma„lûm olan mikdârı yeni arşuna tahvîl için kâide ve misâl (Çarşı 

arşınıyla bilinen miktarın yeni arşına çevirilmesi için kural ve örnek) 

24 

Enzâde ile ma„lûm olan mikdârı yeni arşuna tahvîl için kâide ve misâl (Eski endaze 

bilinen miktarın yeni endazeye çevirilmesi için kural ve örnek) 

24 

Eski okka ile ma„lûm olan mikdârı yeni okkaya tahvîl için kâide ve misâl (Eski okka 

bilinen miktarın yeni okkaya çevirilmesi için kural ve örnek) 

25 

Eski çeki ile ma„lûm olan mikdârı yeni çekiye tahvîl için kâide ve misâl (Eski çeki 

bilinen miktarın yeni çekiye çevirilmesi için kural ve örnek) 

25 

Eski kîle ile ma„lûm olan mikdârı yeni kîleye tahvîl için kâide ve misâl (Eski kile 

bilinen miktarın yeni kileye çevirilmesi için kural ve örnek) 

27 
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-4- 

Yeni ölçülerin menâfi„i 

Yeni ölçülerin isti„mâl ve tatbîklerinde mühendis ve muhâsiblerin gördükleri suhûlet-i 

mahsûsadan mâ„adâ ale'l-umûm ahâlîce bir takım menâfi„-i azîme vardır ki ber-vech-i âtî 

muhtasaran zikr u beyân olunur. 

Evvelen; eski ölçülerin ve meselâ mi„mâr arşunu çarşu arşunu endâze kîle ve okka 

denilen vâhid kıyâsîlerin esâsen birbirlerine gayr-ı merbût oldukları ma„lûm olup yeni ölçüler 

ise birbirlerine merbût ve bir esâs üzerine müesses ve mevzû„dur. 

Tûl ve satıh ölmek için olan ve birbirine muğayir ve muhâlif bulunan mi„mâr arşunu, 

çarşu arşunu ve endâze terk olunarak yerlerine yeni arşun denilen bir ba„d-ı ma„lûm ve sabit 

vaz„ olunmuş ve ağırlık ölçmek için olan yeni okka ile hubûbât ve mâyi„ât ölçmek için olan 

ölçek dahi yeni arşundan istihrâc kılınmış olmağla elde bir sahih arşun bulunduğu halde sâir 

ölçüleri yani okkayı ve ölçeği ve bunların mâ-fevk ve mâ-tahtı olan ez„âf ve küsûrât ölçülerini 

imâl ve tehyi‟e etmek mümkün olabilir ve kezâ elde bulunan yeni okka ve ölçeğin 

sıhhatlerinde şübhe olunduğu takdîrde  

Yeni ölçülerin yararları adlı dördüncü sayfada, yeni ölçülerin kullanımı ve 

uygulanmasında mühendis ve hesap uzmanlarının gördükleri mesleki kolaylıktan hariç, genel 

olarak bütün halk için bir takım büyük yararlar olduğu belirtilmiştir. İlk olarak eski ölçülerin, 

örneğin mimar arşını, çarşı arşını, endaze, kile ve okka denilen ölçü birimlerinin esas 

itibariyle birbirinden bağımsız oldukları, yeni ölçüler ise birbirine bağlı ve belli bir temel 

üzerine kurulu olduğu ifade edilmiştir. 

Uzunluk ve genişlik ölçmek için birbirine zıt bulunan mimar arşını, çarşı arşını ve 

endaze terk edilerek, yerlerine yeni arşın denilen belli ve sabit bir boyut konulduğu 

açıklanmıştır. Dahası ağırlık ölçmek için yeni okka, hububat ve sıvı ölçmek için olan ölçek de 

yeni aşrından çıkarılmıştır. Elde doğru bir arşın bulunduğu zaman diğer ölçüleri yani okkayı 

ve ölçeği ve bunların üst ve altı olan üst katları alt katları ölçülerini üretip hazırlamanın 

mümkün olduğu beyan edilmiştir.  
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muâyene ve tahkīkleri arşun vâsıtasıyla icrâ edilebilir. Gerçi bu misilli muâyene ve 

tedkikatın layıkıyla icrası epeyce ma„lûmât-ı hesâbiyyeye muhtâc görünmekle herkesin dâire-i 

iktidârında dâhil değil ise de bu nev„ muâyene ve teftîşe memur olanlar tarafından yeni 

ölçülerin teftîş ve muâyeneleri eski ölçülere nazaran pek ziyâde zuhûlet ve bâ-husûs sıhhat ile 

icrâ olunabileceği gayr-ı kabil-i inkâr ve bunun ise bi'l-âhire umûma fâide-bahş olacağı bedîhî 

ve âşikârdır. 

Sâniyyen; her tarafda başka türlü olan arşun, endâze, okka ile kîlelerden ve hele hasırcı, 

boyacı, doğramacı ve mi„mârların çürük ve sağ parmak gibi kendilerine mahsûs karışık 

hesâblarından yeni ölçülerin ta„mîm ve isti„mâliyle kurtulmak müyesser olduğunu ma„a'l-

memnûniyye beyân ederiz. Şimdiki arşunun satıh misâhası husûsunda isti„mâli bir derece 

kolaydır ki cüz‟î hesâb bilen kimse esnâf-ı mezkûrenin hesâblarını bi's-suhûle icrâ ve tahkîk 

edebileceğinden bunların hîle ve hud„alarından emîn ve masûn olabilir. 

Sâlisen; çarşuda ve esnâf ellerinde görülen eğri büğrü değnek ve demir parçalarından 

arşun ve endâzelerin nerede imâl olundukları ve kangi modele tatbîk edildikleri ma„lûm 

olmadığından mâ„adâ bir esnâf yedinde olanlar diğer esnâfın yedinde olanlara gayr-ı muvâfık 

bulunduklarına nazaran misâha ve mukâyeseden ziyâde hud„a ve desîseye âlet oldukları 

derkâr ve buna binâen mezkûr ölçülerin 

Bu sayfada, elde edilen yeni okka ve ölçeğin doğruluğundan şüphe edildiği zaman 

kalibrasyon ve kontrolleri arşın yardımıyla yapılabildiği aktarılmıştır. Her tarafta farklı olan 

arşın, endaze, okka ile kilelerden ve özellikle hasırcı, boyacı, doğramacı ve mimarların çürük 

ve sağ parmak gibi kendilerine ait olan karışık hesaplarından, yeni ölçülerin yaygınlaşıp 

kullanılmasıyla, kurtulmamın mümkün olduğu ifade edilmiştir. Çarşıda esnafın elinde görülen 

eğri büğrü değnek ve demir parçalarından arşın ve endazelerin nerede üretildikleri ve hangi 

modelde uygulandıklarının bilinmediği açıklanmıştır. Bundan başka bir esnafın elindekiler 

diğer esnafın elindekilere de uymadığı buna göre ölçüm ve karşılaştırmak şöyle dursun 

aldatma ve hileye alet olduklarının açık olduğu belirtilmiştir. 
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isti„mâlini îfâya bir çâre aramak esnâf-ı merkûmeden fevâid-i zâtiyyesini bu yolda 

arayanların menâfi„ine muvafık düşdüğü âşikâr olup buraları nazar-ı mütâla„aya alınır ise 

şimdi sâye-i adâlet-vâye-i hazret-i pâdişâhîde tuğralı ve damgalı ve gāyet muntazım ve 

musanna„ ve bir model-i mahfûza tatbîkan imâl olunmuş arşun ve sâir ölçülerin her tarafda 

mevki„-i isti„mâle konmuş olması bi'l-hâssa câlib-i teşekkürât mevâddan ve fukarâ-yı ahâlî 

hakkında büyük lütuf ve âtıfetden bulunduğu ednâ mülâhaza ile rehîn-i infihâm olur. 

Ve bir de mine'l-kadîm mâyi„âtın yani zeyt yağı ve sirke ve süd ve emsâli şeylerin 

veznlerine nazaran yapılmış teneke kaplar ile ölçülmekde oldukları halde şimdiki usulce ölçek 

ile yani ancak hacimlerine nazaran ölçüleceklerinden burası bâdî-i nazarda fâide ve sebebde 

ârî ve mücerred müşkilâtı dâ„î gibi görünür ise de yeni usûlün bu cihetinde dahi bir fâide-i 

azîme olup çünkü mâyi„âtın müsâvî hacimde oldukları halde muğāyir-i vezn ve sikletde 

bulundukları ve meselâ bir teneke dolusu zeyt yağı ile yine o teneke dolusu sirkenin veznleri 

gayr-ı müsâvî bulunduğu cihetle eski usul icabınca her cins mâyi„ için ayrı teneke kullanmak 

lazım gelerek bunların kesret ve ihtilâfı sebebiyle muâyene ve teftîşleri gāyet su„ûbetli 

bulunduğundan esnâfın insâflarına kalmış mevâddan olduğu layıkıyla 

Sayfa altıda, eskiden beri sıvıların yani zeytinyağı, sirke, süt ve bunun gibi şeylerin 

tartılarına göre yapılmış teneke kaplar ve ölçülmekte oldukları halde şimdiki yöntemde ölçek 

ile yani ancak hacimlerine göre ölçüleceklerinden burası ilk bakışta yararsız ve sadece 

problem çıkartacak gibi göründüğü anlatılmıştır. Ancak bu yeni yöntemin bu yönünde de 

büyük bir faydası olduğu açıklanmıştır. Çünkü sıvılar eşit hacimce eşit oldukları halde tartı ve 

ağırlıkları birbirinden farklı olması bakımından, eski yönteme göre her cins sıvı için ayrı 

teneke kullanmak gerektiği belirtilmiştir.  
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mülâhaza edilir ise yeni usulün bu cihetinin dahi fâidesi bi-hakkın teslim olunur. 

Yeni usulün tatbîkâtında olan müşkilâta gelince bunun iki nev„i olup biri herkesin yeni 

ölçülere adem-i vukūfundan istifâde arzusuyla bazı esnâfın eşyâyı fîât-ı sahîhinden ziyâdeye 

satmağa çalışmaları ve diğeri dahi halkın yeni ölçülere sahîhan adem-i vukūfu sebebiyle yeni 

ölçüler ile aldanacaklarına zâhib olmaları olup ma„a hâzâ yeni ölçülerin neden ibâret 

olduklarına ve sûret-i isti„mâllerine ve bâ-husûs bâlâda zikr olunan fevâid-i kesîresine kesb-i 

vukūf ve ıttılâ„ olunarak ve eşyânın fîâtınca refte refte bi'z-zarûre vukua gelen tahavvülât ve 

esnâf ve tüccârca tabî„î görünen rekābet yeni ölçülere göre eşyanın fîâtını ta„yîn ve tashîh 

ederek müşkilât-ı mezbûrenin karîben mahv ve zâil olacağı zâhir ve âşikârdır. 

Kaldı ki bu müşkilâtın def„ ve izâlesine medâr olan mezkûr iki cihetin ikincisi ekonomi-

politik kanunları icabınca bi't-tab„ hâsıl olur ise de birinci cihet nazar-ı dikkate alındıkda yeni 

ölçülerin isti„mâllerine halkın ne vechile kesb-i vukūf edecekleri suâli vârid-i hâtır olup ancak 

bu maksadın husûlüne yardım etmek üzere birçok risâle ve cedvellerin tab„ ve neşr 

olundukları görüldüğünden bunları mütâla„a ile ve bâ-husûs ber-vech-i âtî ıstılâhât-ı 

hesâbiyyeden ârî olarak herkesin anlayacağı vechile serd 

Bu sayfada, yeni yöntemlerin uygulamasında iki tür problem olduğu aktarılmıştır. Biri 

herkesin yeni ölçüleri tam anlamıyla bilmemesinden yararlanma arzusuyla esnafın malı 

gerçek fiyatından fazlaya satmaya çalışmalarıdır. Diğeri de halkın yeni ölçüleri gerçekten 

tam anlamıyla bilmemesinden yeni ölçüler ile aldanacaklarına akıl yürütmeleridir. Bu 

sayfada ayrıca bu problemlrin çözülüp, giderilmesine vesile olan bahsi geçen iki yönün 

ikincisi ekonomik-politik kanunları gereğince doğal olarak meydana geldiği belirtilmiştir.  
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ve beyân olunan ta„rîfât ve kavâidi mütâla„a veya istimâ„ ile birkaç sâat zarfında 

matlûbun hâsıl olacağı kaviyyen me‟mûldür. 

Yeni ve eski ölçülerin beyânı 

Arşun 

Yeni arşun: Bir yeni arşun on yeni girâhdır. Ve bir yeni girâh on yeni parmakdır. 

Demek olur ki bir yeni arşun yüz parmakdır, yarım yeni arşun beş girâhdır veya tabir-i âharla 

yarım yeni arşun elli yeni parmakdır. 

Bu takdîrce on yeni girâh bir yeni arşundur yirmi yeni girâh iki yeni arşundur, Otuz yeni 

girâh üç yeni arşundur. Hâsılı herbir on yeni girâh bir yeni arşun addolunabilir. Bu usul üzere 

meselâ otuz dört girâh (üç arşun dört girâh) eder. 

Her on parmak dahi bir girâh addolunur. Meselâ otuz beş parmak üç girâh beş parmak 

veya üç buçuk girâh eder. 

Bir yeni girâh olan tûl sahîfe kenarındaki hattın tûluna gāyet karîbdir ve bu hattın on 

misli dahi bir yeni arşun tûluna hemen müsâvîdir. 

Hatt-ı mersûm-ı mezkûr on müsâvî kısma taksîm olunmuş olmağla herbir kısmı bir yeni 

parmak tûlunu irâe eder. 

Yeni ve eski ölçülerin açıklaması adlı sayfa 8‟de, yeni arşının tanımı yapılmıştır. Söz 

konusu tanım aşağıdaki şekildedir: 

Yeni arşın: Bir yeni arşın on yeni girahdır. Ve bir yeni girah on yeni parmaktır. Demek 

olur ki bir yeni arşın yüz parmaktır, yarım yeni arşın beş girahdır veya diğer bir deyişle 

yarım yeni arşın elli yeni parmaktır. 

Bu değerlere göre on yeni girah yeni bir arşındır yeni girah iki yeni arşındır, otuz yeni 

girah üç yeni arşındır. Özetle herbir on yeni girah bir yeni arşın sayılabilir. Bu yöntem üzere 

mesela otuz dört girah (üç arşın dört girah) eder. 

Her on parmak dahi bir girah sayılır. Örneğin otuz beş parmak üç girah beş parmak 

veya üç buçuk girah eder. 

Bir yeni girah olan uzunluk sayfa kenarındaki çizginin uzunluğa oldukça yakındır ve bu 

hattın on katı da yeni bir arşın uzunluğuna neredeyse denktir. 
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Eski çarşu arşunu: Bir eski çarşu arşunu yeni arşun hesâbı üzere altmış sekiz parmak 

veya altı girâh sekiz parmak bulunmağla altı buçuk yeni girâhdır. Bir mikdâr ziyâdecedir. Bir 

yeni arşun eski çarşu arşununun bir yeni parmak ve yarım eski çarşu arşunu otuz dört yeni 

parmak olmağla bir buçuk eski çarşu arşunu yüz iki yeni parmak olup bir yeni arşundan iki 

yeni parmak kadar ziyâde bulunur. 

Demek olur ki eski çarşu arşunuyla üç arşun olan kumaş parçası iki yeni arşuna karîbdir 

ve yeni arşun ile iki arşun olan bir kumaş parçası eski çarşu arşunuyla üç arşundan gāyet az 

noksândır. Bu takdîrce bir kumaşdan yeni arşunun fîâtı eski çarşu arşunuyla bir buçuk arşun 

mikdârının fîâtına gāyet yakındır. 

Endâze: Bir endâze yeni arşun hesâbıyla altmış beş parmakdır veya altı buçuk yeni 

girâhdır. Buna binâen bir yeni arşun endâzenin bir buçuk mislinden ziyâdecedir. Çünkü bir 

enzâde altmış beş yeni parmak ve yarım enzâze otuz iki buçuk yeni parmak olmağla bir buçuk 

enzâde doksan yedi buçuk yeni parmak olup bir yeni arşundan iki buçuk yeni parmak kadar 

noksân bulunur. 

Mi„mâr arşunu: Bir mi„mâr arşunu yeni arşun hesâbı üzere yetmiş beş buçuk 

parmakdan ziyâdecedir. Bu cihetle bir yeni arşun bir mi„mâr arşununun bir misli ile sülüsü 

mecmû„undan cüz‟î ziyâdedir. Çünkü bir mi„mâr arşunu tamâmen yetmiş beş yeni parmak 

olsa idi bunun sülüsü yirmi beş yeni parmak olmağla bir mi„mâr arşununun bir misli ile 

sülüsü mecmû„u yüz yeni parmak yani bir yeni arşun bulunmak lazım gelir idi. 

Sayfa 9‟da ise Eski çarşı arşını, Endaze ve Mimar arşınının tanımları yapılmıştır. Bu 

tanımlar aşağıdaki şekilde yer almaktadır: 

Eski çarşı arşını: Bir eski çarşı arşını yeni arşın hesabı üzere altmış sekiz parmak veya 

altı girah sekiz parmak olmakla altı buçuk yeni girahdır. Bir parça fazlacadır. Bir yeni arşın 

eski çarşı arşını, bir yeni parmak ve yarım eski çarşı arşını otuz dört yeni parmak olmakla, 

bir buçuk eski çarşı arşını yüz iki yeni parmak olup bir yeni arşından iki yeni parmak kadar 

fazlalık bulunur. 

Demek olur ki eski çarşı arşınıyla üç arşın olan kumaş parçası iki yeni arşına yakındır. 

Yeni arşın ile iki arşın olan bir kumaş parçası eski çarşı arşınıyla üç arşından oldukça azdır. 

Bu değerlere göre bir kumaştan yeni arşının fiyatı eski çarşı arşınıyla bir buçuk arşın 

miktarının fiyatına oldukça yakındır. 

Endaze: Bir endaze yeni arşın hesabıyla altmış beş parmaktır veya altı buçuk yeni 

girahdır. Buna dayanarak bir yeni arşın endazenin bir buçuk katından fazladır. Çünkü bir 

endaze altmış beş yeni parmak ve yarım endaze otuz iki buçuk yeni parmak olmakla bir buçuk 

endaze doksan yedi buçuk yeni parmak olup bir yeni arşından iki buçuk yeni parmak kadar 

eksik bulunur. 

Mimar arşını: Bir mimar arşını yeni arşın hesabı üzere yetmiş beş buçuk parmaktan 

fazladır. Bu cihetle bir yeni arşın bir mimar arşınının bir katı ile üçte birinin toplamında 

birazcık fazladır. Çünkü bir mimar arşını tamamen yetmiş beş yeni parmak olsa idi bunun 

üçte biri yirmi beş yeni parmak olmakla bir mimar arşınının bir katı ile üçte birinin toplamı 
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yüz yeni parmak yani bir yeni arşın olması gerekirdi. Bilinir ki, bir eski çarşı arşını sekiz rub 

ve bir rub iki yeni girahdır ve endaze de bu yönteme göre taksim edilmiştir. Bir Mimar aşrını 

yirmi dört eski parmaktır. 

 Arşın 

Arşın, metrik sisteme geçilmeden evvel kullanılan bir uzunluk ölçü birimidir. Arşın 

kelimesi, Türk lehçelerinde arşun, arçın, arjın ve alçin olarak yer almaktadır. Pehlevîce 

areşnden gelmektedir. Arşın dirsek ile orta parmak ucu arasındaki kısmı ifade eder. 

Arapça‟sı zira‟dır. Birçok dilde kullanılan Arşın mevhumu, Türkçeden de Rusça‟ya ve Balkan 

dillerine sirayet etmiştir. Arşın‟ın kullanımı zaman ve mekana göre farklılık göstermesinin 

yanı sıra ölçülen nesnelerin türüne göre de farklılık göstermektedir. Dolayısıyla bu durum 

uzunluklarının belirlenmesi konusunda zorluklarla karşılaşılmaktadır.  

Yeni Arşın (metre) 

Yeni ölçülerin düzenlenmesi ve kullanım biçimleri hakkında, eski ölçülerin 

karşılıklarını gösteren listeleri de kapsayan yeni bir kararname yayımlanmıştır. Bu 

kararnameye göre “yeni arşın” denilen bu birim, 10 parmaktan (1 parmak=10 hat ve 1 

hat=10 nokta) ibaret olup 1000 arşın =1 mil (mil-i aşarı yani kilometre) ve 10.000 arşın= 1 

fersahtır. Alan ölçüsü olarak da 100 arşın
2 

= 1 dönüm ve 1 cerib =10.000 arşın
2 

=100 

dönümü ihtiva etmektedir. 

Çarşı Arşını 

Çarşı arşını, kumaş ölçümünde kullanılmakta olup 68 cm. uzunluğundadır. As katları 

runu‟ (çaryek/çeyrek) ve kerahtır. ( 1 çarşı arşını =8 rubu‟; 1 rubu‟ = 2 kerah). 

Mimar Arşını 

Mimar arşını, isminden de anlaşıldığı üzere mimarlık işlerinde kullanılırdı. Ancak ne 

zaman kullanıldığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Mimar arşının ilk dönem Osmanlı 

mimarisindeki değeri, gerçek bilgi ihtiva eden belgelerle veya hangi döneme ait olduğu 

bilinen bir arşın ile mukayese edilerek kesin bir şekilde tespit edilememiştir. Ekrem Hakkı 

Ayverdi‟nin yayımladığı Süleymaniye Camii inşaatı ile ilgili kayıtlar, bu hususta gerçekliği 

incelenebilecek ilk tespitlerden biridir. Bu çerçevede XVI. yüzyıl mimar arşının değerini 

73,3333 cm. olarak vermektedir. Bu ölçüye göre 1 parmak = 3,05555 cm. ve 1 

kadem=36,6666 cm. demektir.
46

 

Endaze 

Endaze, Osmanlı döneminde kullanılan 65 cm. uzunluğunda bir ölçü birimidir.
47

  

-10- 

ve bir rub iki yeni girâhdır ve endâze dahi bu usul üzere taksîm olunmuşdur ve bir 

mi„mâr arşunu yirmi dört eski parmakdır. 

Okka 

Yeni okka: Bir yeni okka bin yeni dirhemdir. Yarım yeni okka beş yüz yeni dirhemdir. 

                                                   
46 Mehmet Erkal, “Arşın, “ Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 3, İstanbul: TDV Yay., 1991, 411-413. 
47 https://sozluk.gov.tr/?kelime= (  Erişim Tarihi: 27.10.2019). 

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE 

TAM METİN KİTABI www.artuklukongresi.org 139

https://sozluk.gov.tr/?kelime=


Bu takdîrce her bin yeni dirhem bir yeni okka olunabilir ve meselâ üç bin dört yüz 

dirhem denildiği gibi "üç okka dört yüz dirhem" dahi denilir. 

Bir yeni okka dâhilen eni boyu ve derinliği bir yeni girâh olan kabın hâvî olacağı mâ-i 

mukattarın yani inbikden çekilmiş suyun veznidir. 

Âtîde beyân olunacağı üzere ölç ek tabir olunan mâyi„ât ölçüsünün hacm-i dâhîlisi ber-

vech-i bâlâ eni boyu ve derinliği bir yeni girâh kadar olan müka„abın hacmine müsâvî imâl 

olunmuş olduğundan bir ölçek dolusu hâlis suyun vezni tamâmen bir yeni okka bulunmak 

lazım gelir. Bu takdîrce sudan haif olan mevâddan bir ölçek dolusu mikdârının vezni bir yeni 

okkadan az ve bi'l-aks sudan ağır olan mevâddan bir ölçek dolusu mikdârının vezni bir yeni 

okkadan ziyâde bulunur. 

Sayfa 10‟da da yeni okkanın tanımı üzerinde durulmuştur. Söz konusu tanım aşağıdaki 

gibidir: 

Yeni okka: Bir yeni okka bin yeni dirhemdir. Yarım yeni okka beş yüz yeni dirhemdir. 

Bu hesaba göre her bin yeni dirhem bir yeni okka olabilir. Örneğin üç bin dört yüz 

dirhem denildiği gibi "üç okka dört yüz dirhem" de denilir. 

Bir yeni okka içten içe eni boyu ve derinliği bir yeni girah olan kabın içine alacağı 

damıtılmış suyun yani inbikden çekilmiş suyun ağırlığıdır. 

İleride anlatılacağı üzere ölçek şeklinde ifade edilen sıvı ölçüsünün iç hacmi yukarıda 

geçtiği üzere eni boyu ve derinliği bir yeni girah kadar olan küpün hacmine denk üretilmiştir. 

Bu sebeple bir ölçek dolusu saf suyun ağırlığı tamamen bir yeni okka olması lazım gelir. 

Bu hesaba göre sudan hafif olan maddelerin bir ölçek dolusu miktarının ağırlığı bir 

yeni okkadan az ve bunun aksine sudan ağır olan maddelerin bir ölçek dolusu miktarının 

ağırlığı bir yeni okkadan fazla olur. 
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Eski okka: Bir eski okka bin iki yüz seksen üç yeni dirhemdir ve bir eski okka dört yüz 

eski dirhem olmağla bi'l-hesâb bulunur ki bir yeni okka dahi üç yüz on iki eski dirheme gāyet 

karîbdir demek olur ki yeni okka ile bir okka olan şey eski okka ile üç yüz on iki dirhem 

kadardır. Yani eski okkadan seksen sekiz eski dirhem kadar noksândır ve eski okka ile bir 

okka olan şey bin iki yüz seksen üç yeni dirhem kadardır. Yani yeni okkadan iki yüz seksen 

üç yeni dirhem kadar ziyâdedir. 

Bir eski okka bin iki yüz seksen süç yeni dirhem olmağla bir eski yarım okka altı yüz 

kırk iki buçuk yeni dirhem eder ve eski yüz dirhem dahi üç yüz yirmi bir yeni dirhemden pek 

az ziyâdedir. 

Eski dirhem: Bir eski okka dört yüz eski dirhem ve bin iki yüz seksen üç yeni dirhem 

olmağla bir eski dirhem üç yeni dirhemden az ziyâdedir ve bir yeni dirhem eski dirhemin 

sülüsüne gāyet karîbdir. 

Kantar 

Yeni kantar: Bir yeni kantar on yeni batman ve bir yeni batman on yeni okka olmağla 

bir yeni kantar yüz yeni okka eder. 

Eski kantar: Bir eski kantar kırk dört eski okka olup bir eski okka dahi bin iki yüz 

seksen üç yeni dirhem kadar olmağla bir eski kantar yeni okka ile elli altı okka dört yüz elli 

dirhem veya tabir-i âhar ile ile yarım yeni kantar altı yeni okka dört yüz elli yeni dirhem 

bulunmak lazım gelir. Ve bi'l-aks bir yeni kantar dahi yüz yeni okka ve beher yeni okka üç 

yüz on iki eski dirhem olmağla bir yeni kantar 

Bu sayfada, Eski okka, Eski dirhem ve Kantar çeşitlerinden Yeni kantar ve Eski kantarın 

tanımları yapılmıştır. Söz konusu tanımlar aşağıdaki şekildedir: 

Eski okka: Bir eski okka bin iki yüz seksen üç yeni dirhemdir ve bir eski okka dört yüz 

eski dirhem olmasıyla hesap edilerek bulunur ki bir yeni okka da üç yüz on iki eski dirheme 

oldukça yakındır demek olur. Yeni okka ile bir okka olan şey eski okka ile üç yüz on iki dirhem 

kadardır. Yani eski okkadan seksen sekiz eski dirhem kadar eksiktir ve eski okka ile bir okka 

olan şey bin iki yüz seksen üç yeni dirhem kadardır. Yani yeni okkadan iki yüz seksen üç yeni 

dirhem kadar fazladır. 

Bir eski okka bin iki yüz seksen üç yeni dirhem olmakla bir eski yarım okka altı yüz kırk 

iki buçuk yeni dirhem eder. Eski yüz dirhem de üç yüz yirmi bir yeni dirhemden pek az 

fazladır. 

Eski dirhem: Bir eski okka dört yüz eski dirhem ve bin iki yüz seksen üç yeni dirhem 

olmakla bir eski dirhem üç yeni dirhemden az fazladır. Bir yeni dirhem eski dirhemin üçte 

birine oldukça yakındır. 

Kantar 

Yeni kantar: Bir yeni kantar on yeni batman ve bir yeni batman on yeni okka olmakla 

bir yeni kantar yüz yeni okka eder. 

Eski kantar: Bir eski kantar kırk dört eski okka olup bir eski okka da bin iki yüz seksen 

üç yeni dirhem kadar olmakla bir eski kantar yeni okka ile elli altı okka dört yüz elli dirhem 
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veya diğer bir ifade ile yarım yeni kantar altı yeni okka dört yüz elli yeni dirhem olması 

gerekir. Aksine bir yeni kantar da yüz yeni okka ve herbir yeni okka üç yüz on iki eski dirhem 

olmakla bir yeni kantar, yaklaşık yetmiş sekiz eski okka veya bir eski kantar otuz dört eski 

okka bulunur. 
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takrîben yetmiş sekiz eski okka veya bir eski kantar otuz dört eski okka bulunur. 

Çeki 

Yeni çeki: Bir yeni çeki on yeni kantar ve bir yeni kantar on batman ve bir batman on 

yeni okka olmağla bir yeni çeki bin yeni okka olur ve teshîl-i muâmelât için bir yeni çeki beş 

müsâvî kısma taksîm olunarak bir kısmına yani hums çekiye bir "tartı" ismi verilmişdir. Bu 

cihetle bir yeni çeki beş tartı ve bir tartı dahi iki yüz yeni okka eder. 

Eski çeki: Bir eski çeki dört eski kantar ve bir eski kantar kırk dört eski okka olmağla 

bir eski çeki yüz yetmiş altı eski okka bulunur ve bir eski okka dahi bin iki yüz seksen üç yeni 

dirhem olmağla bi'l-hesâb bir eski çeki takrîben iki yüz yirmi altı yeni okka bulunur. Bu halde 

bir eski çeki bir yeni hums çekiden yani bir tartıdan yirmi altı yeni okka ziyâdedir. 

Bir yeni çeki bin yeni okka ve bir yeni okka üç yüz on iki eski dirhem olmağla bi'l-

hesâb bir yeni çeki takrîben yedi yüz seksen eski okka bulunup her yüz yetmiş altı eski okka 

dahi bir eski çeki olmağla bir yeni çeki takrîben dört eski çeki yetmiş altı eski okka olur ve bu 

hesâb üzere bir yeni hums çeki veya bir tartı takrîben yüz elli altı eski okka olmağla bir eski 

çekiden yirmi eski okka kadar noksân bulunur. 

Bu sayfada da Çeki çeşitlerinden Yeni çeki ve Eski çekinin tanımları yapılmıştır. Söz 

konusu tanımlar, aşağıdaki şekilde yer almaktadır: 

Çeki 

Yeni çeki: Bir yeni çeki on yeni kantar ve bir yeni kantar on batman ve bir batman on 

yeni okka olmakla bir yeni çeki bin yeni okka olur. İşlem kolaylığı için bir yeni çeki beş eşit 

kısma taksim edilerek bir kısmına yani beşte bir çekiye bir "tartı" ismi verilmiştir. Bu yönden 

bir yeni çeki beş tartı ve bir tartı da iki yüz yeni okka eder. 

Eski çeki: Bir eski çeki dört eski kantar ve bir eski kantar kırk dört eski okka olmakla 

bir eski çeki yüz yetmiş altı eski okkadır. Bir eski okka da bin iki yüz seksen üç yeni dirhem 

olmakla hesapla bir eski çeki yaklaşık iki yüz yirmi altı yeni okkadır. Bu halde bir eski çeki bir 

yeni beşte bir çekiden yani bir tartıdan yirmi altı yeni okka fazladır. 

Bir yeni çeki bin yeni okka ve bir yeni okka üç yüz on iki eski dirhem olup, hesapla bir 

yeni çeki yaklaşık yedi yüz seksen eski okka olup, her yüz yetmiş altı eski okka da bir eski çeki 

olmakla bir yeni çeki yaklaşık dört eski çeki yetmiş altı eski okka olur. Bu hesap üzere bir yeni 

beşte bir çeki veya bir tartı yaklaşık yüz elli altı eski okka olmakla bir eski çekiden yirmi eski 

okka kadar eksik olur. 
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Bâlâdaki hesâb-ı takrîbîde bir eski çeki bir tartıdan yirmi altı yeni okka kadar ziyâde ve 

bir tartı bir eski çekiden yirmi eski okka kadar noksân bulunduğundan yirmi eski okkanın 

yirmi altı yeni okkaya takrîben müsâvî bulunması lazım gelip bu neticenin karîn-i sıhhat 

olduğu dahi bi'l-hesâb tebeyyün eder. 

Ölçek 

Ölçek: Dâhilen eni boyu ve derinliği bir yeni girâh olan müka„abın hacm-i dâhilîsidir ki 

bu hacmin hâvî olacağı mâ-i hâlisin vezni bir yeni okka itibar olunduğu okka bahsinde zikr 

olundu. 

Ölçek, mâyi„ât ve hubûbâtın mikdârını ta„yîn için isti„mâl olunur. Lâkin müka„ab 

şeklinde olan bir ölçünün isti„mâlinde bazı mertebe usret olduğundan ve bâ-husûs müdevver 

şekilde olduğu kadar düz ve müstevî satıhlı şekillerde metânet bulunmayarak böyle muntazam 

müka„ab olan kabın şekli suhûletlü tahvîl kabul edip hacmi tağayyür edeceğinden ölçekler ve 

bu misilli ölçüler bi'l-hesâb lazım gelen hacimde bulunmak üzere üstuvâne şeklinde imâl ve 

isti„mâl olunmakdadır. 

Okka bahsinde zikr olunduğu üzere bir ölçeğin hâvî olduğu hâlis suyun vezni tamâmen 

bir yeni okka olup sâir mâyi„âtın veznleri 

Bu sayfada, yukarıdaki yaklaşık hesapta bir eski çeki bir tartıdan yirmi altı yeni okka 

kadar fazla ve bir tartı bir eski çekiden yirmi eski okka kadar eksik bulunduğundan yirmi eski 

okkanın yirmi altı yeni okkaya yaklaşık eşit bulunması lazım gelip, bu sonucun sağlıklı 

olmaya daha yakın olduğu da hesaplamayla ortaya çıktığı ifade edilmiştir. 

 Yine bu sayfa da, Ölçek tanımı üzerinde durulmuştur. Bu tanım aşağıdaki şekildedir: 

Ölçek: İçten içe eni boyu ve derinliği bir yeni girah olan küpün iç hacmidir ki bu 

hacmin içine alacağı saf suyun ağırlığının bir yeni okka olarak dikkate alındığı okka 

konusunda geçmişti. 

Ölçek, sıvıların ve hububatın miktarını belirlemek için kullanılır. Ancak küp şeklinde 

olan bir ölçünün kullanımında bir miktar zorluk vardır. Özellikle yuvarlak şekilde olduğu 

kadar düz ve düzlem yüzeyli şekillerde dayanıklılık olmadığından, böyle düzgün küp olan 

kabın formu kolaylıkla dönüşüp hacmi değişebilir. Bu sebeplerle ölçekler ve bunun gibi 

ölçüler hesap edilip gereken hacimde olmak üzere silindir şeklinde üretilip kullanılmaktadır. 

Okka konusundan bahsedildiği üzere bir ölçeğin içine aldığı saf suyun ağırlığı tam 

olarak bir yeni okka olup diğer sıvıların ağırlıkları göreceli ağırlıklarına göre yani sudan ne 

kadar hafif veya ağır olduklarını gösteren sayıya göre değişerek bazıları bir okkadan fazla ve 

bazıları azdır. 

-14- 

Siklet-i izâfiyyelerine göre yani sudan ne kadar hafif veya sakīl olduklarını irâe eden 

adede nazaran tahallüf ederek bazıları bir okkadan ziyâde ve bazıları noksân bulunur. 

Mâyi„âtın bazılarından bir ölçek mikdârının veznleri cedvel-i âtîde gösterilmişdir. 
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Cedvel 

 

Bir ölçek Yeni dirhem Eski dirhem 

Gaz 800 250 

Zeytinyağı 919 287 

Kolza yağı 925 289 

Mâ-i mukattar 1000 312 

Sirke 1020 318 

Deniz suyu 1027 320 

İnek südü 1032 322 

Keçi südü 1034 323 

Koyun südü 1041 325 

 

Cedvel-i mezkûrda görülüyor ki mâyi„âtın nev„lerine göre 

 Bu sayfada, sıvıların bazılarından bir ölçek miktarının ağırlıkları yukarıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

Yukarıdaki tabloda görülüyor ki sıvıların çeşitlerine göre bir ölçek miktarının 

ağırlıkları farklı olup, bir de bahsi geçen sıvılar saf olmadığı yani yabancı cisimleri ile 

karışık bulunduğu, yine sıcaklık değiştiği durumlarda tabloda gösterilen ağırlıklar da değişir.  
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Bir ölçek mikdârının veznleri tahallüf edip bir de mâyi„ât-ı mezbûre sâfî olmadığı yani 

mevâdd-ı ecnebiyye ile mahlût bulunduğu ve kezâl derece-i harâret tahavvül etdiği hallerde 

cedvelin hâvî olduğu veznler tağayyür ve tahallüf eder. 

Kutu ve zarf 

Bir ölçek on yeni kutu ve bir yeni kutu on zarfdır demek olur ki bir ölçek yüz zarfdır. 

Şinik 

Bir yeni şinik on ölçekdir. Bu takdîrce bir şinik bin zarfdır. 

Kile 

Yeni kîle: Bir yeni kîle on yeni şinikdir. Veya yüz ölçekdir veya bin yeni kutudur. 

Eski kîle: Sultan Selim-i Sâlis tâbe serâhû hazretlerinin zamanlarında kîle imâl eden 

esnâfa model olarak verilmiş olan bakır kîle mukaddemâ gāyet dikkat ve itinâ ile misâha 

olunarak bir keyl-i İstanbulî yeni arşun isti„mâline otuz yedi müka„ab girâh yani otuz yedi 

ölçek bulunmuş ve bir yeni  

Yine bu sayfada da, tanımlar üzerinde durularak Kutu ve zarf, Şinik ve Kile 

çeşitlerinden Yeni Kile ve Eski kile tanımları yapılmıştır. Söz konusu tanımlar aşağıdaki 

şekilde yer almaktadır: 

Kutu ve zarf 

Bir ölçek on yeni kutu ve bir yeni kutu on zarftır demek olur ki bir ölçek yüz zarftır. 

Şinik 

Bir yeni şinik on ölçektir. Bu hesaba göre bir şinik bin zarftır. 

Kile 

Yeni kile: Bir yeni kile on yeni şiniktir. Veya yüz ölçektir veya bin yeni kutudur. 

Eski kile: Sultan Üçüncü Selim -kabri güzel olsun- hazretlerinin zamanlarında kile 

üreten esnafa model olarak verilmiş olan bakır kile önceleri oldukça dikkat ve özenle 

ölçülerek bir İstanbul keyli, yeni arşın kullanımına otuz yedi küp girah yani otuz yedi ölçek 

bulunmuş ve bir yeni kile de yüz ölçek olarak dikkate alınmış olmakla bir yeni kile üç eski 

kileden biraz eksiktir. Veya başka bir ifadeyle bir yeni kile bir eski kilenin iki katıyla tane 

onda biri miktarına eşittir. Ve buna göre bir eski kile yeni kilenin üçte birinden biraz fazladır. 
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kîle dahi yüz ölçek itibar olunmuş olmağla bir yeni kîle üç eski kîleden bir mikdâr 

noksân bulunur. Veyâ tabir-i âharla bir yeni kîle bir eski kîlenin iki misliyle yedi öşrü 

mikdârına hemen müsâvîdir. Ve buna binâen bir eski kîle yeni kîlenin sülüsünden biraz 

ziyâdedir. 

Eski şinik: Keyl-i İstanbulî hesâbıyla bir eski şinik bir yeni şinikden cüz‟î noksândır. 

Çünkü bir eski kîle bir yeni kîlenin sülüsünden biraz ziyâde bulunup bir iske kîle yani keyl-i 

İstanbulî dört eski şinik ve bir yeni kîle dahi on yeni şinik itibar olunmuş olmağla dört eski 

şinik üç yeni şinikden hayli ziyâde olacağından keyl-i İstanbulî hesâbı ile bir eski şinik bir 

yeni şiniğe gāyet karîb bulunur. 
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Eski kutu: Keyl-i İstanbulî hesâbıyla bir eski kutu yarım eski şinik olup bir eski şinik 

dahi bir yeni şiniğe takrîben müsâvî bulunduğundan bir eski kutu takrîben yarım yeni şiniğe 

müsâvî veya bir yeni şinik dahi on ölç ek ve bir ölçek on yeni kutu olmağla bir eski kutu 

takrîben dört buçuk ölçek veya kırk altı yeni kutuya muâdil bulunur. 

Bu sayfada, Eski şinik Eski kutu tanımları yapılmıştır. Bu tanımlar aşağıdaki şekildedir: 

Eski şinik: İstanbul keyli hesabıyla bir eski şinik bir yeni şinikden biraz eksiktir. Çünkü 

bir eski kile bir yeni kilenin üçte birinden biraz fazla olup bir iske kile yani İstanbul keyli dört 

eski şinik ve bir yeni kile de on yeni şinik dikkate alınmıştır. Dört eski şinik üç yeni şinikden 

oldukça fazla olacağından İstanbul keyli hesabı ile bir eski şinik bir yeni şiniğe oldukça yakın 

olur. 

Eski kutu: İstanbul keyli hesabıyla bir eski kutu yarım eski şinik olup, bir eski şinik de 

bir yeni şiniğe yaklaşık eşittir. Bir eski kutu yaklaşık olarak yarım yeni şiniğe eşit veya bir 

yeni şinik de on ölçek ve bir ölçek on yeni kutu olmakla bir eski kutu yaklaşık dört buçuk ölçek 

veya kırk altı yeni kutuya denk bulunur. 
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Eski fîâtlardan yeni ölçülere nazaran fîâtın ta„yînine dâir kavâid 

Arşun'a dâir kâide 

Bir buçuk eski çarşu arşununun kaç guruş edeceği ta„yîn olunup bulunan mikdârdan 

eski bir arşun fîâtının herbir guruşu için bir para ve her beş guruşu için dahi bir para 

çıkarıldıkda bâkī ne bulunur ise yeni arşunun fîâtı olur. 

Misâl; bir kumaşın bir eski arşunu on üç guruşa olduğuna nazaran bir yeni arşun 

mikdârının kaç guruşa olduğunu ta„yîn etmek matlûb olsa bu misâlde eski yarım arşunun fîâtı 

altı guruş yirmi para olmağla bir buçuk arşunun fîâtı on dokuz guruş yirmi para eder ve eski 

arşunun fîâtında guruşun adedi on üç ve beşliğin adedi iki bulunduğundan guruşun adedi için 

on üç para ve iki beşlik için dahi iki para ki cem„an on beş para mezkûr on dokuz guruş yirmi 

paradan çıkarıldıkda yeni arşuna nazaran fîatın on dokuz guruş beş para olduğu tebeyyün 

eder. 

Diğer misâl; bir kumaşın eski arşunu otuz guruşa olduğuna nazaran bir yeni arşunu kaç 

guruş eder bilinmek matlûb olsa bu misâlde bir buçuk eski arşun kırk beş guruş eder ve eski 

fîâtda guruşun adedi 

Eski fiyatlardan yeni ölçülere göre fiyat belirlenmesine dair kural adlı başlığın olduğu 

18. Sayfada, Arşın‟a dair kural aktarılmıştır. 

Arşın'a dair kural aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir: 

Bir buçuk eski çarşı arşınının kaç kuruş edeceği belirlenip, bulunan miktardan eski bir 

arşın fiyatının her bir kuruşu için bir para ve her beş kuruşu için de bir para çıkarıldığında 

kalan ne bulunur ise yeni arşının fiyatı olur. 

Örnek; bir kumaşın bir eski arşını on üç kuruşa olduğuna nazaran bir yeni arşın 

miktarının kaç kuruşa olduğunu belirlemek istenirse, bu örnekte eski yarım arşının fiyatı altı 

kuruş yirmi paradır. Bir buçuk arşının fiyatı on dokuz kuruş yirmi para eder. Eski arşının 

fiyatında kuruşun adedi on üç ve beşliğin adedi iki bulunduğundan kuruşun adedi için on üç 

para ve iki beşlik için de iki para ki toplam on beş para bahsi geçen on dokuz kuruş yirmi 

paradan çıkarıldığında yeni arşına göre fiyatın on dokuz kuruş beş para olduğu ortaya çıkar. 

Diğer bir örnek; bir kumaşın eski arşını otuz kuruşa olduğuna göre bir yeni arşını kaç 

kuruş eder bilinmek istenirse, bu örnekte bir buçuk eski arşın kırk beş kuruş eder. Eski fiyatta 

kuruşun adedi otuz ve beşlik adedi altı olmakla otuz kuruş için otuz para ve altı beşlik için altı 

para ki toplamda otuz altı para bahsi geçen bir buçuk eski arşın fiyatı olan kırk beş kuruştan 

çıkarıldığında bulunan kırk dört kuruş dört para bir yeni arşın fiyatıdır.  
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otuz ve beşlik adedi altı olmağla otuz guruş için otuz para ve altı beşlik için altı para ki 

cem„an otuz altı para mezkûr bir buçuk eski arşun fîâtı olan kırk beş guruşdan çıkarıldıkda 

bulunan kırk dört guruş dört para bir yeni arşun fîâtından ibâret bulunur. 

Hatâ 

Kâide-i mezbûrede hatânın mikdâr-ı a„zamî eski arşunu elli guruşa olan şeylerde bir 

paradan yüz guruşa kadar olan şeylerde dahi iki buçuk paradan az olmağla muâmelât-ı 

âdiyyede hissolunmaz derecededir. 

Mülâhaza 

Eski arşunu meselâ yedi guruş otuz paraya olan bir şeyde guruşun adedi sekize gāyet 

karîb olduğuğndan guruşun adedi sekiz ve kezâl meselâ eski arşunun fîâtı on dört guruşa olan 

bir şeyde beşliğin adedi iki ise de on dört guruş on beşe gāyet karîb olduğundan beşliğin adedi 

üç itibar olunsa ta„yîn olunacak fîât daha ziyâde sahîh bulunur. Fakat bu iki tashîhin ikisi de 

bir misâlde tecemmu„ eylese yalnız biri icrâ olunmak kâfîdir. Meselâ; arşunu yedi guruş otuz 

paraya olan bir şeyde ya guruşun adedi sekiz beşliğin adedi bir veya guruşun adedi yedi 

beşliğin adedi iki itibar olunur. 

Bu sayfada, bahsi geçen kuralda hatanın büyük bir kısmı eski arşını elli kuruşa olan 

şeylerde bir paradan, yüz kuruşa kadar olan şeylerde de iki buçuk paradan az olmakla 

sıradan alış-verişlerde hissedilmez seviyede olduğu aktarılmıştır. 

Bu sayfada ayrıca düşünceler adlı başlıkta, Eski arşını örneğin yedi kuruş otuz paraya 

olan bir şeyde, kuruşun adedi sekize oldukça yakın olduğundan, kuruşun adedi sekiz ve yine 

böylece örneğin eski arşının fiyatı on dört kuruşa olan bir şeyde beşliğin adedi iki ise de on 

dört kuruş on beşe oldukça yakın olduğundan beşliğin adedi üç olarak dikkate alınsa 

belirlenecek fiyatın daha doğru olduğu belirtilmiştir. Fakat bu iki düzeltmenin ikisi de bir 

örnekte bir araya gelse yalnız birini yapmak yeterlidir. Örneğin; arşını yedi kuruş otuz 

paraya olan bir şeyde ya kuruşun adedi sekiz beşliğin adedi bir veya kuruşun adedi yedi 

beşliğin adedi iki olarak dikkate alındığı beyan edilmiştir.   
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Diğer misâl, bir bezin eski arşunu yetmiş paraya olduğuna nazaran yeni arşunun kaç 

paraya olacağını ta„yîn matlûb olsa bu misâlde bir buçuk eski arşun yüz beş para eder ve 

yetmiş beş para iki guruşa pek yakın olduğundan guruşun adedi iki farz olunarak mezkur yüz 

beş paradan iki para çıkarıldıkda bir yeni arşunun fîatı yüz üç para olmak lazım geldiği 

tebeyyün eder. 

Okka'ya dâir kâide 

Eski okka hesâbıyla üç yüz dirhemin kaç guruş edeceği ta„yîn olunup bulunan mikdâra 

bir eski okka fîâtının herbir guruşu için bir para ve her beş guruşu için dahi bir para zam ile 

hasıl olan mikdâr bir yeni okkanın fîâtı olur. 

Misâl; bir peynirin eski okkası dokuz guruşa olduğuna nazaran bir yeni okkasının kaç 

guruşa olacağını bilmek matlûb olsa bu misâlde bir eski yarım okkanın fîâtı dört guruş yirmi 

para ve yüz dirhemin fîâtı dahi iki guruş on para olmağla üç yüz dirhemin fîatı altı guruş otuz 

para bulunur ve eski fiâtda guruşun adedi dokuz ve beşliğin adedi bir olduğu cihetle guruşun 

adedi için dokuz para ve bir beş için bir para ki cem„an on para mezkûr altı guruş otuz paraya 

zam olundukda yedi guruş hâsıl olup bir yeni okkanın fîâtı bundan ibâret bulunur. 

Diğer misâl; bir nev„ mumun eski okkası on altı guruşa iken bir yeni okkasının kaç 

guruşa olacağını ta„yîn etmek matlûb olsa bu misâlde üç yüz eski dirhemin fîatı on iki guruş 

bulunur ve eski  

Okka‟ya dair kural adlı başlıklı sayfada da, Eski okka hesabıyla üç yüz dirhemin kaç 

kuruş edeceği belirlenip, bulunan miktara bir eski okka fiyatının her bir kuruşu için bir para 

ve her beş kuruşu için de bir para zam ile çıkan sonuç bir yeni okkanın fiyatı olduğu 

aktarılmıştır. 

Örnek; bir peynirin eski okkası dokuz kuruşa olduğuna göre bir yeni okkasının kaç 

kuruşa olacağını bilmek istenirse; bu örnekte bir eski yarım okkanın fiyatı dört kuruş yirmi 

para ve yüz dirhemin fiyatı da iki kuruş on para olmakla, üç yüz dirhemin fiyatı altı kuruş otuz 

para bulunduğu belirtilmiştir. Yine bu sayfada eski fiyatta kuruşun adedi dokuz ve beşliğin 

adedi bir olması bakımından kuruşun adedi için dokuz para ve bir beş için bir para ki 

toplamda on para bahsi geçen altı kuruş otuz paraya eklendiğinde yedi kuruş elde edilip bir 

yeni okkanın fiyatı bulunduğu açıklanmıştır. 

Diğer örnek; bir çeşit mumun eski okkası on altı kuruşa iken, bir yeni okkasının kaç 

kuruşa olacağını belirlemek etmek istenirse, bu örnekte üç yüz eski dirhemin fiyatı on iki 

kuruş bulunduğu ifade edilmiştir. 
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fîâtda guruşun adedi on altı ve beşliğin adedi üç olmağla guruşun adedi için on altı para 

ve beşlik için üç para ki cem„an on dokuz para eski üç yüz dirhemin fîâtı olan on iki guruşa 

zam olundukda bir yeni okkanın fîâtı on iki guruş on dokuz para olduğu ta„ayyün eder. 

Diğer misâl; bir nev„ şekerin eski okkası dört guruş yirmi paraya olduğu halde bir yeni 

okkası kaç guruşdur bilinmek matlûb olsa bu şekerden eski üç yüz dirlemin fîâtı üç guruş on 

beş para eder ve eski kıyyenin fîâtında guruşun adedi dört olup bunda beşlik dâhil olmadığı 

cihetle yalnız guruşun adedi için dört para üç yüz dirhemin fîâtına zam ile bulunan üç guruş 

on dokuz para bir yeni okkanın fîatı olur. 

Mülâhaza 

Misâl-i ahîrde beşliğin adedini sıfır farz etdik. Lakin dört guruş ve bâ-husûs dört buçuk 

guruşa pek karîb olduğundan bunda bir beş var gibi bir para daha zam olunması münâsib olup 

bu hâlde matlûb fîât üç buçuk guruşa bâliğ bulunur. Sâir misâllerde dahi bu mülâhazaya nazar 

olunur ise bulunan fîâtlar daha doğru olur. Meselâ, birinci misâlde dokuz guruşda bir beşlik 

yerine iki beşlik ve kezâl meselâ yirmi dört guruşda dört beşlik yerine beş beşlik ve kezâ 

yirmi sekizde beş beşlik yerine altı beşlik 

Bu sayfada, Okka‟ya dair kurala örnekler devam etmiştir. Bu kapsamda eski fiyatta 

kuruşun adedi on altı ve beşliğin adedi üç olmakla kuruşun adedi için on altı para ve beşlik 

için üç para ki toplamda on dokuz para eski üç yüz dirhemin fiyatı olan on iki kuruşa 

eklendiğinde bir yeni okkanın fiyatı on iki kuruş on dokuz para olduğu ortaya çıktığı 

aktarılmıştır. 

 Bu sayfada diğer bir örnek ise bir çeşit şekerin eski okkası dört kuruş yirmi paraya 

olduğu halde bir yeni okkası kaç kuruştur bilinmek istenirse bu şekerden eski üç yüz dirhemin 

fiyatı üç kuruş on beş para ettiği açıklanmıştır. Ayrıca Eski kıyyenin fiyatında, kuruşun adedi 

dört olup, bunda beşlik içinde olmaması bakımından, yalnız kuruşun adedi için dört para, üç 

yüz dirhemin fiyatına eklemekle bulunan üç kuruş on dokuz para bir yeni okkanın fiyatı 

olduğu aktarılmıştır. 

Bu sayfada “Düşünceler” adlı başlıkta ise son örnek beşliğin adedini sıfır sayıldığı 

ancak dört kuruş ve özellikle dört buçuk kuruşa pek yakın olduğundan bunda bir beş var gibi 

bir para daha eklenmesi uygun olup, bu durumda istenen fiyat üç buçuk kuruşa ulaştığı 

aktarılmıştır. Diğer örneklerde de bu düşünceye bakılır ise bulunan fiyatlar daha doğru 

olduğu örneğin, birinci örnekte dokuz kuruşta bir beşlik yerine iki beşlik ve yine böylece 

örneğin yirmi dört kuruşta dört beşlik yerine, beş beşlik ve yine yirmi sekizde, beş beşlik 

yerine altı beşlik varsayıldığı anlatılmıştır. Kısacası arşın fiyatını çevirmede olan düşünceye 

burada da uyulur ise sağlıklı bir sonuca ulaşmaya daha yakın olduğu ifade edilmiştir. 
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farz olunur ve'l-hâsıl arşun fîâtını tahvîlde olan mülâhazaya burada dahi riâyet edilir ise 

bulunan netâyic daha ziyâde karîn-i sıhhat olur. 

Misâl-i diğer; bir şeyin eski okkası yirmi beş paraya olduğu halde bir yeni okkası kaç 

para eder bilinmek matlûb ola. Bu misâlde yarım okkanın fîatı on iki buçuk para ve yüz 

dirhemin fîâtın altı para olmağla üç yüz dirhemin fîatı on sekiz buçuk para eder. Ve bir 

okkanın fîâtı olan yirmi beş para bir guruşa karîb olduğundan bu sebeble bir para daha zam 

olundukda bir yeni okkanın fîâtı on dokuz buçuk para olduğu tebeyyün eder. 

Hatâ 

İşbu kâidede hatânın mikdâr-ı a„zamı eski kıyyesi yirmi guruşa kadar olan şeyler için 

bir paraya ve elli guruşa kadar olan şeyler için bir buçuk paraya ancak bâliğ olur. Bu misilli 

hatâ ise muâmelât-ı âdiyyede hissolunmaz derecededir. 

Kîle'ye dâir kâide 

Eski kîle yani keyl-i İstanbulî fîatının sülüsünü üç mislinden tarh  

Bu sayfada, bir önceki sayfada verilen örneklere devam edilmiştir. Söz konusu örnek 

aşağıdaki şekildedir: 

 Diğer örnek; bir şeyin eski okkası yirmi beş paraya olup bir yeni okkası kaç para eder 

bilmek istenirse, bu örnekte yarım okkanın fiyatı on iki buçuk para ve yüz dirhemin fiyatın altı 

para olmakla üç yüz dirhemin fiyatı on sekiz buçuk para ettiği belirtilmiştir. Bir okkanın fiyatı 

olan yirmi beş para bir kuruşa yakın olduğundan bu sebeple bir para daha eklendiğinde bir 

yeni okkanın fiyatı on dokuz buçuk para olduğu ortaya çıktığı aktarılmıştır. 

Ayrıca Hata başlıklı bu sayfada, yukarıda bahsi geçen kuralda hatanın büyük bir kısmı 

eski kıyyesi yirmi kuruşa kadar olan şeyler için bir paraya ve elli kuruşa kadar olan şeyler 

için bir buçuk paraya ancak ulaştığı bu gibi hata ise sıradan alış-verişlerde his edilmez 

seviyede olduğu aktarılmıştır.  
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ile bulunan  mikdâra eski fîâtda olan her beş guruş için sekiz para zam olundukda yeni 

kîlenin fîâtı çıkar. 

Hatâ 

Bu kâide pek sahîh değil ise de hatânın mikdâr-ı a„zamı eski kîlesi elli guruşa kadar 

olan şeylerde dokuz paradan az olmağla muâmelât-ı âdiyyede isti„mâl câizdir. Eğer kâide-i 

mezbûre ile bulunan mikdârdan eski fîâtın her on guruşu için bir buçuk para tarh olunur ise 

hatâ-i mezbûr hayli taklîl olunur. 

Misâl; keyl-i İstanbulî ile bir kîlesi yirmi guruşa olan bir şeyin yeni kîle hesâbı üzere 

fîâtı bilinmek matlûb olsa yirmi guruşun sülüsü altı guruş yirmi altı para olup bunu yirmi 

guruşun üç misli olan altmış guruşdan tarh ile elli üç guruş on dört para bulunur ve yirmide 

dört beş olduğundan mezbûr elli üç guruş on dört paraya otuz iki para zam olundukda elli dört 

guruş altı para hasıl olur ki bundan dahi eski fîâtın her on guruşu için bir buçuk para yani 

yirmi guruş için üç para tenzîl olundukda bulunan elli dört guruş üç para bir yeni kilenin 

fîâtından ibâret bulunur. Sahîhi elli dört guruş iki paradır. 

Misâl-i diğer; keyl-i İstanbulî ile bir kîlesi yirmi yedi guruşa olan bir şeyin yeni 

kilesinin fîâtı bilinmek matlûbolsa yirmi yedi guruşun sülüsü olan dokuz guruş üç misli olan 

seksen bir guruşdan tarh olundukda yetmiş iki guruş bulunur ve yirmi yedi guruşda beş beşlik 

olduğundan 

Bu sayfada Kile‟ye dair kural aktarılmıştır. Bu kural aşağıdaki şekilde açıklanmıştır: 

Kile'ye dair kural 

Eski kile yani İstanbul keyli fiyatının üçte birini üç katından çıkarıp kalana eski fiyatta 

olan her beş kuruş için sekiz para eklendiğinde yeni kilenin fiyatı çıkar. 

Ayrıca Hata başlıklı bu sayfada, bu kural pek doğru değil ise de hatanın büyük bir kısmı 

eski kilesi elli kuruşa kadar olan şeylerde dokuz paradan az olmakla sıradan alış-verişlerde 

kullanmanın uygun olduğu ve eğer bahsi geçen kural ile bulunan miktardan eski fiyatın her 

on kuruşu için bir buçuk para çıkarılır ise bahsi geçen hata oldukça aza indirilmiş olduğu 

aktarılmıştır. 

Örnek; İstanbul keyli ile bir kilesi yirmi kuruşa olan bir şeyin yeni kile hesabı üzere 

fiyatı bilinmek istenirse, yirmi kuruşun üçte biri altı kuruş yirmi altı para olup bunu yirmi 

kuruşun üç katı olan altmış kuruştan çıkarmak ile elli üç kuruş on dört para bulunduğu 

anlatılmıştır.  Ayrıca yirmide dört, beş tane olduğundan bahsi geçen elli üç kuruş on dört 

paraya otuz iki para eklendiğinde, elli dört kuruş altı para elde edildiği ve bundan da eski 

fiyatın her on kuruşu için bir buçuk para, yani yirmi kuruş için üç para indirildiğinde, 

bulunan elli dört kuruş üç para; bir yeni kilenin fiyatı olduğu Doğrusu elli dört kuruş iki para 

olduğu aktarılmıştır. 

Diğer örnek ise İstanbul keyli ile bir kilesi yirmi yedi kuruşa olan bir şeyin yeni 

kilesinin fiyatı bilinmek istenirse, yirmi yedi kuruşun üçte biri olan dokuz kuruş, üç misli olan 

seksen bir kuruştan çıkarıldığında, yetmiş iki kuruş bulunduğu ve yirmi yedi kuruşta beş adet 

beşlik olduğundan her bir beşlik için sekiz para yani toplamda kırk para bahsi geçen yetmiş 
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iki kuruşa eklendiği zaman yetmiş üç kuruş elde edildiği beyan edilmiştir. Bundan da eski 

fiyatın her on kuruşu için bir buçuk para, yani toplamda dört buçuk indirildiğinde, yetmiş iki 

kuruş otuz beş buçuk para elde edilip, bir yeni kilenin istenilen fiyatı olduğu bu örnekte yirmi 

yedi kuruş otuza yakın olduğundan yirmi yedide üç tane on olduğu var sayılmıştır. Bu örnekte 

hatanın üç para olduğundan bahsedilmiştir. 
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beher beşlik için sekiz para yani cem„an kırk para mezkûr yetmiş iki guruşa zam 

olundukda yetmiş üç guruş hasıl olur ki bundan dahi eski fîâtın her on guruşu için bir buçuk 

para yani cem„an dört buçuk para tenzîl olundukda yetmiş iki guruş otuz beş buçuk para hasıl 

olup bir yeni kîlenin matlûb fiâtından ibâret bulunur. Bu misâlde yirmi yedi guruş otuza karîb 

olduğundan yirmi yedide üç on mevcud gibi farz olundu. Bu misâlin hatâsı üç paradır. 

Çeki'ye dâir kâide 

Eski çeki fîâtından dokuzda birini tarh ile bulunan bâkīden eski fîâtın her on guruşu için 

bir buçuk para tenzîl olundukda bir yeni hums çekinin yani bir tartının fîâtı hasıl olur. 

Misâl; eski çekisi on altı guruşa olan bir şeyin yeni muâmele mûcebince bir tartısı için 

ne verilmek lazım geldiğini tayin etmek matlûb olsa on altı guruşun dokuzda biri bir guruş 

otuz bir para olmağla bunu on altıdan tarh ile on dört guruş dokuz para bulunur ve on altı 

guruşda iki on farz olunabildiğinden her on için bir buçuk para yani cem„an üç para mezkûr 

on dört guruş dokuz paradan çıkarıldıkda bulunan on dört guruş altı para bir tartının fîâtı olur. 

Misâl-i diğer; eski çekisi yirmi guruşa olan bir cins odunun bir yeni hums çekisinin 

fîâtını bilmek matlûb olsa yirmi guruşun dokuzda biri iki guruş dokuz para olmağla bunu 

yirmi guruşdan bi't-tenzîl on yedi guruş otuz bir para bulunur ki bundan dahi eski fiâtın her on  

Çeki‟ye dair kural adlı 23. sayfada, Çeki‟ye dair kural aşağıda şu şekilde açıklanmıştır: 

Çeki'ye dair kural 

Eski çeki fiyatından dokuzda birini çıkarmakla bulunan kalandan eski fiyatın her on 

kuruşu için bir buçuk para indirildiğinde bir yeni beşte bir çekinin, yani bir tartının fiyatı elde 

edilir. 

Örnek; eski çekisi on altı kuruşa olan bir şeyin yeni uygulama gereğince, bir tartısı için 

ne verilmek gerektiği belirlenmek istenirse, on altı kuruşun dokuzda biri bir kuruş otuz bir 

para olmakla, bunu on altıdan çıkarılmasıyla on dört kuruş dokuz para bulunur. On altı 

kuruşta iki on varsayılabileceğinden, her on için bir buçuk para yani toplamda üç para bahsi 

geçen on dört kuruş dokuz paradan çıkarıldığında, bulunan on dört kuruş altı para bir 

tartının fiyatı olur. 

Diğer örnek; eski çekisi yirmi kuruşa olan bir cins odunun, bir yeni beşte bir çekisinin 

fiyatını bilmek istenirse yirmi kuruşun dokuzda biri, iki kuruş dokuz para olmakla, bunu yirmi 

kuruştan çıkarmakla on yedi kuruş otuz bir para bulunur. Bundan da eski fiyatın her on 

kuruşu için bir buçuk para yani toplamda üç para çıkarıldığında, on yedi kuruş yirmi beş 

para elde edilip bir tartının fiyatı bulunur. 
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guruşu için bir buçuk para yani cem„an üç para çıkarıldıkda on yedi guruş yirmi beş 

para hasıl olup bir tartının fîâtından ibâret bulunur. 

Hatâ 

Bu kâidenin hatâsı hemen hissolunmaz derece[de]dir. 

Eski ölçüler ile ma„lûm olan mikdârın yeni ölçülere nazaran tayini için kavâid 

Arşun'a dâir kâide 

Çarşu arşunuyla ma„lûm olan bir mikdârın yedi mislinden hâvî olduğu her beş arşunu 

için bir tenzîl ile bulunan aded yeni arşun hesâbı üzere kaç girâh olduğunu iş„âr eder. 

Misâl; yirmi beş eski arşun mikdârında olan kumaşın kaç yeni arşun edeceğini ta„yîn 

matlûb olsa evvelâ yirmi beşin yedi misli bulunur ki yüz yetmiş beşdir ve yirmi beşde beş 

beşlik bulunmağla yüz yetmiş beşden beş çıkarıldıkda mezkûr kumaşın yeni arşun hesâbı 

üzere yüz yetmiş girâh veyahud on yedi arşun bulunduğu tebeyyün eder. Çünkü her on girâhın 

bir yeni arşun olduğu yeni arşunu beyân bahsinde zikr olundu. 

Endâze'ye dâir kâide 

Endâze ile ma„lûm olan bir mikdârın yedi mislinden nısfını tenzîl  

Bu sayfada yukarıda açıklanan Çeki‟ye dair kuralda, “hata” başlığında bu kuralın 

hatası neredeyse yok denecek kadar az olduğu aktarılmıştır. 

Ayrıca bu sayfada, Arşın‟a dair kural yazılıp bu kural örnekle pekiştirilmiştir. Söz 

konusu Arşın‟a dair kural ve örnek aşağıdaki şekilde açıklanmıştır: 

Eski ölçüler ile belli olan miktarın yeni ölçülere göre belirlenmesi için kurallar 

Arşın'a dair kural 

Çarşı arşınıyla bilinen bir miktarın yedi katından, içerdiği her beş arşını için bir 

indirim ile bulunan değer, yeni arşın hesabıyla kaç girah olduğunu gösterir. 

Örnek; yirmi beş eski arşın uzunluğunda olan kumaşın kaç yeni arşın edeceğini 

belirlemek istenilse, öncelikle yirmi beşin yedi katı bulunur, bu da yüz yetmiş beştir. Yirmi 

beşte beş beşlik bulunmakla, yüz yetmiş beşten beş çıkarıldığında bahsi geçen kumaşın yeni 

arşın hesabıyla yüz yetmiş girah veya on yedi arşın bulunduğu belli olur. Çünkü her on 

girahın bir yeni arşın olduğu yeni arşını açıklama konusunda anlatıldı. 
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ile bulunan aded mikdâr-ı ma„lûm-ı mezbûrun yeni arşun hesâbı üzere kaç girâh 

olduğunu iş„âr eder. 

Misâl; yetmiş beş endâzenin kaç yeni arşun edeceğini ta„yîn etmek matlûb olsa yetmiş 

beşin yedi misli beş yüz yirmi beş eder. Bundan yetmiş beşin buçukdan sarf-ı nazarla yarısı 

olan otuz yedi düşüldükde yetmiş beş endâzenin yeni arşun hesâbıyla dört yüz seksen girâh 

veya kırk sekiz arşun sekiz girâh olduğu ta„ayyün eder. 

Okka'ya dâir kâide 

Eski okkanın adedi 1.283 ile darb olundukda hâsıl-ı darbın sağdan üç hânesi yeni 

dirhemi ve üst tarafı yeni okkayı iş„âr eder. 

Misâl; geçen kış için döt bin beş yüz okka kömür tedârük eden kimsenin yine ol mikdâr 

kömüre muhtâc bulunduğu halde bu yaz yeni okka ile ne kadar kömür mübâya„a edeceği 

suhûletle bilinmek matlûb olsa 1.283 adedi mefrûz olan 4.500 ile darb olundukda 5.773.500 

bulunur ki bunun sağdan üç hanesi olan 500 yeni dirhemi iş„âr edip bâkīsi dahi yeni okka 

olmağla mikdâr-ı matlûbun 5.773 yeni okka olduğu ta„ayyün eder. 

Çeki'ye dâir kâide 

Eski çekinin adedid 226 ile darb olundukda hâsıl-ı darbın 

Burada, ölçü birimlerinden Endaze‟ye dair kural ve Okka‟ya dair kural aşağıdaki 

şekilde ifade edilmiştir: 

Endaze'ye dair kural 

Endaze ile bilinen bir miktarın yedi mislinden yarısını çıkarmak ile bulunan adet bahsi 

geçen bilinen uzunluğun yeni arşın hesabıyla kaç girah olduğunu gösterir. 

Örnek; yetmiş beş endazenin kaç yeni arşın edeceği belirlenmek istenirse, yetmiş beşin 

yedi katı beş yüz yirmi beş eder. Bundan buçuğunu itibara almayarak yetmiş beşin yarısı olan 

otuz yedi düşüldüğünde yetmiş beş endazenin, yeni arşın hesabıyla dört yüz seksen girah veya 

kırk sekiz arşın sekiz girah olduğu ortaya çıkar 

Okka'ya dair kaide 

Eski okkanın değeri 1.283 ile çarpıldığında sonucun sağdan üç hanesi yeni dirhemi ve 

üst tarafı yeni okkayı gösterir. 

Örnek; geçen kış için dört bin beş yüz okka kömür alan kimsenin yine o miktarda 

kömüre ihtiyacı olduğu halde, bu yaz yeni okka ile ne kadar kömür alacağı kolaylıkla 

bilinmek istenilse, 1.283 sayısı varsayılan 4.500 ile çarpıldığında 5.773.500 bulunur. Bunun 

sağdan üç hanesi olan 500 yeni dirhemi gösterip geriye kalanı da yeni okka olmakla, istenen 

miktarın 5.773 yeni okka olduğu ortaya çıkar. 

-26- 

sağından üç hanesi yeni okkayı ve üst tarafı yeni çekiyi iş„âr eder. 

Misâl; geçen sene 45 çeki odun mübâya„a eden kimsenin bu sene dahi ol mikdâr odun 

mübâya„a edecek olduğu halde bunun yeni çeki ile mikdârını ta„yîn etmek matlûb olsa evvelâ 

226 adedi mefrûz olan 45 ile darb olundukda 10.170 bulunur ki bunun sağından üç hanesi 

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE 

TAM METİN KİTABI www.artuklukongresi.org 158



olan 170 yeni okkayı ve üst tarafı ki 10'dur yeni çekiyi iş„âr eylediğinden mikdâr-ı matlûbun 

on çeki yüz yetmiş okka veya tabir-i âhar ile elli tartı yüz yetmiş okka olduğu ta„ayyün eder. 

Kîle'ye dâir kâide 

Keyl-i İstanbulî'nin adedi 37 ile darb olundukda hâsıl-ı darbın sağdan iki hanesi ölçeği 

ve üst tarafı yeni kîleyi iş„âr eder. 

Misâl; 499 keyl-i İstanbulî'nin kaç yeni kîle edeceği bilmek matlûb olsa mezkûr 499 

adedi 37 ile darb olundukda 18.463 bulunur ki sağından iki hanesi 63 olup bu takdîrce 499 

eski kîlenin 184 yeni kîle 63 ölçek olduğu ta„ayyün eder. 

Son sayfada ise Çeki‟ye dair kural ve Kile‟ye dair kural belirtilerek broşür 

tamamlanmıştır. Söz konusu kurallar aşağıdaki şekilde yazılmıştır: 

Çeki'ye dair kural 

Eski çekinin adedi 226 ile çarpıldığında sonucun sağdan üç hanesi yeni okkayı ve üst 

tarafı yeni çekiyi gösterir. 

Örnek; geçen sene 45 çeki odun satın alan kimsenin, bu sene de o kadar odun satın 

alacak olduğu halde bunun yeni çeki ile miktarı belirlenmek istenilse, öncelikle 226 adedi 

varsayılan olan 45 ile çarpıldığında 10.170 bulunur. Bunun sağından üç hanesi olan 170, 

yeni okkayı, 10 olan kalan kısmı da yeni çekiyi gösterir. İstenilen miktarın on çeki yüz yetmiş 

okka veya diğer bir ifadeyle elli tartı yüz yetmiş okka olduğu belli olur. 

Kile'ye dair kural 

İstanbul keylinin değeri 37 ile çarpıldığında, sonucun sağdan iki hanesi ölçeği ve geri 

kalan tarafı yeni kileyi gösterir. 

Örnek; 499 İstanbul keylinin kaç yeni kile edeceği bilmek istenirse, bahsi geçen 499 

adedi 37 ile çarpıldığında 18.463 bulunur. Bunun sağından iki hanesi 63 olup, bu hesaba 

göre 499 eski kilenin, 184 yeni kile 63 ölçek olduğu ortaya çıkar. 
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Sonuç 

 

Tarihte çeşitli sebeplerle toplumların ölçü birimlerini kullandıkları görülmektedir. 

Osmanlı Devleti döneminde kullanılan ölçü birimleri konusunda, yapılan çalışmaların 

kullanıldıkları dönemde ne anlamları geldikleri, hangi amaçlarla kullanıldıkları, konusunda 

yetersiz çalışmaların olduğu belirtilmektedir. Osmanlı Devleti'nin fethettiği yerlerde farklı 

idare şekilleri uygulandığı için, ölçü birimlerinde bu yapı geçerli olmuştur. Bazı bölgelerde 

özelliklerine göre sınırlanmış bazı ölçü birimlerinin de yaygınlığı çalışmalarda belirtilmiştir. 

Bu durum uygulamada devletin eski-yeni, yeni-eski uygulamaları olarak dual bir yapı 

oluşturmuştur. Hüseyin Tevfik Paşa'nın “Yeni Ölçülerin Menafi ve İstimaline Dair Risale-i 

Muhtasara” isimli çalışması;  

*Yeni ölçü birimleri ile ilgilidir. 

*Osmanlı Devleti‟nde tarihsel süreçte kullanılan eski ölçü birimlerinin meydana 

getirdiği karışıklıklar sebebiyle bunları tamamen hükümsüz bırakarak uygulamadan 

kaldırdığının belirtisidir.  

*Kamu hukukunu korumak için disiplinli ve sistemin bir şekilde yeni ölçü birimleri 

kullanımın göstermektedir. 

*Osmanlı Devleti‟nde II. Abdülhamid Dönemi‟nde kullanılan ölçü birimleri hakkında 

teorik ve pratik olarak hangi anlamlarla kullanıldığı hakkında bilgi sağlanmaktadır. 

*Uzunluk ölçülerinde insan uzuvları yer almakta 

*Kullanılan bu ölçü birimlerinin iktisadi ve toplumsal gibi birçok alanda oldukça 

faydalı olduğu açıklanmıştır. 

*Yeni ölçü birimlerinin denetim kalibrasyonlarının daha kolay olduğu ifade edilmiştir. 

*Yeni ölçü birimleri sayesinde eski ölçü birimlerinin meydana getirdiği karışık hesap 

sistemi sona ermiştir. 

*Esnaf örgütlerinde ticari işlemlerde hilenin daha az yapıldığı görülmüştür. 

*İktisadi faaliyetlerde canlanma meydana gelmiştir. 

Sonuç olarak; Osmanlı Devleti‟nin eski ölçü birimlerinin yarattığı problemleri 

giderebilmeleri için yerine yeni ölçü birimlerinin (arşın,yeni arşın,eski çarşı 

arşını,endaze,mimar  arşını vb.) getirmesindeki çabasının dikkate değer olduğu eski ve yeni 

ölçü açıklamaları ve bunlarla ilgili kurallar hakkında oldukça faydalı bilgiler aktararak daha 

sağlıklı bir kurumsallaşmanın çabası içinde oldukları görülmüştür. 

 

 

 

 

 

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE 

TAM METİN KİTABI www.artuklukongresi.org 160



Kaynakça 

BOA.,DH. SAİD, 1/574, 29 Zilhicce 1248 (19 Mayıs 1833). 

Ali Ünal, M. A., Osmanlı Dönemi Balkan Ekonomisi, “Rumeli Sancaklarında Ölçüler ve 

Tartılar”, Gece Kitaplığı, Ankara, 2018, 1-73. 

Arıkan, Z., “Tahrir Defterlerinde Geçen Deyimler”, Osmanlı Araştırmaları, Sayı 16, 1996, 1-

13. 

Atmaca, E., “Kazak Türkçesinde Ölçü ve Ölçü Adları”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat 

Dergisi, Sayı 27, 2011, 21-48. 

Bukarlı, E., 19. Yüzyıl Osmanlı Devlet Adamı Bâbânzâde Mustafa Zihni Paşa‟nın Hayatı ve 

İlmî Kişiliği,  Libra Yayıncılık, İstanbul, 2019. 

Çeçen, K., (yay. Haz.), Hüseyin Tevfik Paşa ve “Linear Algebra” İstanbul: İstanbul Teknik 

Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi, 1988. 

Çeçen, K., “Hüseyin Tevfik Paşa,” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 19, İstanbul: 

TDV Yay., 1999, 14-15. 

Çetin C.,, “Osmanlılarda Mesafe Ölçümü ve Tarihî Süreci”, Prof. Dr. Nejat Göyünç 

Armağanı, 2013, 443-466. 

Demirci, S. ve Arslan, H., “Eşkiyalar ve Osmanlı Devleti: Maraş Eyaleti Örneğinde Devlet 

Görevlilerinin Eşkıyalık Faaliyetleri ve Bunların Merkez-Taşra Yazışmalarındaki Yansımaları 

(1590-1750)”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 16, 

2012, 47-76. 

Ediger, V. Ş., Osmanlı‟da Neft ve Petrol, OTDÜ Yayıncılık, Ankara, 2005. 

Efdal Özkul, A. E., “Osmanlı İdaresinde Kıbrıs‟ta Ekmekçi Esnafı (Habbâz) ve Faaliyetleri”, 

Belleten, LXXXII (295), 2018, 863-898. 

Ekinci, İ., “Osmanlı Deniz Ticaretinde Ölçü Birimlerinin Batılılaşmasına Bir Örnek: Kile‟den 

Tonilatoya Moorsam Usulü‟nün Uygulanması”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 

4(17), 2011, 311-324. 

Erkal, M., “Arşın, “ Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 3, İstanbul: TDV Yay., 

1991, 411-413. 

Gert Schubring, “Hüseyin Tevfik Paşa: „Lineer Cebir‟in Mucidi,” Çev. Sevtap Kadıoğlu, 

Osmanlı Bilimi Araştırmaları, VIII/2, 2007, 49-54. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, “Gümrük Yıllığı Rüsûmât Salnâmesi”, İlk Baskı Dersaadet 

1330 (1914). Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. H. Neşe Erim ve Dr. Aslıhan Nakiboğlu, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2014. 

İhsanoğlu, E., “Darülfünun Tarihçesine Giriş,” Belleten, 54/210, 1990, 699-738. 

İstanbul Kadı Scilleri, Proje Yönetmeni, M. Akif Aydın, Bilim Kurulu, M. Akif Aydın, Bilgin 

Aydın, İdris Bostan, Feridun Emecen, İsmail E. Erünsal, Mehmet İpşirli, Mustafa Oğuz, Ed: 

Çoşkun Yılmaz. 

Kabacalı, A., Tanzimat‟tan Cumhuriyet‟e Türkiye Ansiklopedisi, “Tanzimat ve Meşrutiyet 

Dönemlerinde Sansür”, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985. 

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE 

TAM METİN KİTABI www.artuklukongresi.org 161



Kaya, N., “Sultan II. Abdülhamit‟in İcraatlarının Ekonomik ve Tarihi Coğrafya Açısından 

Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(43), 

2009, 109-129. 

Küçük, Ç., “II. Abdülhamid”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul: TDV 

Yay., 1988, 216-224. 

Nakiboğlu, A., “Osmanlı Maliyesinde Süreklilikler ve Değişim: Rüsûmât Emaneti”, Doktora 

Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011. 

Ortaylı, İ., İkinci Abdülhamit Döneminde Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu, Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1981. 

Ortaylı, İ., İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Hil Yayıncılık, İstanbul, 1983. 

Önder, S. Y., “14. Yüzyıldan Bugüne Türkiye Türkçesinde Toprak Ölçümü”, Çevrimiçi 

Tematik Türkoloji Dergisi, Yıl IV, Sayı 1, 2012, 62-79. 

Pamuk, Ş., Tanzimat‟tan Cumhuriyet‟e Türkiye Ansiklopedisi, “Osmanlı Ekonomisinin Dünya 

Kapitalizmine Açılışı”, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985. 

Polat, A., “Son Dönem Osmanlı Matematikçi-Bürokratı Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa‟nın 

Hayatı,” Osmanlı Bilim Araştırmaları, 20/1, 2019, 16-46. 

Quataert D., Osmanlı Devleti‟nde Avrupa İktisadi Yayılımı ve Direniş (1881-1908), Ankara, 

1987. 

Şenel, S., Uzunkaya, Hasan Dinçer ve Serhat Yüksel, “Sultan II. Abdülhamid Dönemi 

Ekonomi Politikalarına Yönelik Tarihsel Bir İnceleme”, V. Yıldız Uluslararası Sosyal 

Bilimler Kongresi, 13-14 Aralık 2018, İstanbul. 

Taşkın, Ü., “Osmanlı Devleti‟nde Kullanılan Ölçü ve Tartı Birimleri”, Yüksek Lisans Tezi,  

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005. 

Ulutaş, S., “Şer‟iyye Sicillerine Göre Tarsus‟ta Ekonomik Yapı (1839-1856)”, Yüksek Lisans 

Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006. 

Ural, S., “Onaltıncı Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Hâkimiyetinde Pakrac Livası”, 

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 2009, 772-791. 

Ünal Taşkın, “Osmanlı Devrinde Ortadoğu‟da Kullanılan Ağırlık ve Hacim Ölçüsü 

Birimleri”, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, V(2), 2008, 63-79. 

https://sozluk.gov.tr/?kelime= (  Erişim Tarihi: 27.10.2019). 

 

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE 

TAM METİN KİTABI www.artuklukongresi.org 162

https://sozluk.gov.tr/?kelime=


 

ÖĞRENCĠLERĠN ÇOCUĞUN AĠLEDEKĠ ÖNEMĠ HAKKINDA 

GÖRÜġLERĠ 

Dr. Öğr. Üyesi Rabia Sohbet ,Gaziantep Üniversitesi 

Ömer Abiç (Gaziantep Üniversitesi)  Ali Tilki (Gaziantep Üniversitesi) 

KÜBRA ÖZKIL, SÜLBİYE GÜNENÇ, SEHER BARAN, VEYSİ TAY 

 

Özet: Çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesi, doğumdan itibaren içinde bulunduğu aile 

bireylerinin olumlu, tutarlı ve sevgi dolu tutumuna bağlıdır. Aile, çocuk için önemli ve ilk 

sosyal deneyimlerini edindiği ortamdır. Çocuğun bakımından sorumlu olan anne ve babaların 

tutumlarını kendi kişilik ve demografik özellikleri veya çocuğa ait özellikler 

etkileyebilmektedir. Bu araştırma öğrencilerin çocuğun ailedeki önemi üzerine görüşlerini 

tanımlamak amacıyla yapılmıştır. Bu tanımlayıcı araştırma, Gaziantep Üniversitesi 

Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencilerinden Kasım 2018’de sınıfta bulunan 225 öğrenciden 

kendi isteği ile çalışmaya katılan 200’üne gözlem altında uygulanmıştır. Araştırmada literatür 

taramasıyla geliştirilen ankette 10 sosyodemografik ve 10 çocukların ailedeki önemi olmak 

üzere 20 soru bulunmaktadır. Anket formu uygulanmadan önce öğrencilere araştırmanın 

amacı hakkında kısa bilgi verilmiş ve sözel izin alınmıştır. Veriler SPSS programında 

değerlendirilmiş, Ön çalışma anketleri değerlendirilmeye alınmamıştır. Yaptığımız 

araştırmada aile içi şiddetin olduğu ve çocukların %29’u anne veya babadan korktuğu 

belirlenmiştir. Katılımcılara göre aile içi şiddete maruz kalan çocukların şiddete eğilimleri 

olacağı belirlenmiştir. Şiddete maruz kalmış çocuk büyüdüğünde, çocuklarına veya 

yakınlarına ve hatta kendisine yönelik şiddet uygulayan kişilere benzer tepkiyi gösterebilir 

Çocukların toplumsal ve zihinsel açıdan yetkin bireyler olması isteniyorsa, baskıcı olmayan, 

esnek ve hoşgörülü ana-babalara gereksinim vardır. Baskıcı, aşırı hoşgörülü, duyarsız ana-

babalar çocuklarda denetimsiz davranışların oluşmasına sebep olurlar. 

Anahtar Kelimeler : Aile, Çocuk, Aile İçi Şiddet, Etki, Çocuğun Ailedeki Önemi 

GĠRĠġ ve AMAÇ 

Aile, birbirini etkileyen ve birbirinden etkilenen, anne-baba-çocuk ve kardeşler alt 

sistemlerinden oluşmaktadır(Knauth, 2000; Öngider, 2013). Anne-babaları ile sağlıklı iletişim 

ve etkileşim içinde olan çocuklar, karşılaştıkları sorunlar karşısında duygu ve düşüncelerini 

diğer insanlara daha uygun yollarla ifade edebilirler. Anne-babaların çocukları ile sağlıklı ve 

etkili bir iletişim kurabilmeleri için kendilerine güvenli, kendilerine ve çocuklarına karşı 

saygılı, çocuklarının sorunlarına karşı duyarlı, işbirlikçi, çocuklarının duygu ve düşüncelerini 

paylaşabilen ve kabul edici bir tutum içinde olmaları önemlidir (Akt. Arabacı, 2011). Şiddet, 

fiziksel güç veya iktidarın belirli bir amaçla başkasına, bir gruba veya topluluğa karşı, fiziksel 

ve psikolojik zarara, ölüme, gelişim sorunlarına ya da yoksunluğa neden olacak şekilde tehdit 

olarak ya da gerçekten kullanılmasıdır (World Health Organisation [WHO], 2002: 5). Toplum 

ile bireyler arasındaki ilişkiyi ilk elden inşa eden bir sosyal kurum olan ailede de şiddet 

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE 

TAM METİN KİTABI www.artuklukongresi.org 163



yaygın bir biçimde kendini gösterebilmektedir. Bu araştırma öğrencilerin çocuğun ailedeki 

önemi üzerine görüşlerini; aile içi şiddet, ebeveyn çocuk etkileşimi bağlamında tanımlamak 

amacıyla yapılmıştır 

METOD-MATERYAL 

Araştırma evrenini Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 

Bölümü 1. sınıf lisans öğrenimi gören 225 öğrenciden 200 öğrenci oluşturmaktadır. 15 Kasım 

2018 tarihinde anket uygulanması sırasında sınıfta bulunan, kendi isteği ile araştırmaya 

katılan toplam 200 öğrenciye gözlem altında uygulanmıştır. Çocuğun ailedeki önemi hakında 

öğrencilerin görüşlerini almak amaçlı gözlem altında yapılan tanımlayıcı bir anket 

çalışmasıdır. Araştırma verileri literatür kaynakları taranarak hazırlanan anket formu 

aracılığıyla belirlenmiştir. Anket formunda 10 sosyodemografik ve 10 çocukların ailedeki 

önemi olmak üzere 20 soru bulunmaktadır. Anket formu uygulanmadan önce öğrencilere 

araştırmanın amacı hakkında kısa bilgi verilmiş ve sözel izin alınmıştır. Yapılan anket verileri 

SPSS programında analiz edildikten sonra istatistik paket programı bilgisayar programına 

aktarılıp incelenmiş ve çalışmanın bulguları belirlenmiştir. Ön çalışma anketleri 

değerlendirilmeye alınmamıştır. 
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                                                          BULGULAR 

Tablo1:SOSYODEMOGRAFĠK DAĞILIMLAR  
 Sayı % 

YaĢ Dağılımı  

17-18 67 33.5 

19-22 106 53 

23-25 23 11.5 

26-29 4 2 

Cinsiyet Dağılımı  

Kadın 159 79.5 

Erkek 41 20.5 

Medeni Durum Dağılımı  

Evli 11 5.5 

Bekar 189 94.5 

YaĢadığı Yer Dağılımı  

Köy 12 6 

İlçe 37 18.5 

İl 77 38.5 

Büyükşehir 74 37 

Eğitim Durumu Dağılımı  

Üniversite 200 100 

Ekonomik Durum Dağılımı  

Gelir>Gider 37 18.5 

Gelir=Gider 100 50 

Gelir<Gider 59 29.5 

Cevapsız 4 2 

Ebeveynlerin Ölü, Sağ 

Durumu Dağılımı 

 

Anne Sağ, Baba Sağ 174 87 

Anne Sağ, Baba Ölü 19 9.5 

Anne Ölü, Baba Sağ 2 1 

Anne Ölü, Baba Ölü 4 2 

Ebeveynlerin ÇalıĢma 

Durumu  

 

Anne Çalışıyor, Baba Çalışıyor 22 11 

Anne Çalışıyor, Baba 

Çalışmıyor 

9 4.5 

Anne Çalışmıyor, Baba 

Çalışıyor 

122 61 

Anne Çalışmıyor, Baba 

Çalışmıyor 

47 23.5 

Aile Tipleri Dağılımı  

Çekirdek Aile 152 76 

Geniş Aile 36 18 

Parçalanmış Aile 10 5 

Cevapsız  2 1 

KardeĢ Sayısı Dağılımı  

0-3 67 33.5 

4-6 106 53 

7-9 23 11.5 

10-12 4 2 

 

Tablo 2: ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠ DAĞILIMI 

  Sayı % 

Ebeveynden Korkma Durum   

Anne 8 4 

Baba 22 11 

Anne, Baba 28 14 

Hiçbiri 142 71 

Ailelerin Çocuklarının GörüĢlerine 

Değer Vermesi Durumu  

  

Her Zaman 100 50 

Bazen 82 41 

Nadiren 12 6 

Hiçbir Zaman 6 3 

Aileyle GörüĢme Sıklığı    

Aylık 21 10.5 

Haftalık 163 81.5 

Diğer 16 8 

Çocukların Eve Gitme Sıklığı    

Ailemle Yaşıyor 99 49.5 

Her Hafta Gidiyor 31 15.5 

Her Ay Gidiyor 55 27.5 

Hiç Gitmiyor 13 6.5 

Cevapsız 2 1 

Ailede ġiddet Varlığı    

Evet 26 13 

Hayır 174 87 

Aile Ġçinde ġiddet Bulunan Çocukların ġiddete 

Eğilimi 

Evet 161 80.5 

Hayır 16 8 

Bilmiyorum 22 11 

Çok Çocuklu Ailelerin Çocuklarının Duygu Ve 

DüĢünceleri 

Her Zaman Birlikte Mutlular 71 35.5 

Her Zaman Tartışırlar, Şiddete Eğilimli 

Olurlar 

32 16 

Eşit Şartlarda Büyümezler 96 48 

Çocuk Ailenin Aynasıdır GörüĢüne 

Katılım  

 

Katılıyorum  157 78.5 

Katılmıyorum 29 14.5 

Fikrim Yok 13 6.5 

Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Aileleriyle Sıkıntı 

YaĢama  

Evet 72 36 

Hayır 53 26.5 

Fikrim Yok 72 36 

Çocuk YaĢtaki Evlilikte Durum    

Ebeveynler Çocuklar İçin Yetersiz Olur 148 74 

Ailelerde Çocuklarla Birlikte Büyür 40 20 

Çocuk İçin Hiç Bir Sorun Olmaz 11 5.5 
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TARTIġMA 

Katılımcıların % 74’ü çocuk yaşta evliliğin çocuklar için yetersiz olacağını düşünmektedir. Ayyıldız’ın 

(2005) çalışmasında da bulgular aynı yöndedir. Ebeveynliği etkili olarak yaptığına inanmayan annelerin 

çocukları ile ilişkilerinde soğuk, duygusuz ve ilgisiz olabilecekleri belirtilmiştir (Grusec & Davidov, 2007; 

Yavuzer, 2003). Ayyıldız’ın (2005) çalışmasında annenin çocuk yetiştirme konusunda kendini yeterli 

hissetme durumunun etkisiz olduğu belirlenmiştir. Anne babanın birbirlerine karşı olan davranışları aile içi 

ilişkilerin temelini oluşturur. Yavuzer  (2003), sağlıksız ailede mutsuz anne ve mutsuz babanın kişisel 

becerileri ve girişimleri ile kendi gereksinimlerini karşılayamadıkları için gereksinimleri karşılamada 

çocuklarını araç olarak kullandıklarını ileri sürmüştür. Kendini yeterli hisseden annenin yaşadığı olumlu 

duygularla eşiyle sağlıklı ilişki kurduğu bunun da çocuğa yansıdığı düşünülebilir. 

Katılımcıların % 66,5’inin kardeş sayısı üçten fazladır. Katılımcıların & 64’ü çok çocuklu ailelerin 

çocuklarının her zaman tartıştığı ve şiddete eğilimli olacağı görüşündedir. Güneysu ve Bilir (1988) ve 

Yaprak (2007), kardeş sayısı arttıkça anne babaların demokratik tutumlarında azalma olduğunu belirlemiştir. 

Yavuzer (1990), ebeveynlerin sahip oldukları çocuk sayısının, onların tutumları üzerinde etki edebileceğini 

ifade etmiştir. 

Katılımcıların % 29’u ebeveynlerinden korkmaktadır. Aile ortamında sağlıklı iletişim kurulması; çocuğun 

gelişiminin ve kişiliğinin olumlu bir şekilde desteklenmesi ve aile bireyleri arasındaki ilişkilerin 

düzenlenmesi bakımından, hem anne-babalar hem de çocuklar için çok önemli ve gereklidir (Akt. Arabacı, 

2011). Çocukta sosyal ilişkilerin gelişmesinde de, anne-çocuk ilişkisi önemli bir işleve sahiptir. Anne ile 

çocuk arasında kurulan sağlıklı iletişim, çocuğun başkaları ile olumlu ilişkiler kurması için temel oluşturur. 

Güvenli bağlanma geliştiren çocuklar, ileride yaşıtları arasında lider, sosyal açıdan ilgili, başkalarının 

ilgisini çeken, öğrenmeye istekli, çevresi ile ilgili ve işbirlikçi olarak tanımlanmışlardır. Ayrıca bu 

çocukların, akranları tarafından da daha fazla olumlu tepkiler aldıkları gözlenmiştir. Çocuğun annesi ile 

kurduğu iletişim kadar, babası ile kurduğu iletişim de onun gelişimi için çok önemlidir (Akt. Arabacı, 2011). 

Katılımcıların % 13’ünün ailesinde şiddet vardır ve % 80’i ailesinde şiddet olan çocukların şiddete 

eğiliminin olacağı görüşündedir. Yaşamları boyunca şiddete tanık olan çocuklarda, olmayanlara göre daha 

fazla oranda kaygı, özgüven eksikliği, tedirginlik, korku, depresyon, içe kapanma, isteksizlik, ümitsizlik ve 

öfke görüldüğü, sigara, alkol ya da madde kullanımlarının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı 

sıra şiddete maruz kalmanın anti sosyal davranışlar ile ilişkili olduğu saptanmıştır (Okan İbiloğlu, 2012). 

Çocuklukta kötü muameleye maruz kalmış ve istismar edilmiş kimselerin yetişkin yaşamlarında kendilerinin 

de benzer davranışlar gösterdiği bilinmektedir. Çocukluk döneminde aile içi şiddete tanık ya da maruz 

kalma, şiddetin çatışma çözme biçimi olarak içselleştirilmesine neden olabilmektedir. Şiddetin erkek 

çocuklarında daha kalıcı bir etki oluşturduğu ve bunların, yetişkinlik dönemi ilişkilerinde kadınlara karşı 

daha fazla şiddet gösterdikleri belirlenmiştir. Bir çalışmada şiddetin uygulandığı evlerde büyüyen çocukların 

% 74’ünün ileride eşlerine yönelik şiddet uyguladıkları saptanmıştır (Okan İbiloğlu, 2012). 

 

Sonuç ve Öneriler: Yaptığımız araştırmada aile içi şiddetin olduğu ve çocukların %29’u anne veya babadan 

korktuğu belirlenmiştir. Katılımcılara göre aile içi şiddete maruz kalan çocukların şiddete eğilimleri olacağı 

belirlenmiştir. Şiddete maruz kalmış çocuk büyüdüğünde, çocuklarına veya yakınlarına ve hatta kendisine 

yönelik şiddet uygulayan kişilere benzer tepkiyi gösterebilir. Şiddetin meydana getirdiği olumsuz sonuçlar 

hakkında ebeveyn olmaya aday ve ebeveyn olan bireylerin bilgilendirilmesi amacıyla seminerler ve 

eğitimler düzenlenmelidir. Anne ve babalara konu ile ilgili farkındalık kazandırılmalıdır. Katılımcıların 

dörtte üçü çocuk yaşta evliliğin çocuklar için yetersiz olacağını düşünmektedir. Çocukların toplumsal ve 

zihinsel açıdan yetkin bireyler olması isteniyorsa, baskıcı olmayan, esnek ve hoşgörülü ve ebeveyn olmaya 

yeterli ana-babalara gereksinim vardır. Baskıcı, aşırı hoşgörülü, duyarsız ana-babalar çocuklarda denetimsiz 

davranışların oluşmasına sebep olurlar. 
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GAZİANTEP’TEKİ ALMACI PAZARI DİYE BİLİNEN BÖLGEDEKİ 

BİTKİSEL İLAÇ SATAN DÜKKANLAR DA 30 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLERE 

ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI 

 

Dr.Ögr.Üyesi Rabia SOHBET, Ali TİLKİ, Ömer ABİÇ  

Gaziantep Üniversitesi 

 İrem Zehra Yılmaz, Murat Polat, Rumeysa Vuran, Merve Kahraman 

ÖZET: Hastalıklar, insanoğlunun var olmasıyla birlikte sürekli değişim göstermektedir. İnsanların, 

hastalıklarla mücadele etmek için geçmişten bu zamana kadar doğadan ve tecrübelerden 

faydalanarak çözüm araması geleneksel tedavi yöntemlerinin gelişmesine yol açmıştır. Geleneksel 

tedavi yöntemleri halk hekimliği olarak bilinmektedir ve dini inanışlardan, kültürel yapılardan, 

tecrübelerden ve felsefelerden şekillenerek günümüz modern tıbbından farklılıklar göstermektedir. 

Geleneksel tıp nesiller arasında sözlü olarak aktarılabildiği gibi bazı alanlar için ise uzmanlık alanı 

olarak görülebilmektedir. 

Alternatif tıbbın sosyal, ekonomik, inanç, yarar ve zararlarını ele almak, insanların alternatif tıbba 

bakış açılarını öğrenmek, güvenilir bulup bulmadıklarını ölçmek, ekonomik açıdan nasıl 

değerlendirdiklerini ve bu konu hakkında sağlığa dayalı düşüncelerini öğrenmek, alternatif tıp ve 

modern tıbbı tanımlamak ve bazı konularda ikisi arasındaki ilişkiyi belirlemek, İhtiyaç duyulduğunda 

ilk olarak hangi uygulamayı tercih edeceğini ölçmek ve hangisinin daha çok yararlı olabileceğini 

öğrenmektir 

Gaziantep‟te ki Almacı Pazarı diye bilinen bölgedeki bitkisel ilaç satan dükkanlar da 30 yaş ve üzeri 

kişilere alternatif tıp uygulamalarını hakkında bilgi ve tecrübelerini ele almak amacıyla 200 kişiye 

oluşup Kasım 2018 tarihinde elmacı pazarında bulunan 5 dükkana gelen müşterilerle gözlem altında 

yapılmıştır. Araştırmada literatür araştırmasıyla geliştirilen 8 sosyodemoğrafik ve 19 alternatif tıp 

uygulamaları konusuna ait soru ile tanımlayıcı araştırma yapılmıştır. Verilerin analizinde bilgisayar 

ortamında SPSS programı kullanılmıştır.  

Araştırmaya katılanların; kadın erkek sayısı eşittir, yaş aralığı %44 ile 40-50 yaş, %63 ü evli, %50.5 

üniversite mezunu, %82 sağlık güvencesi var, %44 ünün geliri asgari ücretten fazla, alternatif 

hakkındaki bilgi %44 evet ve bu bilgiyi araştırmama %58, %41 modern tıp tercih edilip, alternatif 

tıbbı %65 ile uyguluyor, alternatif tıbbı tavsiye etme %65.5 evet, gelir durumunun alternatif tıbbı 

seçme etkisi %58 hayır, yapılan bu araştırmanın fayda oranı %82 evet sonuçları çıkmıştır. 

Araştırmada ankete katılanların alternatif tıp hakkındaki bilgileri konusunda %31.5‟i evet, %25‟i 

hayır, %43‟ de kulaktan dolma bilgiler cevabını vermiştir. Başka bir araştırmada da %23 ü cevap 

vermemiş, %42.8 i evet, %16‟sı hayır, %38.8 i de kulaktan dolma bilgiler cevabını vermemiştir. Bu 

verilerin bizim yaptığımız araştırma verilere yakın verilerin olması alternatif tıbbın yüzyıllar 

içerisinde eskimesi ve insanlar tarafından sürekli kullanılması olabilir. araştırmada ankete 

katılanların en fazla  %30.5‟i oranında masaj, %17‟si de akupunktur olduğu saptanmıştır. Başka bir 

araştırmada en fazla bilinen yöntemler de masaj (%15.3) ve bitkisel (%84.8) olarak belirlenmiştir. 

Masajın her iki araştırmada da bilinmesinin en büyük sebebi insanların süreli bir ihtiyaç ve rahatlama 

halinde olmak istemeleri olabilir. 
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Bir araştırmada %4.7‟si alternatif tıp, %21.3‟ü modern tıp, %30‟u duruma göre değişir cevabını 

vermiştir. Buradaki cevapların farklı olmasının sebebi şehirlerarasındaki kültürel, ekonomi ve inanç 

farklılıklar olabilir. Bir araştırmada bu soruya %45.8‟i yararlı, %30.2‟si yararlı değil, %21‟i 

kararsızım cevabını vermiştir. İyi araştırmada farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu daha çok kişilerin 

karakterinden kaynaklanan bir sonuçtur. Çünkü aile ve çevre yapısı insan hayatında çok farklı izler 

ve etkiler bırakır. Bir araştırmada katılımcıların %30.7‟si bu uygulamayı yaptıranlardan etkilenirken 

%69.3‟ etkilenmemiştir. Bu farklılığın sebebi insanlar arasındaki sosyo-demografik farklılıklar 

olabilir. Göç de bu farklılıklardan sayılabilir. Bir araştırmada bu oran katılımcılar tarafından %67.5‟i 

evet, %32.5‟i hayır cevabını ile şekillenmiş burda  benzerliğin çok fazla olduğu görünüyor ve her 

ikisinde de olumlu sonuçlar alınmıştır. Bunun nedeni katılımcıların alternatif tıptan memnun 

olduklarını gösteriyor. Bu da alternatif tıbbın yararlarını ortaya koyuyor. Bir araştırmada alternatif 

tıbbın ülkemizde gelişmişliği %42.5 evet, %57.5‟i hayır cevabı verilmiştir. Bu Araştırmada daha 

fazla olumlu sonuç alınmıştır. Bunun nedeni o çevredeki insanların alternatif tıp yöntemlerini daha 

yararlı bir biçimde kullanmaları olabilir. Çünkü her şehrin farklı gelenleri, inançlar, tercihleri vardır. 

Bu da farklı sonuçlar alınmasına ortam hazırlar. Alternatif tıp yöntemlerinin geliştiğini 

söylediklerinden dolay bilinçli bir şekilde kullandıkları ve uyguladıkları görülüyor. 

Alternatif tıp ile ilgili araştırmaların sayısı artırılarak halkın güveni, bilgi ve davranışları arttırılabilir. 

Kişilerin sağlık güvenceleri konusunda daha çok çalışmalar yapılmalı ve güvenirliliği yüksek 

uygulamalara yönelim arttırılmalıdır. Toplumun refah düzeyinin artması kişilerin tercihlerini de 

olumlu yönden etkileyeceğinden kişi ve toplumun ekonomik yönden desteklenmesi gerekmektedir. 

Alternatif tıb uygulamaları alanında uzman kişilerce anlatılıp, uygulanması sağlanmalıdır. Modern 

tıb uygulanırken alternatif tıb uygulanıp uygulanmadığı sorgulanıp uygun tedavi yöntemi tercih 

edilmelidir. Alternatif tıbbı seçmeye neden olan faktörler daha detaylı araştırmalar yapılıp, bu 

faktörleri ortadan kaldıracak politikalar geliştirmelidir  

Anahtar kelimeler: modern tıp, alternatif tıp, inanç, gelenek, sağlık 

 

GİRİŞ VE AMAÇ 
 

Hastalıklar, insanoğlunun var olmasıyla birlikte sürekli değişim göstermektedir. İnsanların, 

hastalıklarla mücadele etmek için geçmişten bu zamana kadar doğadan ve tecrübelerden 

faydalanarak çözüm araması geleneksel tedavi yöntemlerinin gelişmesine yol açmıştır. Geleneksel 

tedavi yöntemleri halk hekimliği olarak bilinmektedir ve dini inanışlardan, kültürel yapılardan, 

tecrübelerden ve felsefelerden şekillenerek günümüz modern tıbbından farklılıklar göstermektedir. 

Geleneksel tıp nesiller arasında sözlü olarak aktarılabildiği gibi bazı alanlar için ise uzmanlık alanı 

olarak görülebilmektedir. Tamamlayıcı/alternatif/konvansiyonel olmayan tıp terimleri, bazı ülkelerde 

geleneksel tıpla birbirinin yerine kullanılmaktadır. DSÖ, geleneksel tıbbı “Fiziksel ve ruhsal 

hastalıkların önlenmesinde, teşhis edilmesinde, tedavi edilmesinde, sağlığın korunmasında ve 

iyileştirilmesinde farklı kültürlere özgü teoriler, inançlar ve deneyimlere dayanan bilgi, beceri ve 

uygulamaların toplamı” olarak tanımlamaktadır (DSÖ 2002). Geleneksel ve tamamlayıcı tıp, nüfusun 

temel sağlık ihtiyaçlarını sağlamada önemli rol oynamaktadır. 
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Alternatif tıbbın sosyal, ekonomik, inanç, yarar ve zararlarını ele almak, insanların alternatif tıbba 

bakış açılarını öğrenmek, güvenilir bulup bulmadıklarını ölçmek, ekonomik açıdan nasıl 

değerlendirdiklerini ve bu konu hakkında sağlığa dayalı düşüncelerini öğrenmek, alternatif tıp ve 

modern tıbbı tanımlamak ve bazı konularda ikisi arasındaki ilişkiyi belirlemek, İhtiyaç duyulduğunda 

ilk olarak hangi uygulamayı tercih edeceğini ölçmek ve hangisinin daha çok yararlı olabileceğini 

öğrenmektir 

 

METOT-MATERYAL 

Gaziantep‟te ki Almacı Pazarı diye bilinen bölgedeki bitkisel ilaç satan dükkanlar da 30 yaş ve üzeri 

kişilere alternatif tıp uygulamalarını hakkında bilgi ve tecrübelerini ele almak amacıyla 200 kişiye 

oluşup Kasım 2018 tarihinde elmacı pazarında bulunan 5 dükkana gelen müşterilerle gözlem altında 

yapılmıştır. Araştırmada literatür araştırmasıyla geliştirilen 8 sosyodemoğrafik ve 19 alternatif tıp 

uygulamaları konusuna ait soru ile tanımlayıcı araştırma yapılmıştır. Yapılan anketler SPSS 

programında analiz edildikten sonra istatistik paket programı bilgisayar programına aktarılıp 

incelenmiş ve çalışmanın bulguları belirlenmiştir. Ön çalışma anketleri değerlendirilmeye 

alınmamıştır. 

 

BULGULAR 

Tablo: Sosyodemografik Özellikler 

Yaş dağılımı Sayı % 

30-40 24 12.0 

40-50 88 44.0 

50-60 42 21.0 

Cinsiyet  

Kadın 100 50.0 

Erkek 100 50.0 

Medeni Durum 

Evli  126 63.0 

Bekar 37 18.5 

Boşanmış 37 18.5 

Eğitim Durumu 

Okur-Yazar Değil 14 7.0 

Okur-Yazar 11 5.5 

İlkokul 14 7.0 

Ortaokul 21 10.5 

Lise 39 19.5 

Üniversite 101 50.5 

Meslek  

Doktor 8 4.0 

Polis 4 2.0 

Öğretmen 20 10.0 

Mühendis 22 11.0 

Emekli 19 9.5 

Çalışmıyor 56 28.0 

Diğer 71 35.5 

Sağlık Güvencesi 

Evet 164 82.0 

Hayır 36 18.0 

Gelir Durumu 

Asgari Ücretin Altı 62 31.0 

Asgari Ücret 50 25.0 

Asgari Ücretin Üzeri 88 44.0 

Yaşanılan Yer 

Köy 21 10.5 

İlçe 38 19.0 

Şehir 140 70.0 

Diğer 1 0.5 

Toplam  200 100.0 

 

Tablo: Alternatif Tıp Soruları Dağılımı
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Alterantif Tıp Hakkında Bilgi 

Cevapsız 1 0.5 

Evet 63 31.5 

Hayır 50 25.0 

Kulaktan Dolma 86 43.0 

Alternatif Tıp Hakkında Bilgisi 

Olanların Yeterli Araştırma Yapma 

Durumları 

Cevapsız 39 19.5 

Evet 45 22.5 

Hayır 116 58.0 

Alternatif Tıp Uygulamaları 

Hakkındaki Bilgi Oranı 

Cevapsız 3 1.5 

Akapunktur 34 17.0 

Masaj 61 30.5 

Meditasyon 8 4.0 

Hipnoz 16 8.0 

Hacamat 25 12.5 

Sülük Tedavisi 27 13.5 

Bitkisel Tedavi 26 13.0 

Alternatif Tıp Hakkındaki Gelişmelerin 

Takip Edilme Oranı 

Evet 42 21.0 

Hayır 158 79.0 

Bitkisel Ürün Satılan Dükkanlara 

Uğrama Oranı                 

Nadiren 58 29.0 

Bazen 68 34.0 

Sık Sık 22 11.0 

Hiç 52 26.0 

Alternatif Tbbın Güvenirlik Oranı 

Evet 85 42.5 

Hayır 26 13.0 

Kararsızım 89 44.5 

Alternatif Tıp Ve Modern Tıp 

Arasındaki Tercih Oranı 

Alternatif Tıp 16 8.0 

Modern Tıp 83 41.5 

Diğer 101 50.5 

Alternatif Tıbbın Modern Tıbba Göre 

Daha İyi Olduğunun Düşünülme Oranı 

Evet 31 15.5 

Hayır 103 51.5 

Kararsızım 66 33.0 

Katılımcıların Çevrelerinde Alternatif 

Tıp Uygulayanların Varlığı 

Evet 130 65.0 

Hayır 69 34.5 

Cevapsız 1 0.5 

Katılımcıların Çevrelerinde Uygulanan 

Yöntemler 

Akapunktur 15 7.5 

Hipnoz 10 5.0 

Hacamat 67 33.5 

Sülük Tedavisi 22 11.0 

Meditasyon 1 0.5 

Bitkisel Tedavi 24 12.0 

Cevapsız 61 30.5 

Katılımcının Uyguladığı Alternatif Tıp 

Yöntemleri 

Akapunktur 15 7.5 

Hipnoz 8 4.0 

Hacamat 21 10.5 

Sülük Tedavisi 13 6.5 

Meditasyon 4 2.0 

Bitkisel Tedavi 49 24.5 

Diğer 3 1.5 

Hiç Uygulamadım 87 43.5 

Alternatif Tıp Yöntemlerini 

Uygulayanların Çevreden Etkilenme 

Durumu 

Evet 100 50.0 

Hayır 100 50.0 

Etkilenilip Uygulanan Alternatif Tıp 

Yöntemleri 

Akapunktur 15 7,5 

Hipnoz 8 4,0 

Hacamat 21 10,5 

Sülük Tedavisi 13 6,5 

Meditasyon 4 2,0 

Bitkisel Tedavi[Aromaterapi] 49 24,5 

Diğer 3 1,5 

Hiç Uygulamadım 87 43,5 

Çevreden Etkilenme 

Evet 100 50,0 

Hayır 100 50,0 

Olumlu Sonuç Alma 

Evet 83 41.5 

Hayır 55 27.5 

Kısmen 62 31.0 

Memnun Sonuç Alınan Alternatif Tıp 

Uygulamaları 

Bitkisel 47 23.5 

Akapunktur 10 5.0 
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Biyoenerji 1 0.5 

Hacamat 30 15.0 

Hipnoz 10 5.0 

Masaj 21 10.5 

Meditasyon 8 4.0 

Sülük 18 9.0 

Alternatif Tıp Yöntemlerinin Çevreye 

Tavsiye Edilme Oranı 

Evet 131 65.5 

Hayır 69 34.5 

Cevabı Evet Olanların Tavsiye Ettikleri 

Yöntemler 

Akapunktur 12 6.0 

Hacamat 42 21.0 

Masaj 27 13.5 

Meditasyon 6 3.0 

Sülük Tedavisi 12 6.0 

Bitkisel Tedavi 47 23.5 

Diğer 2 1.0 

Cevapsız 52 26.0 

Alternatif Tıp Yöntemlerinde Dini 

İnançların Etkisi 

Evet 79 39.5 

Hayır 121 60.5 

Alternatif Tıp Yöntemlerinin Maliyetinin 

Uygunluğu 

Evet 62 31.0 

Hayır 59 29.5 

Kısmen 79 39.5 

Ekonomik Durumun Alternatif Tıp 

Seçimindeki Etkisi   

Evet 84 42.0 

Hayır 116 58.0 

Alternatif Tıp Yöntemlerinin Ülkemizde 

Geliştiğinin Düşünülme Oranı 

Evet 59 29.5 

Hayır 141 70.5 

Alternatif Tıp Yöntemlerinin Değer 

Görüme Oranı 

Evet 64 32.0 

Hayır 136 68.0 

Alternatif Tıp Yöntemlerinin 

Geliştirilmesinin İstenme Oranı  

Evet 159 79.5 

Hayır 41 20.5 

Anketin Fayda Oranı 

Evet 164 82.0 

Hayır 36 18.0 

Toplam  200 100.0 
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TARTIŞMA 

Tamamlayıcı/alternatif/konvansiyonel olmayan tıp terimleri, bazı ülkelerde geleneksel tıpla 

birbirinin yerine kullanılmaktadır. DSÖ, geleneksel tıbbı “Fiziksel ve ruhsal hastalıkların 

önlenmesinde, teşhis edilmesinde, tedavi edilmesinde, sağlığın korunmasında ve iyileştirilmesinde 

farklı kültürlere özgü teoriler, inançlar ve deneyimlere dayanan bilgi, beceri ve uygulamaların 

toplamı” olarak tanımlamaktadır (DSÖ 2002). Geleneksel ve tamamlayıcı tıp, nüfusun temel sağlık 

ihtiyaçlarını sağlamada önemli rol oynamaktadır (Ravishankar, Shukla 2007). DSÖ, GETAT‟ı uzun 

yıllardır geliştirilmeye devam eden sağlık uygulamaları olarak nitelendirmektedir. Çin, Kore, 

Japonya ve Hindistan gibi Asya ülkelerinde GETAT, hastalıkların tedavisinde ve yönetiminde temel 

rol oynamaktadır (Park et al. 2012). Dünya üzerinde GETAT; akupunktur, homeopati, ozon tedavisi, 

oksijen tedavisi, mezoterapi, masaj, hipnoz, ayurveda, aromaterapi, yoga, kriyoterapi, meditasyon, 

osteopati, reflekseloji, kaplıca tedavisi, termal tedavi, SPA tedavisi, hidro terapi, müzikoterapi, plates 

gibi çeşitli yöntemle uygulanmaktadır. Aşağıda yaygın kullanılan GETAT yöntemlerinden bazıları 

tanımlanmaktadır. Akupunktur, vücut üzerinde belirli noktalara ince iğnelerin batırılması ile 

uygulanan Geleneksel Çin tıbbının bir türü olan tedavi yöntemidir (Herring, Roberts 2002). 

Fitoterapi, bitkisel ürünler ve ilaçlarla yapılan bir geleneksel tedavi yöntemidir (Resmî Gazete 2014). 

Sülük uygulaması, steril sülüklerin vücuttan kan emerken aynı zamanda dokuya biyoaktif madde 

içeren bir salgı enjekte etmesiyle gerçekleşen tedavi yöntemidir (Ayhan, Mollahaliloğlu 2018). Kupa 

uygulaması (hacamat), vücudun belli bölgelerine kesik atılıp kupa vurularak kan dolaşımını 

hızlandırmak ve kılcal damarlardaki kirli kanın dışarı atılması için yapılan tedavi yöntemidir (Benli 

2017). Ozon tedavisi, birçok hastalık sonucu bozulmuş olan fonksiyonların yeniden canlandırılması 

için vücut boşluklarına ya da dolaşım sistemine ozon/oksijen karışımının uygulanması olarak 

tanımlanmaktadır (Kutlubay ve diğerleri 2010). Yukarıda bahsi geçen tedavi yöntemleri Bakanlıkça 

tescil edilmiş sertifikaya sahip hekimler tarafından açılan uygulama merkezlerinde 

gerçekleştirilmektedir. Ocak 2018 tarihi itibari ile 18 Üniversite‟de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 

Uygulama Merkezi hizmet vermekte olup, 480 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları 

Ünitesi açılmış ve uygulama alanında yaklaşık 4.954 sertifika verilmiştir 

(http://getatkongre.org/hakkinda.php). Son yıllarda başta DSÖ olmak üzere uluslararası kuruluşlar 

tarafından yapılan tartışmalar sonucunda tıbbın değil tedavinin alternatifi olabileceği vurgusu ile 

alternatif tıp kavramı yerine geleneksel ve tamamlayıcı tıp kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Farklı 

ülkelerde halk hekimliği, doğal tıp, folklorik tıp, bütünsel tıp, destekleyici tıp ve entegratif tıp gibi 

isimler de kullanılmaktadır (Mollahaliloğlu ve diğerleri 2015).Hastalıklar, insanoğlunun var 

olmasıyla birlikte sürekli değişim göstermektedir. İnsanların, hastalıklarla mücadele etmek için 

geçmişten bu zamana kadar doğadan ve tecrübelerden faydalanarak çözüm araması geleneksel tedavi 

yöntemlerinin gelişmesine yol açmıştır. Geleneksel tedavi yöntemleri halk hekimliği olarak 

bilinmektedir ve dini inanışlardan, kültürel yapılardan, tecrübelerden ve felsefelerden şekillenerek 

günümüz modern tıbbından farklılıklar göstermektedir. Geleneksel tıp nesiller arasında sözlü olarak 

aktarılabildiği gibi bazı alanlar için ise uzmanlık alanı olarak görülebilmektedir. 

Araştırmaya katılanların; kadın erkek sayısı eşittir, yaş aralığı %44 ile 40-50 yaş, %63 ü evli, %50.5 

üniversite mezunu, %82 sağlık güvencesi var, %44 ünün geliri asgari ücretten fazla, alternatif 

hakkındaki bilgi %44 evet ve bu bilgiyi araştırmama %58, %41 modern tıp tercih edilip, alternatif 
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tıbbı %65 ile uyguluyor, alternatif tıbbı tavsiye etme %65.5 evet, %79.0 alternatif tıp gelişmeleri 

takip etmemekte, çevrelerinde %65 alternatif tıp uygulayanlar mevcut olup, %65.5 i alternatif tıbbı 

çevrelerine tavsiye etmekte, gelir durumunun alternatif tıbbı seçme etkisi %58 hayır, alternatif tıp 

ülkemizde gelişmeli %79.5 evet,  yapılan bu araştırmanın fayda oranı %82 evet sonuçları çıkmıştır. 

 Araştırmada ankete katılanların alternatif tıp hakkındaki bilgileri konusunda %0.5‟i yanıt 

vermemiştir, %31.5‟i evet, %25‟i hayır, %43‟ de kulaktan dolma bilgiler cevabını vermiştir. Dicle 

üniversitesinde Sağlık Yönetimi bölümü 3.sınıf öğrencilerinin yapmış olduğu alternatif tıp ile ilgili 

araştırmada da %23 ü cevap vermemiş, %42.8 i evet, %16‟sı hayır, %38.8 i de kulaktan dolma 

bilgiler cevabını vermemiştir. Bu verilerin bizim yaptığımız araştırma verilere yakın verilerin olması 

alternatif tıbbın yüzyıllar içerisinde eskimesi ve insanlar tarafından sürekli kullanılması olabilir. 

Araştırmada ankete katılanların en fazla %30.5‟i oranında masaj, %17‟si de akupunktur olduğu 

saptanmıştır. Dumlupınar Üniversitesinde Hemşirelik Bölümü öğrencilerin yapmış olduğu 

araştırmada en fazla bilinen yöntemler de masaj (%15.3) ve bitkisel (%84.8) olarak belirlenmiştir. 

Masajın her iki araştırmada da bilinmesinin en büyük sebebi insanların süreli bir ihtiyaç ve rahatlama 

halinde olmak istemeleri olabilir. 

Araştırmada modern tıp ve alternatif tıbbın tercih edilme oranında %8‟i alternatif tıp, %41.5„i 

modern tıp, %50.5‟i ise duruma göre değişir cevabını vermiştir. Gümüşhane Üniversitesinde FTR 

Bölümü 3.Sınıf öğrencilerinin yapmış olduğu araştırmada %4.7‟si alternatif tıp, %21.3‟ü modern tıp, 

%30‟u duruma göre değişir cevabını vermiştir. Buradaki cevapların farklı olmasının sebebi 

şehirlerarasındaki kültürel, ekonomi ve inanç farklılıklar olabilir. 

Araştırmada ankete katılanların tıbbın modern tıbba göre daha iyi olduğu düşünülme oranında 

%15.5‟i hayır cevabını verirken %33‟ü soruyu cevapsız bırakmıştır. Gümüşhane üniversitesinde 

yapılan araştırmada bu soruya %45.8‟i yararlı, %30.2‟si yararlı değil, %21‟i kararsızım cevabını 

vermiştir. İyi araştırmada farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu daha çok kişilerin karakterinden 

kaynaklanan bir sonuçtur. Çünkü aile ve çevre yapısı insan hayatında çok farklı izler ve etkiler 

bırakır. 

Araştırmada katılımcıların %50‟i alternatif tıp yöntemlerini uygulayanlarından etilenmiş, %50‟si ise 

etkilenmemiştir. Ankara üniversitesinde yapılan araştırmada katılımcıların %30.7‟si bu uygulamayı 

yaptıranlardan etkilenirken %69.3‟ etkilenmemiştir. Bu farklılığın sebebi insanlar arasındaki sosyo-

demografik farklılıklar olabilir. Göç de bu farklılıklardan sayılabilir. 

Araştırmada katılımcıların alternatif tıbba çevrelerine tavsiye etme oranında cevaplar %66.5‟i evet, 

%36.5‟i de hayır şeklinde olmuştur. Eskişehir Osmangazi üniversitesinde yapılan araştırmada bu 

oran katılımcılar tarafından %67.5‟i evet, %32.5‟i hayır cevabını ile şekillenmiştir. Bu iki 

araştırmadaki benzerliğin çok fazla olduğu görünüyor ve her ikisinde de olumlu sonuçlar alınmıştır. 

Bunun nedeni katılımcıların alternatif tıptan memnun olduklarını gösteriyor. Bu da alternatif tıbbın 

yararlarını ortaya oyuyor. 

Araştırmada katılımcıların %29.5‟i evet cevabı ile alternatif tıbbın ülkemizde geliştiğini söylemiştir 

%70.5‟i hayır cevabı ile bu yöntemlerin yeterince gelişmediğini söylemiştir. Osmangazi 

üniversitesinde yapılan araştırmada bu oran %42.5 evet, %57.5‟i hayır olarak saptanmıştır. 
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Osmangazi üniversitesindeki araştırmada daha fazla olumlu sonuç alınmıştır. Bunun nedeni o 

çevredeki insanların alternatif tıp yöntemlerini daha yararlı bir biçimde kullanmaları olabilir. Çünkü 

her şehrin farklı gelenleri, inançlar, tercihleri vardır. Bu da farklı sonuçlar alınmasına ortam hazırlar. 

Alternatif tıp yöntemlerinin geliştiğini söylediklerinden dolay bilinçli bir şekilde kullandıkları ve 

uyguladıkları görülüyor. 

ÖNERİLER 

 Alternatif tıp ile ilgili araştırmaların sayısı artırılarak halkın güveni, bilgi, tutum ve 

davranışları arttırılabilir.  

 Kişilerin sağlık güvenceleri konusunda daha çok çalışmalar yapılmalı ve güvenirliliği yüksek 

uygulamalara yönelim arttırılmalıdır.  

 Toplumun refah düzeyinin artması kişilerin tercihlerini de olumlu yönden etkileyeceğinden 

kişi ve toplumun ekonomik yönden daha da desteklenmesi gerekmektedir. 

  Alternatif tıb uygulamaları alanında uzman kişilerce anlatılıp, uygulanması sağlanmalıdır.  

 Modern tıb uygulanırken alternatif tıb uygulanıp uygulanmadığı sorgulanıp uygun tedavi 

yöntemi tercih edilmelidir.  

 Alternatif tıbbı seçmeye neden olan faktörler belirlemek için yapılan araştırmalar arttırılıp, bu 

faktörleri ortadan kaldıracak politikalar geliştirmelidir. 

 Toplum eğitimleri düzenlenip, eğitimler teşvik edilmelidir. 

 Alternatif tıp yöntemleri uygulayan kişi ve kurumlar ilgili kamu, tüzel kişilerce 

denetlenmelidir.  
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ÇAĞDAġ TÜRK RESĠM TARĠHĠNDE ULUSAL KĠMLĠK 

ANLAYIġI: 

BEDRĠ RAHMĠ EYÜBOĞLU ÖRNEĞĠ 

 

Ġnci Selin GÜMÜġ 

Dr. Öğr. Üyesi ,İstanbul Gelişim Üniversitesi 

 

Özet 

Cumhuriyetin ilk yıllarında ağırlıklı olarak görülen milli mücadele temalı resimler 

1930’ların sonlarına doğru giderek yerini geleneksel el sanatlarına ait motiflere, Anadolu 

insanı ve doğası konulu resimlere bırakır. Şüphesiz bu yıllarda düzenlenen yurt gezilerinin de 

resimde yerellik ve ulusallık kavramlarının çıkış yapması üzerinde önemli etkisinin olduğu 

söylenebilir. 

Bu yıllarda resimde Türk kimliğinin, ulusal değerlerin ve folklorik öğelerin en güçlü 

savunucularından olan Bedri Rahmi Eyüboğlu, kökü geleneksel motiflere dayanan 

resimleriyle ve halk sanatına yönelik fikirleriyle sadece sanat camiasına ilham olmakla 

kalmaz, 1940’lı yıllarda Akademi’de hocalık yaptığı öğrencilerini de bu konular üzerinde 

araştırma yapmaları için yüreklendirir. 

           Çağdaş Türk resim tarihinde ulusal kimlik tartışmaları içinde önemli bir yeri olan Bedri 

Rahmi için ulusallık kavramı, yaşanılan coğrafyadan elde edilebilen değerlerin bir nevi 

biçimsel olarak bir ifadesidir. Onun resim tekniği ve anlayışı Batılı olmasına rağmen içeriği 

yöresel ve ulusal bir kimlik edinme arzusunu yansıtıcı özellikler taşır. 

Bu çalışmada ulusallık kavramı, ulusal kimliğin resim sanatına göstergebilimsel ve 

biçimsel ifade edilme şekli Bedri Rahmi Eyüboğlu eserlerinin örneklemeleriyle 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, resim, tarih, ulusallık, ulusal kimlik, Bedri Rahmi 

Eyüboğlu 

 

1. Erken Cumhuriyet Dönemi ve Ulus Bilinci 

Türk resim sanatında modernleşmenin köklerinin 1920’lerden öncesine uzandığı 

bilinmektedir, ancak kültür ve sanat alanındaki çağdaşlık hareketinin yeni devlet bilinciyle 

bütünleşerek olgunluğa ulaşması, yeni sanatçı kuşakların elinde işlenip zenginleşmesi, ancak 

Cumhuriyet döneminde mümkün olmuştur (Berk ve Özsezgin, 1983: 9). Cumhuriyet öncesi 

modern Türk resminin temellerine bakıldığında ilk Türk ressamlarımızın saray kökenli 

paşalar, üst düzey görevliler veya onların çocukları olduğu görülmektedir. Avrupa’ya kendi 
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imkânlarıyla ya da devlet desteğiyle giden bu ilk modern Türk sanatçılar, gittiği ülkelerin 

sosyal yaşamını ve sanatını tanıma fırsatı yakalamışlar, yurda döndükten sonra aldıkları 

izlenimci sanat eğitiminin etkisiyle daha çok ilk modern Türk resmi örnekleri olan figürsüz 

peyzajlar ortaya koymuşlardır (Keskin, 2014: 89).  

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türkiye’de yeni bir sürece girilmiş, siyasetten eğitime her 

alanda planlanan halkçı politikalarla yeni bir dönem başlatılmıştır. Toplumu ileriye taşıyacak 

en önemli yeniliğin sosyal ve kültürel alanda yapılması hedeflenmiş, bu bağlamda sanata da 

yoğun bir devlet desteği sağlanmıştır. Türkiye’de sanatı yönlendirecek, bir burjuva 

yapılanması ve entelektüel bir altyapı olmadığı için, sanatçıyı destekleme görevini devlet 

üstlenmiştir. (Bugay, 2006: 22).  

Yoğun bir ideolojik kültürel yapılanma üzerine oturtulan Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine 

dayalı olarak her alanda ulus bilinci ön plandadır. Bu anlayış, Türk sanatını milli bir kimliğe 

kavuşturmak için nasıl bir yol izleneceği konusunu gündeme getirir ve temelde ulus bilincini 

artırıcı eserler üretilmesinin teşvik edilmesi benimsenir. Böylece sanat yoluyla duygu ve 

düşünce birliği oluşturularak yeni bir millet yaratmak ve onu sosyal bilinç, ekonomi ve benlik 

konularında eğitmek amaçlanır. Ulusal kimlik düşüncesinin hem kurumsal hem de kuramsal 

içerik kazandırılmaya çalışılan bu dönemde bazı eğitim kurumları kökten değiştirilir, 

bazılarında da sadece program değişiklikleri yapılır. Devlet Resim ve Heykel Müzesi açılır, 

düzenlenen sergilerle sanatı halk kitleleri arasında yaygınlaştırılması amaçlanır. 1926’da Gazi 

Eğitim Enstitüsü kurularak ilk ve orta öğretim okullarına resim öğretmeni yetiştirir. Köy 

Enstitüleri kurularak sanat ve iş eğitimi yoluyla toplumun çok yönlü kalkınması amaçlanır. 

1927’de Sanayi-i Nefise Mektebi’nin ismi değiştirilerek Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 

yapılır, Türk sanatı programları geliştirilerek yabancı sanatçı ve eğitimciler akademide 

görevlendirilir (Keskin, 2014:87-94).  

Kuşkusuz Cumhuriyet Türkiye’sinde, halkçı politikalar doğrultusunda yapılan düzenlemelerin 

özünde ulusal değerlerimiz ışığında çağdaş medeniyetler seviyesine çıkma düşüncesi vardır. 

Bu nedenle Cumhuriyet’in ilk yıllarında çağdaşlaşma kavramı ile batılılaşma kavramının bir 

tutulduğu görülür, çünkü yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda gelişmeye, 

çağdaşlaşmaya ihtiyacı vardır ve çağdaşlaşma yolunda ilerleyebilmesi için örnek alabileceği 

sadece batı uygarlığı vardır. Ancak 1930’lu yılara gelindiğinde Türk resminin artık hem 

özgün olması hem de bir kimliğe kavuşması gerektiği yönünde düşünceler yoğun olarak dile 

getirilmeye başlar. Nitekim batıdan alınan sanat biçimleriyle çağdaş Türk sanatını oluşturma 
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düşüncesi bu yıllarda giderek eleştirilir, bu durum çağdaş batı sanatı karşısında Türk sanatının 

ne yapabileceği sorusunu gündeme getirir (Özsezgin, 1989: 33-37).  

 

2. Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Ulusal Kimlik  

Bu yıllarda resimde Türk kimliğinin, ulusal değerlerin ve folklorik öğelerin en güçlü 

savunucularından olan Bedri Rahmi Eyüboğlu, kökü geleneksel motiflere dayanan 

resimleriyle ve halk sanatına yönelik fikirleriyle sadece sanat camiasına ilham olmakla 

kalmaz, 1940’lı yıllarda Akademi’de hocalık yaptığı öğrencilerini de bu konular üzerinde 

araştırma yapmaları için yüreklendirir. Onun batı resim tekniği ile geleneksel Anadolu 

motiflerinin sentezlenmesi fikrine dayanan sanat anlayışı, kısa zamanda öğrencileri tarafından 

da benimsenir (Aktansoy,2004:36’dan akt. Dalkıran,2010:61) ve 1946 yılında atölyesinden on 

öğrenci onun öğretileri ışığında Onlar Grubu’nu oluşturur. Türk resminin en zengin 

kaynağının geleneksel el sanatlarımız olduğu savından yola çıkan bu grup, minyatürlerden, 

yazmalardan, halı ve kilim motiflerinden esinlenmişler, ürettikleri eserlerle Türk resminin 

sağlam ve kalıcı, aynı zamanda kökü Anadolu’ya dayanan ulusal bir temele oturmasını 

düşlemişlerdir. 

Çağdaş Türk resim tarihinde ulusal kimlik tartışmaları içinde önemli bir yeri olan Bedri 

Rahmi için ulusallık kavramı, yaşanılan coğrafyadan elde edilebilen değerlerin bir nevi 

biçimsel olarak bir ifadesidir. Onun resim tekniği ve anlayışı Batılı olmasına rağmen içeriği 

yöresel ve ulusal bir kimlik edinme arzusunu yansıtıcı özellikler taşır. Ona göre, resim 

sanatımızın evrensel bir değer kazanabilmesi ulusal bir temel üzerinde yükselmesine bağlıdır. 

Bu savından hareketle Türk halk sanatlarına ait değerler üzerine araştırmalar yapan Eyüboğlu, 

Anadolu’nun geleneksel çini, minyatür, hat, seramik, dokuma, kilim ve yazma motiflerini 

(Resim 1) çağdaş resim teknikleriyle sentezleyerek yorumlama yoluna gider (Ersoy, 1998: 

68). Geleneksel değerlere bağlı resim üretme çabası, onu konu olarak yerel, biçim olarak ise 

motifsel araştırmalara yöneltir (Giray: 1997: 398). Bu çabasının en temel amacının Türk 

resmine hem ulusal hem de evrensel bir kimlik kazandırma düşüncesi olduğunu söylemek 

mümkündür.   
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                                     Resim 1: Kırmızı Bacaklı İğdeli Gelin, 1954 

 

Geleneksel Anadolu el sanatları motiflerinin yanı sıra Bedri Rahmi’nin resimlerinde sıklıkla 

konu ettiği bir diğer unsur Anadolu insanı, özellikle de Anadolu kadınlarıdır. Onun genellikle 

uzun yüzlü olan köy kadınlarında Modigliani etkisini (Resim 2), canlı renklerinde Van 

Gogh’un lirik anlayışını (Resim 3), fırça vuruşlarıyla Gauguin etkilerini (Resim 4) görmek 

mümkündür. Bir dönem D Grubu’na katılan Bedri Rahmi, grubun sert geometrik formları ön 

plana çıkartan analitik kübizm anlayışına ilgi duyar. Bu dönemde Doğu-Batı sentezinin 

arayışlarına eklenen renkli dekoratif unsurlar, onun Matisse’e duyduğu ilginin bir göstergesi 

sayılabilir (Resim 5).  Resimlerindeki süslemeci ve renkçi anlayış, bir yandan yerel bir tat 

taşırken bir yandan Batı estetiğinin bir örneği niteliğindedir. Bu anlayış onu yerel konuları 

motifsel olarak biçimlendirdiği bir araştırma dönemine yöneltir.  
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Resim 2: Anne ve Çocukları, 1951             Resim 3: İlk Geçen Treni Seyreden Köylüler, 1935 

 

                            

                                                  Resim 4:Han Kahvesi, 1973 
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                                                  Resim 5: Aşık Veysel, 1953 

 

 

1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’ne burslu olarak giden Bedri Rahmi’nin sanatının 

bu dönemde farklı bir boyut kazanarak soyut biçimlere yöneldiği görülür (Resim 6 ve Resim 

7). Bu yıllara kadar figürlü resimleriyle bilinen sanatçı oradaki müzelerde gördüğü soyut 

resimlerden etkilenerek sadece renklerin hakim olduğu soyut çalışmalara yönelir ve eserlerini 

bu yeni anlayışın yarattığı coşkuyla üretir. 
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                                            Resim 6: Soyut Kompozisyon, 1967 

 

                        

                                                      Resim 7: Soyut, 1967 
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3. Sonuç ve Değerlendirme 

 

Türk sanatı tarihinde özgünlük konusu kimi dönem yaşanan yoğun tartışmalarla ulusal bir 

temele oturtulmaya çalışılmıştır. Kuşkusuz ulus bilincini ve ulusallık düşüncesini her alanda 

etkin kılma anlayışı Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte yoğunlaşır, Türk sanatına hem çağdaş hem 

de ulusal bir kimlik kazandırılmasına ve halkın sanat yoluyla gelişmesini sağlamaya yönelik 

anlayış, dönemin ulusal kültür politikalarının bir parçası olur. Devlet Resim Heykel Müzesi 

faaliyete geçirilmesiyle, Gazi Eğitim Enstitüsü, Köy Enstitüleri ve Halkevleri’nin 

kurulmasıyla, akabinde düzenlenen Yurt Gezileri ile ulus bilinci sağlamlaştırılmaya çalışılır. 

1940’lı yıllarda ortaya çıkan Yeniler Grubu ile ulusallık konusuna yeni bir bakış açısı getirilir, 

Anadolu bozkırı ve insanı toplumcu gerçekçi bir dille resme aktarılır. Ardından Bedri Rahmi 

Eyüboğlu’nun öğrencileri tarafından kurulan Onlar Grubu ile kökü geleneksel el sanatlarımıza 

dayanan ulusal temelli evrensel bir sanat anlayışı benimsenir.  

Anadolu’nun el sanatlarına ait motiflerini batı resim tekniği ile yeniden yorumlayan Bedri 

Rahmi Eyüboğlu, çağdaş Türk resim tarihinde ulusal kimlik çalışmaları konusunda önemli 

isimlerden biri olmuştur. Usta bir sanatçı olmasının yanı sıra iyi bir eğitimci, yazar ve şair 

olan Bedri Rahmi, hem yerli köklere inebilmiş hem de sanat dünyasına hitap edebilmiş 

evrensel nitelikte bir sanatçı olduğunu söylemek mümkündür. O, hayat görüşü ve 

Anadolu’nun geleneksel sanatlarından yola çıkarak sentezlediği sanat anlayışıyla hem kendi 

kuşağını hem de kendinden sonraki kuşakları etkilemiştir. Yaşadığı süre boyunca sürekli 

üreten Bedri Rahmi Eyüboğlu, Türk sanatında ulusal kimlik arayışlarına, bu anlamda ürettiği 

eserlerle önemli katkılarda bulunmuş önemli sanatçılarımızdan biri olarak Türk sanatı tarihine 

adını yazdırmıştır. 
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CASĠNO TURĠZMĠNĠN ORTAYA ÇIKARDIĞI SOSYAL ETKĠLERĠN 

GĠRNE’DE YAġAYAN YEREL HALKIN BAKIġ AÇISINDAN 

ĠNCELENMESĠ 

AN INVESTIGATION OF THE SOCIAL IMPACTS OF CASINO TOURISM FROM 

LOCAL PEOPLE’S PERCEPTION WHO LIVE IN GIRNE 

 

Ülker  ERDOĞAN ARACI  

Dr. Öğr. Üyesi, Batman Üniversitesi, Hasankeyf MYO 

 

ÖZ: Bu çalışmada, Girne’de yaşayan yerel halkın casino turizmine yönelik bakış açıları, 

olumlu ve olumsuz sosyal etkiler açısından ele alınmıştır. Bu çerçevede Girne’de yaşayan 390 

kişiyle yüz yüze anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda 

çözümlenen veriler, araştırmaya katılan katılımcıların casino turizminin olumlu ve olumsuz 

sosyal etkileri ile medeni durum, yaş, uyruk ve eğitim düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar 

olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda ilgili literatüre 

ve Girne’de turizm ile ilgili planlama yapan paydaşlara katkı sağlanması hedeflenmekte olup, 

paydaşlara araştırmanın amacı doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: Casino Turizmi, Sosyal Etkiler, Yerel Halk, Girne 

 

ABSTRACT: In this study, casino tourism perspectives of local people who live in Girne 

were taken into consideration in terms of positive and negative social impacts. Face to face 

survey research was conducted with 390 local people who live in Girne. The data analyzed 

for the purpose of the research revealed that the participants have significant differences 

between marital status, age, nationality and education levels with positive and negative social 

effects of casino tourism. In the direction of the findings obtained from this study, it is 

contributed to the related literature and the stakeholders who plan tourism in Girne and 

proposals have been developed in line with the aim of researching the stakeholders. 

 

Keywords: Casino Tourism, Social Impacts, Local People, Girne 

 

1. GiriĢ 

Çok kapsamlı bir sistemi oluşturan turizm, bölgelerin kalkınmasında etkili bir 

fonksiyona sahiptir. İçeriğinde barındırdığı pek çok alternatif çeşidiyle uluslararası turizm 
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hareketlerine yön veren bu yapı, hem turist gönderen hem de turist kabul eden bütün ülkeleri 

derinlemesine etkilemektedir. Bu durum özellikle yerel halkın tutum ve davranışlarında 

kendisini göstermekte ve bölgeye dair oluşan algıya katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla turizm 

sahip olduğu dinamik unsurları itibariyle, bölgelerde sosyal tepkimelere yol açmaktadır.  

Destinasyonların mevcut turizm arz kaynaklarının, turizm talebine rehberlik edeceği 

düşünüldüğünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) otelller bünyesinde ya da 

bağımsız olarak faaliyet gösteren casino işletmelerinin varlığının, ilgili destinasyona olan 

talepte etkili bir unsur olarak yer alacağı yadsınamayacak bir gerçek olarak ortaya 

çıkmaktadır. Turizm endüstrisinin bileşenlerinden, eğlence işletmeleri sınıflandırmasında yer 

alan casino işletmeleri, turizm endüstrisinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Dünyanın pek 

çok bölgesinde turistik bir talep yaratan bu turizm çeşidi beraberinde de pek çok etkiyi ortaya 

çıkarmaktadır. Bu etkilerin bölgelere kazandırdığı; gelir artışı ile birlikte refah düzeyinin 

yükselmesi, turizmin yılın 12 ayına yayılmasını sağlaması ya da bölgenin tanıtımında 

üstlendiği rol gibi olumlu sonuçları ile birlikte fiyatların artması, suç oranlarındaki artış ve 

kültürel yozlaşma gibi olumsuz sonuçları itibariyle de yerel halkı doğrudan ya da dolaylı 

olarak etkileyeceği dikkate alınması gereken bir olgu olarak değer ifade etmektedir (Wu ve 

Chen, 2015; Wan, Li ve Kong, 2011; Carmichael vd., 1996; Lee ve Back, 2006). 

Turizm olayına karşı olumsuz algıya sahip olan bölge halkına rağmen bir turizm 

faaliyeti söz konusu olamayacağı için yerel halkın turizm desteğinin ölçülmesi ve eğer var ise 

turizme karşı olumsuz algı ve tutumların nedenlerinin araştırılması önem taşımaktadır 

(Özaltın Türker, G. ve Türker, A. 2014). Dolayısıyla çalışmanın öncelikli amacı, casino 

turizminin ortaya çıkardığı olumlu ve olumsuz sosyal etkileri, KKTC’nin Girne şehri 

örnekleminde yerel halk çerçevesinde değerlendirmektir. Bu doğrultuda örneklemi oluşturan 

çevrenin demografik özelliklerine göre casino turizmi algılarının farklılaşıp farklılaşmayacağı 

araştırmanın temel sorusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın ikinci bölümünde, 

literatürde yer alan casino turizminin sosyal etkilerini araştıran önceki çalışmalar 

incelenmiştir. Üçüncü bölümde çalışmada kullanılan, yöntem, ölçek ve veriler hakkında bilgi 

verilmiştir. Dördüncü bölümde ise, çalışmanın sonuçları, değerlendirmeler ve öneriler 

sunulmaktadır. 

 

2. Literatür Ġncelemesi 

Geçmişten günümüze turizm ile ilgili yapılmış çalışmalarda turist hareketleri yoğun 

olarak ele alınan konulardan birisini oluşturmaktadır. Bununla birlikte turizm olayı içerisinde 

yadsınamayacak kadar önemli diğer bir yön ise, turistleri ağırlayan ve turistik ürün 
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geliştirmede etkin olan yerel halkın bakış açısı ve turizmle ilgili tepkileridir. Turizmin belirli 

bir bölgede gelişiminde yerel halkın rolü gözardı edilmemesi gereken önemli bir husustur. 

Yerel halkın turizme bakış açısı bu gelişim sürecinin en önemli noktasıdır. Bir bölgede 

turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanması ancak o bölgedeki halkın pozitif bakış açısı ve 

desteğiyle mümkün olabilecektir. Ne kadar turistik potansiyeli yüksek olursa olsun, yerel 

halkın katkısı ve izni olmadan turizmin bir bölgede gelişmesi zordur. Turizmin sürekli 

değişen yapısı, yerel halkında turizme olan bakış açısını değiştirmektedir. Bu noktada 

turizmin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerinin yerel halk açısından değerlendirilmesi değer 

ifade etmektedir (Özaltın Türker, G. ve Türker, A. 2014; Bilim ve Özer, 2013, Simmons, 

1994). Turistik bir bölgenin turizm faaliyetlerinde dikkat çeken bir yanı, sunduğu turistik ürün 

ve hizmetlerdir. Turizm olayında talep yaratan, bölgesel turistik kaynaklar noktasında 

değerlendirilebilecek casino turizmi, özel ilgi turizmi kapsamında değerlendirilebileceği gibi, 

herhangi bir bölgenin başlı başına bir çekim unsuru niteliği de taşıyabilmektedir. Bu noktadan 

hareketle, turizmin yerel halk üzerinde yarattığı genel etkilerinden ziyade, turizmin bir 

bölgedeki cazibe unsurlarından en dikkat çekici olanı üzerinde çalışmak, yine yerel halk 

çerçevesinde incelemede bulunmak ve sonuçları ilgili bölge bazında değerlendirip, benzer 

bölgeler çerçevesinde kıyaslamalara gitmek, bölgeler için önemli kilit unsurlar ve yerel halka 

etkileri arasındaki nedensel ilişkinin daha iyi anlaşılmasında fayda sağlayacaktır. 

Risk heyecanı yaşamak isteyen turistlere alterantif turizm türlerinden biri olarak cevap 

veren casino turizmi, lüks turizm pazarlaması çerçevesinde, farklı bir deneyim yaşamak 

isteyenlere belli başlı bölgelerin hizmet ettiği turistik arz unsurudur. Casinoturizmi, her ne 

kadar yenilikçi turizm ürünü olarak büyümekte olan bir pazarı temsil etsede, bulunduğu 

bölgede bıraktığı izler özellikle sosyal açıdan ortaya çıkardığı etkiler önemli başlıklara 

sahiptir (Loo, Shi ve Pu, 2015;  Xu  vd., 2015). Casino turizminin ev sahibi ülkeye bir 

nebzede olsa ekonomik açıdan sağladığı olumlu katkılar yanında, sosyal açıdan ortaya 

çıkardığı etkilerin bölgelerin karakteristik yapıları ile ilişkilendirilebileceğinden 

bahsedilmektedir. (Walker ve Sobel, 2016). 

Literatürde, casino işletmelerinin varlığının, hem bölge hem de bölge insanları açısından 

taşıdığı olumlu ve olumsuz sosyal etkilerden bahsedilmektedir. Olumlu etki olarak, bölgesel 

imaja katkı sağlaması, yerel halkı gururlandırması, bölgesel güvenlik denetimini arttırması 

gibi ifadelere rastlanırken, olumsuz sosyal etki olarak, aile düzenin bozulması, alkol ve 

uyuşturucu problemleri ya da suç oranındaki artış gibi olgulara değinilmektedir (Chhabra, 

2007; Chhabra ve Gursoy, 2007; Harrill ve Potts, 2003; Park ve Stokowski, 2009; Petry, 

2003; Vong, 2009). 
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Casino turizmi ile ilgili yapılmış araştırmalar incelendiğinde, birbirinden farklı 

sonuçların ortaya konduğu çalışmalara rastlanmaktadır. Lee vd., (2010) tarafından Güney 

Kore ve Colorado’da yapılan araştırmada; sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan yerel halkın 

casino turizminin gelişimine dair algılarının farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Ayrıca 

yerel halkın casinolara bakış açısı, bölgesel gelişmeye katkı sağlaması noktasında sosyal 

değişim teorisine dayandırılarak incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre, casinoların varlığı 

iki bölgede de daha çok olumsuz olarak algılanmaktadır. Fakat olumlu sosyal ve ekonomik 

etki üzerinde, casinoların yerel halka sağladığı fayda, iki bölgeden elde edilen veriler 

çerçevesinde sosyal değişim teorisini destekler niteliktedir. İlgili araştırma sonucuna göre,  

casinolardan elde edilen fayda arttıkça, casinolara bakış açısının daha olumlu olacağından 

bahsedilebilir. 

Alipour ve Vughaingmeh (2010) tarafından, Girne bölgesinde gerçekleştirilen, casino 

turizminin halkın bakış açısından incelendiği başka bir çalışmada, katılımcıların büyük 

çoğunluğunun casino turizmine karşı algısının olumsuz olduğu  

ortaya konmuştur. Ayrıca bölge turizm planlayıcılarına, bu turizm kolu ile ilgili karar alma 

süreçlerinde, halkın aktif katılımını sağlamaları ve bu noktada teşvik edici davranışlar 

sergilemeleri önerilmektedir. 

Wu ve Chen (2015) tarafından Makao ve Singapur’da casinoların, sosyal, ekonomik 

ve çevresel boyutta ortaya çıkardığı etkilere dair yerel halkın bakış açısı incelenmiştir. İki 

bölge arasında kısmen benzer sonuçlara ulaşılırken, Macao sakinlerinin bölge itibariyle 

Casinoların etkisine daha fazla maruz kalması dolayısıyla, ifadelere verdikleri yanıtların 

ortalaması daha yüksek bulunmuştur. Genel olarak iki bölgede de yaşayan halkın, casinolara 

karşı sahip oldukları algının olumlu olduğuna değinilmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda,  

yerel halkın olumlu sosyal etki olarak en çok casinoların bölgeye prestij kazandırdıklarına 

inandıkları bununla birlikte suç oranının artması gibi olumsuz sosyal etkiler üzerinde çok net 

inanca sahip olmadıkları belirtilmiştir. 

Balazic (2016) tarafından Slovenya’da gerçekleştirilen bir çalışmada casino turizminin 

sosyo-ekonomik etkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda, casino turizminin ekonomik 

açıdan bölgesel önemi yüksek bir faktör olduğundan bahsedilmiştir.  Sosyal etkiler açısından 

ise, mevcut istatistiklikler bazında yapılan analizde, casino turizmi ile aile düzeninin 

bozulmasına sebep olan boşanma durumu arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Casino 

işletmecilerinin, bölgesel kalkınmaya destek adına çeşitli bağışlar yapmaları, sportif ve 

kültürel faaliyetlere sponsor olmalarının toplum üzerinde inkâr edilemeyecek derecede olumlu 
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etki yarattığından bahsedilmiştir. Olumsuz sosyal etki olarak ise, casinoların bölgenin bir 

kısmında yerel kumar bağımlılığına sebep olduğu belirtilmiştir. 

But and Ap (2017) tarafından, casino turizminin Makao’da yaşayan insanların geliri 

üzerindeki etkisinin araştırıldığı nitel bir çalışmada, casino turizminin kazan kazan ilkesi 

yaklaşımında tüm paydaşlar için karşılıklı yarar sağlayacağından bahsedilmektedir.  

 

3. AraĢtırmanın Yöntemi 

Bu çalışmanın amacı, Casino turizminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 

bulunan Girne şehrine olan sosyal etkilerinin yerel halk tarafından nasıl algılandığını tespit 

etmek ve casino sektörüne yönelik tutumlarını ortaya çıkarmaktır. KKTC Devlet Planlama 

Örgütü’nden alınan verilere göre, en son 2011 yılında yapılmış olan nüfus sayımına göre, 

araştırmanın evrenini oluşturan Girne’de 69,163 kişinin yaşadığı tespit edilmiştir. Yerel 

halkın tamamına ulaşmanın mümkün olmamasından dolayı tanımlayıcı araştırma modeline 

dayalı bu çalışmada, Girne şehrinde en az 1 yıldır yaşayan ve 18 yaşını geçmiş kişiler 

arasından kolayda örnekleme yoluyla seçilen 390 kişiye anket tekniği uygulanmıştır. 

KKTC’de Casino işletmelerinin yoğunlukla Girne bölgesinde yer alması ve Girne’nin 

KKTC’de en popüler turistik destinasyon olarak tanınması araştırmanın çalışma evreni olarak 

seçilmesinin iki ana nedenidir.  

Wu ve Chen  (2015) ile Lee vd., (2010) tarafından hazırlanan ölçekten yararlanılarak 

hazırlanan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde sosyo-demografik soru 

olarak 9 ifadeye yer verilirken, ikinci bölümde casino turizminin olumlu ve olumsuz olmak 

üzere sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini belirten beşli Likert ölçekte (1-kesinlikle 

katılmıyorum; 5-kesinlikle katılıyorum) 23 ifadeye yer verilmiştir. İlk aşama olarak dil 

geçerliliğinin sağlanması için ölçek bir uzman tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Daha sonra 

alanında uzman akademisyenler tarafından ölçeğin maddeleri incelenerek, ölçeğe son hali 

verilmiştir.  Uzman görüşleri alındıktan sonra 45 kişiyle pilot uygulama yapılmıştır. 

Türkçe’ye uyarlanarak uygulamada kullanılan anketin güvenilirliğinin sağlanması için 

gerçekleştirilen ön çalışma sonrası güvenilirliği düşük tespit edilen ekonomik ve çevresel 

etkilerin yer aldığı kısım ölçekten çıkarılmıştır. Ölçekte yer alan olumlu sosyal etkiler 

boyutunun güvenilirliği α: .770; olumsuz sosyal etkiler boyutunun güvenilirliği ise α: .767 

olarak bulunmuş olup, bu güvenilirlik katsayıları sosyal bilimler alanında yapılmış 

araştırmalar için geçerli güvenilirlik düzeyine sahip olduğunun (Ural ve Kılıç, 2011) 

göstergesidir. 
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Çalışmada Girne şehrinde yaşayan insanlardan toplanan verilere ilişkin tüm istatiksel işlemler 

SPSS programıyla yapılmıştır. Katılımcıların demografik özellikleri ve casino sektörüne 

yönelik tutumlarının belirlenmesinde yüzde-frekans dağılımları incelenmiştir. Yerel halk 

tarafından casino turizminin ortaya çıkardığı sosyal etkilerin belirlenmesinde; faktör analizi, 

güvenilirlik analizi, standart sapma ve aritmetik ortalama değerleri ve yüzde-frekans 

dağılımları incelenmiştir. Araştırmada yerel halkın casino turizmin olumlu ve olumsuz sosyal 

etkilerine yönelik algılamalarının cinsiyetlerine, medeni durumlarına ve uyruklarına göre 

değişip değişmediği “Bağımsız Örneklem T-testi”, gelir durumlarına, eğitim düzeylerine ve 

yaşlarına göre değişip değişmediği “Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)” kullanılarak 

analiz edilmiştir. 

 

4. AraĢtırma Bulguları 

4.1. Tanımlayıcı Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde katılımcıların demografik özellikleri, casino sektörüne 

yönelik tutumları ve casino turizminin ortaya çıkardığı sosyal etkilere katılım dereceleri 

frekans analizi ile irdelenmiştir. Tespit edilen tanımlayıcı istatistiklere ilişkin sonuçlar Tablo 

1, Tablo 2 ve Tablo 3’te gösterilmektedir. 

 

Tablo 1. Yerel Halkın Demografik Özellikleri 

Demografik DeğiĢkenler n(390) % Demografik DeğiĢkenler n(390) % 

Cinsiyet Uyruk 

Erkek 207 53,1 KKTC 310 79,5 

Kadın 183 46,9 Diğer  80 20,5 

YaĢ Eğitim  

18-30 183 46,9 İlköğretim 35 9 

31-40 64 16,4 Lise 185 47,4 

41-50 73 18,7 Ön Lisans 33 8,5 

51 ve üstü 70 17,9 Üniversite 107 27,4 

Medeni Durum Lisans Üstü 30 7,7 

Evli 185 47,4 Gelir   

Bekâr 205 52,6 2000 TL’den az 101 25,9 

 2000-3000 TL arası 75 19,2 

3001-4000 TL arası 74 19 

4001-5000 TL  arası 81 20,8 

5000 TL’den  fazla 59 15,1 
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Tablo 1’de belirtildiği üzere, örneklem içerisinde yer alan katılımcıların %53.1’i 

erkektir. Çalışmaya katılanların yarısı bekâr (% 52,6) ve yakın bir değerle yine yarısı 18-30 

yaş aralığındaki (%46,9) kişilerden oluşmaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu KKTC 

uyrukludur (%79,5). Eğitim durumuna göre katılımcıların %47,4’ü lise mezunu, %27.4’ü ise 

üniversite mezunudur. Aylık gelir durumu incelendiğinde ankete katılanların %25,9’u 2000 

TL’den az gelire sahipken, %20.8’lik kısmı oluşturan 81 kişi 4001-5000 TL arası gelire 

sahiptir.   

Katılımcıların casino sektörüne yönelik tutumlarını ve casino oyunlarına ilişkin 

katılım durumlarını gösteren Tablo 2 incelendiğinde; araştırmaya katılanların büyük 

çoğunluğu (%56,4) casinoya nadiren gittiklerini belirtirken, %31.5’lik kısmı oluşturan 123 

kişi ise asla gitmediklerini belirtmiştir. Katılımcıların genel olarak casino oyunlarına karşı 

tutumlarına göre, araştırmaya katılanların %46,9’u olumsuz, %31.5’i kararsız görüş 

bildirmiştir. Katılımcıların %85,4 gibi bir oranla büyük çoğunluğu ise casino sektöründe 

çalışmayı istemeyeceklerini belirtmiştir. 

 

Tablo 2.  Yerel Halkın Casino Sektörüne Yönelik Tutumu 

Sorular Cevap n(390) % 

Casinoya gitme durumunuz? Sık sık 47 12,1 

Nadiren 220 56,4 

Asla 123 31,5 

Genel olarak casino oyunlarına karşı tutumunuz nedir? Olumlu 84 21,5 

Olumsuz 183 46,9 

Kararsız 123 31,5 

Casino sektöründe çalışmak ister miydiniz? Evet 57 14,6 

Hayır 333 85,4 

 

Tablo 3 incelendiğinde, ilk 4 ifade olumlu sosyal etkileri, diğer ifadeler ise olumsuz 

sosyal etkileri belirtmektedir. Buna göre, araştırma kapsamındaki yerel halkın casino 

turizminin ortaya çıkardığı olumlu sosyal etkilerden en çok “Casino turizmi ülkenin imajına 

olumlu katkı sağlamaktadır” ifadesinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan 390 

kişinin %42.5’i imaj etkisinde olumlu ortak görüş belirtirken, %37.2’si olumsuz görüş 

belirtmiştir. % 20.3’lük kısmın ise kararsız olduğu ortaya çıkmıştır ( X =3,04). 

Olumsuz sosyal etkiler incelendiğinde ise, örneklemin %83.3’ü “Casino turizmi yerel 

casino bağımlılığına sebep olmaktadır” ifadesinde birleşmektedir. Araştırma kapsamında 

yerel halkın büyük çoğunluğu, bölgelerindeki turistik cazibe unsuru niteliğinde olan casino 
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turizmi dolayısıyla, yerel halkında bu cazibeye kapılıp casino bağımlısı haline geleceğini 

belirtmektedir ( X =4,25) 

Tablo 3: Casino Turizminin Ortaya Çıkardığı Sosyal Etkilerin Yerel Halk Tarafından 

Değerlendirilmesine ĠliĢkin Tanımlayıcı Ġstatistikler 

Ġfadeler X  s.s. 

1. Casino Turizmi ülkenin imajına olumlu katkı sağlamaktadır. 3,04 1,40 

2. Casino Turizmi yerel halkı gururlandırmaktadır. 2,51 1,30 

3. Casino turizmi kaynak sağlayarak eğitim çevresini  

geliştirmektedir. 

2,44 1,24 

4. Casino turizmi bölgesel güvenlik denetimini arttırmaktadır. 2,53 1,13 

5. Casino turizmi aile düzeninin bozulmasına sebep olmaktadır. 3,92 1,25 

6. Casino turizmi alkol ve uyuşturucu problemlerini    

arttırmaktadır. 

3,57 1,23 

7. Casino turizmi tefeciliği arttırmaktadır. 4,02 1,12 

8. Casino turizmi suç oranını arttırmaktadır. 3,70 1,15 

9. Casino turizmi yerel casino bağımlılığına sebep olmaktadır. 4,25 0,99 

(Not: 5. Kesinlikle Katılıyorum, 4. Katılıyorum, 3.  Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 2. Katılmıyorum, 1. 

Kesinlikle Katılmıyorum) 

KKTC Girne bölgesinde yaşayan halkın, casino turizmin olumlu ve olumsuz sosyal 

etkilerine bakış açılarının belirlenmesine yönelik ifadeler Tablo 4’te verilen şekilde faktör 

analizi ve güvenilirlik analizine tabii tutulmuştur. Bu kapsamda casino turizmine yönelik ilk 

faktör olumlu sosyal etkiler olarak (Casino turizmi ülkenin imajına olumlu katkı 

sağlamaktadır. Casino turizmi yerel halkı gururlandırmaktadır. Casino turizmi kaynak 

sağlayarak eğitim çevresini geliştirmektedir. Casino turizmi bölgesel güvenlik denetimini 

arttırmaktadır) 4 maddeyi kapsamaktadır. İlk faktörün öz değeri 2,737’dir ve toplam 

varyansın %30,414’ünü açıklamaktadır. İlk faktörün güvenilirliği 0,79’dur. İkinci faktör 5 

maddeden oluşan olumsuz sosyal etkiler olup (Casino turizmi aile düzeninin bozulmasına 

sebep olmaktadır.  Casino turizmi alkol ve uyuşturucu problemlerini arttırmaktadır. Casino 

turizmi tefeciliği arttırmaktadır. Casino turizmi suç oranını arttırmaktadır. Casino turizmi 

yerel casino bağımlılığına sebep olmaktadır) öz değeri 2,486’dır. İkinci faktör toplam 

varyansın %27,622’sini açıklamaktadır ve güvenilirliği 0,79 olarak tespit edilmiştir. 
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Tablo 4. Ölçeğe ĠliĢkin Faktör Analizi Sonucu 

Faktörler Faktör yükü Öz değer Açıklanan Varyans Alpha 

Olumlu Sosyal Etkiler  2,737 30,414 ,791 

1. Casino Turizmi ülkenin imajına olumlu katkı 

sağlamaktadır. 

,592  

2. Casino Turizmi yerel halkı 

gururlandırmaktadır. 

,750 

3. Casino turizmi kaynak sağlayarak eğitim 

çevresini geliştirmektedir. 

,600 

4. Casino turizmi bölgesel güvenlik denetimini 

arttırmaktadır. 

,537 

Olumsuz Sosyal Etkiler  2,486 27,622 ,790 

5. Casino turizmi aile düzeninin bozulmasına 

sebep olmaktadır. 

,498  

6. Casino turizmi alkol ve uyuşturucu 

problemlerini arttırmaktadır. 

,592 

7. Casino turizmi tefeciliği arttırmaktadır. ,617 

8. Casino turizmi suç oranını arttırmaktadır. ,585 

9. Casino turizmi yerel casino bağımlılığına 

sebep olmaktadır. 

,451 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliği: %73 

Bartlett Küresellik Testi için Ki-Kare: 1102,635; df: 36 p<0,000 

Açıklanan Toplam Varyans: %58,036 

 

 

4.2. Demografik DeğiĢkenler Ġtibariyle Yerel Halkın Algısının Değerlendirilmesi 

Casino turizminin olumlu ve olumsuz sosyal etkilerinin yarattığı algıya yönelik 

katılımcıların cinsiyetleri bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın olup 

olmadığını test etmek amacıyla bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır. Elde edilen veriler 

aşağıdaki Tablo 5’te ayrıntılı şekilde gösterilmektedir. Buna göre katılımcıların cinsiyetleri 

bakımından casino turizminin olumlu ve olumsuz sosyal etkileri boyutlarında bir farklılık 

ortaya çıkmamıştır. 
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Tablo 5: Cinsiyet Bakımından T-testi Sonuçları 

Boyutlar Cinsiyet n m Standart 

Sapma 

t p 

Olumlu Sosyal Etkiler Kadın 183 2,60 ,917 -,626 ,532 

Erkek 207 2,66 1,06 

Olumsuz Sosyal Etkiler Kadın 183 3,92 ,886 ,474 ,636 

Erkek 207 3,88 ,825 

 

Tablo 6’da katılımcıların casino turizminin olumlu ve olumsuz sosyal etkilerine 

yönelik algılarında uyruklarına göre istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık olup olmadığına 

bakılmıştır. Olumlu sosyal etkiler boyutunda anlamlı bir farklılık ortaya çıkarken, olumsuz 

sosyal etkiler boyutunda anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Olumlu sosyal etkiler 

boyutunda ortaya çıkan farklılık, KKTC uyruklu olmayan yerel halkın casino turizminin 

olumlu sosyal etkilerine yönelik algısının daha olumlu olduğudur. 

 

Tablo 6: Katılımcıların Uyruğu Bakımından T-testi Sonuçları 

Boyutlar Uyruk n m Standart 

Sapma 

t p 

Olumlu Sosyal Etkiler KKTC 310 2,54 1,01 -3,927 ,000 

Diğer 80 2,98 ,854 

Olumsuz Sosyal Etkiler KKTC 310 3,93 ,882 1,406 ,161 

Diğer 80 3,78 ,724 

 

Tablo 7’de katılımcıların medeni durumları bakımından casino turizminin olumlu ve 

olumsuz sosyal etkilerinin yarattığı algıya yönelik, istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın 

olup olmadığını test etmek amacıyla bağımsız örneklem ttesti yapılmıştır. Elde edilen bulgu 

incelendiğinde, casino turizminin olumlu ve olumsuz sosyal etkilerinin yarattığı algı, 

katılımcıların medeni durumu bakımından farklılaşmaktadır. Olumlu sosyal etkiler boyutunda 

bekâr katılımcıların algılarının daha olumlu olduğunu, olumsuz sosyal etkiler boyutunda ise 

evli katılımcıların algılarının daha olumsuz olduğunu söylemek mümkündür.  
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Tablo 7: Medeni Durum Bakımından T-testi Sonuçları 

Boyutlar Medeni Durum n m Standart 

Sapma 

t p 

Olumlu Sosyal Etkiler Evli 185 2,52 1,00 -2,178 ,030 

Bekâr 205 2,74 ,986 

Olumsuz Sosyal Etkiler Evli 185 4,04 ,761 3,275 ,001 

Bekâr 205 3,76 ,911 

 

Tablo 8’de ise araştırmaya katılan katılımcıların yaş durumuna göre casino turizminin 

etkilerine yönelik algılarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın olup olmadığını tespit 

etmek için tek yönlü varyans (ANOVA) analizi yapılmıştır. Örneklem grubunun yaş 

gruplarına göre tek bir boyutta anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Varyansların homojen 

dağılım göstermemesi (p<,05) ve farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek 

adına Post Hoc (Çoklu karşılaştırma) testlerinden Tamhane’s T2 testi uygulanmıştır. 

Katılımcıların yaş gruplarına göre casino turizminin olumsuz sosyal etkilerine yönelik 

algılarında istatistiksel açıdan  anlamlı bir farklılık vardır. Farklılığın hangi yaş grupları 

arasından olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Tamhane’s T2 analizine göre farklılık 18-30 

yaş grubu ile 41-50 yaş grubu arasında olmuştur. Buna göre 41-50 yaş grubunu oluşturan 

katılımcıların algıları daha olumsuz bulunmuştur. 

 

Tablo 8: YaĢ Durumu Bakımından Anova Sonuçları 

Boyutlar Gruplar n m Standart 

Sapma 

f p Fark 

(Tamhane’s T2) 

Olumlu 

Sosyal Etkiler 

1)18-30 

2)31-40 

3)41-50 

4)51 ve üstü 

183 

64 

73 

70 

2,70 

2,65 

2,34 

2,74 

1,05 

,967 

,780 

1,052 

2,631 0,50  

Olumsuz 

Sosyal Etkiler 

1)18-30 

2)31-40 

3)41-50 

4)51 ve üstü 

183 

64 

73 

70 

3,71 

3,94 

4,12 

4,09 

,968 

,705 

,732 

,660 

6,080 ,000 1-3 

3-1 

 

Tablo 9’da belirtilen, katılımcıların eğitim durumu bakımından yapılan Anova analizi 

sonucunda, olumlu sosyal etkiler boyutunun eğitim durumuna göre farklılaştığı tespit 

edilmiştir. Varyansların homojen dağılım göstermesi (p>,05) ve farklılıkların hangi 

gruplardan kaynaklandığını belirlemek adına Post Hoc (Çoklu karşılaştırma) testlerinden 

Tukey HSD testi uygulanmıştır. İlgili farklılık, ilköğretim/üniversite ile önlisans/üniversite 
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grupları arasında oluşmuştur. Olumsuz sosyal etkiler boyutunda ise farklılaşma 

bulunmamıştır. 

Tablo 9: Eğitim Durumu Bakımından Anova Sonuçları 

Boyutlar Gruplar n m Standart 

Sapma 

f p Fark 

(Tukey HSD) 

Olumlu 

Sosyal 

Etkiler 

1)İlköğretim 

2)Lise 

3)Önlisans 

4)Üniversite 

5)Lisansüstü 

 

35 

185 

33 

107 

30 

3,00 

2,67 

3,08 

2,35 

2,50 

1,08 

,953 

,767 

1,05 

,909 

5,384 ,000 1-4 

3-4 

4-1 

4-3 

Olumsuz 

Sosyal 

Etkiler 

1)İlköğretim 

2)Lise 

3)Önlisans 

4)Üniversite 

5)Lisansüstü 

35 

185 

33 

107 

30 

4,19 

3,91 

3,58 

3,90 

3,78 

,788 

,798 

,534 

,991 

,929 

2,370 ,052  

 

Tablo 10’da ise araştırmaya katılan katılımcıların gelirleri bakımından casino 

turizminin olumlu ve olumsuz etkilerine yönelik algılarında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılığın olup olmadığını tespit etmek için tek yönlü varyans (ANOVA) analizi yapılmıştır. 

Yapılan analiz sonucunda farklılık ortaya çıkmamıştır. 

 

Tablo 10: Gelir Durumu Bakımından ANOVA Sonuçları 

Boyutlar Gruplar n m Standart 

Sapma 

f p Fark  

 

Olumlu Sosyal Etkiler 1)2000 TL’den az 

2)2000-3000 TL  

3)3001-4000 TL  

4)4001-5000 TL  

5)5000 TL’den fazla 

101 

75 

74 

81 

59 

2,54 

2,66 

2,79 

2,64 

2,54 

,926 

1,08 

1,02 

,889 

1,11 

,833 ,505  

Olumsuz Sosyal 

Etkiler 

1)2000 TL’den az 

2)2000-3000 TL  

3)3001-4000 TL  

4)4001-5000 TL  

5)5000 TL’den fazla 

 

101 

75 

74 

81 

59 

3,86 

3,74 

3,88 

3,97 

4,06 

,963 

1,04 

,731 

,770 

,584 

1,356 ,249  
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5. Sonuç ve Öneriler 

KKTC turizminin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması noktasında casino turizminin 

yarattığı olumlu ve olumsuz sosyal etkilerin Girne halkı tarafından nasıl algılandığının 

belirlenmesi stratejik açıdan değer ifade etmektedir. Mevcut algılarda demografik 

özelliklerinin rolünün tespiti de,  ilgili paydaşların yaklaşımlarına katkı sağlaması noktasında 

önemli görülmektedir.   

Bu çalışmadan elde edilen öncelikli sonuç, casino turizminin sosyal etkisine dair yerel 

halkın mevcut algısının olumsuz olduğudur. İlgili verilerin analizi çerçevesinde, olumsuz 

sosyal etkilere katılım oranının, olumlu sosyal etkilerden daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışma kapsamında olumlu sosyal etkiler boyutunda yer alan “Casino Turizmi ülkenin 

imajına olumlu katkı sağlamaktadır” ifadesine yüksek oranda katılım sağlanmıştır. Elde 

edilen sonuç, casinoların bölgesel imaj olgusuna katkısı noktasında Wu ve Chen (2015) 

tarafından yapılan çalışma ile benzerlik göstermektedir. Olumsuz sosyal etkiler boyutunda ise 

“Casino turizmi yerel casino bağımlılığına sebep olmaktadır” ifadesini araştırmaya 

katılanların büyük çoğunluğu desteklemektedir. İlgili sonuç Lee vd., (2010) ile Balazic (2016) 

tarafından yapılan çalışmalar ile uyum göstermektedir.  

Casino turizminin olumlu ve olumsuz sosyal etkilerinin, katılımcıların bazı 

demografik özelliklerine göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Buna göre uyruk faktörü 

açısından, KKTC uyruklu katılımcılar, ölçekte diğer olarak yer alan çoğunluğu İngiliz 

uyruğuna mensup katılımcılara göre, olumlu sosyal etkiler boyutunda yer alan ifadelere daha 

az katılım göstermişlerdir. Ortaya çıkan bu sonuç, kültürel değerlerden ötürü farklı bakış 

açılarına sahip olunabileceğini akla getirmektedir fakat örneklemi oluşturan KKTC uyruklu 

katılımcıların araştırmanın gerçekleştiği Girne şehrinde 12 ay boyunca yaşamaları dolayısıyla, 

Casino turizminin etkisine geçmişten günümüze daha yoğun maruz kalmaları ve ayrıca bu 

katılımcıların bölgeye dair aidiyet düzeylerinin diğer uyruklara mensup katılımcılara göre 

daha yüksek olabileceğinden ötürü algılarının farklılaşabileceği ve ilgili sektör paydaşlarından 

beklenti düzeylerinin daha yüksek olabileceği şeklinde yorumlanabilir. Buna göre, yönetişim 

yaklaşımı ile ilgili paydaşların bölgenin sosyal gelişimine katkı sağlamaları önemlidir. 

Bölgesel imaja zarar veren ya da potansiyel oluşturan negatif durumların şeffaflık ve ortak 

görüş ilkesi çerçevesinde tespit edilmesi ve kalıcı çözümlere gidilmesi stratejik açıdan 

önemlidir. Devletin denetimi yanında ilgili sektörün otokontrolünün oluşması da bölgesel 

birlik adına kilit bir faktördür. Yine ilgili casino sektör temsilcilerinin eğitim gibi alanlara 

kısmi de olsa kaynak sağlamaları ve sosyal sorumluluk bilinci ile pek çok projede yer almaları 

ya da belli başlı projelere destek olmaları yerel halkın gururlanması ve bakış açılarının daha 
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olumlu olması adına fayda sağlayabilir. Sosyal değişim teorisi kapsamında, casino turizminin 

olumsuz sosyal etkileri yanında, olumlu sosyal etkilerinin arttırılması, bu doğrultuda ilgili 

paydaşların çabaları yerel halkın bakış açısının olumlu bir şekilde değişmesine katkı 

sağlayacaktır. 

Analiz sonucunda yaş durumu bakımından beliren farklılık 18-30 yaş grubu ile 41-50 

yaş grubu arasında olmuştur. Buna göre 41-50 yaş grubunu oluşturan katılımcıların algıları 

daha olumsuz bulunmuştur. Genel olarak ifadelere verilen yanıtların oranlarında, genç 

bireyler casino turizminin sosyal etkilerini daha olumlu ya da daha az olumsuz 

bulmaktadırlar. Elde edilen sonuç, Şanlıoğlu ve Erdem (2017) tarafından Kayseri’de ve Gu ve 

Ryan (2008) tarafından Pekin’in Hutong bölgesinde yapılan çalışma kapsamında; gençlerin 

turizm sektörüne yönelik algılarının genel anlamda daha olumlu olduğu sonucuna paralellik 

göstermektedir. Bireylerin yaşları ilerledikçe casino turizminin sosyal etkilerine yönelik 

algılarının olumsuzlaşmasında, yaşamları boyunca elde ettikleri deneyim ve gözlemlerin etkili 

olduğu kadar, yaşam standartlarında ani değişimlere neden olabilecek kötü alışkanlar arasında 

casinoyu görmelerinin de etkili olduğu düşünülebilir. Bu doğrultuda ilgili paydaşlara, 

geçmişte meydana gelmiş istenmeyen olayların bir daha meydana gelmemesi adına sosyal 

düzeni koruyacak şeffaf ve bütünleşik kararlar almaları ve mevcut olumsuz algıyı tüm yaş 

grupları içerisinde en aza indirmeye çalışmaları önerilebilir. 

Araştırma kapsamında katılımcıların medeni durumlarına göre farklılık gösteren 

sonuç, evli ve bekâr olma durumu dolayısıyla casino turizminin olumlu ve olumsuz etkilerine 

yaklaşımın katılımcıların hayat statüsündeki farklılık ile ilişkilendirilebilir. Evli katılımcıların 

casino turizminin olumsuz etkilerine karşı kaygı düzeyleri yüksek olabilir. Yerel halk eğitim 

durumu itibariyle değerlendirildiğinde ise ilgili farklılık, olumlu sosyal etkiler boyutunda 

ilköğretim/üniversite ile önlisans/üniversite grupları arasında oluşmuştur. İlköğretim ve 

önlisans mezunları, üniversite mezunlarına göre casino turizminin sosyal etkilerini daha 

olumlu algılamaktadır. 

Dünya genelinde, casino işletmelerinin kendi sosyal sorumluluklarının çerçevesini 

çizerek “sorumlu oyun oynatma” yaklaşımını benimsemeleri önemlidir. İşletmelerin topluma 

karşı sorumluluğu, öncelikle oyuna bağlı zararların etkin bir şekilde en aza indirilmesi ve 

hatta ortadan kaldırılmasıdır. İşletmeler, oyunların rastgeleliği ve kazanma olasılığı gibi 

konularda açık ve dürüst olmalıdır. Yine katılımcıların kontrol dışı oyun oynamalarını 

engellemek için mevzuatla da belirlenmiş belli sınırlamaların getirilmesi gerekmektedir. Bu 

sınırlamalar belli bir yaşın altındaki bireylere yönelik olabileceği gibi oynanabilecek üst 

sınırdaki oyun miktarını da içermektedir. Ayrıca, her türlü pazarlama ve reklam faaliyeti etik 
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kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir (Kılıç vd., 2009). 7-9 Şubat 2017 tarihinde 

Uluslararası Şans Oyunları Birliği (IAGR) ve Avrupa Casinolar Birliği’nin (ECA) 

sponsorluğunda Londra’da düzenlenen dünyanın en önemli şans oyunları fuarına  katılım 

gösteren KKTC Şans Oyunları Kurul üyesi ve Casino İşletmecileri Birliği heyetinin belirttiği 

üzere, Avrupa Birliği standartlarında sorumlu oyun politikaları geliştirerek, sektörün çağdaş 

denetim mekanizmalarına ulaşmasını sağlamak önem arzetmektedir (Kıbrıs Postası, 2017). 

Farklı etnik ve dini köken, sosyal çevre ve meslek gruplarına mensup insanları bir 

arada tutan evrensel değerler kent kültürünü ortaya çıkarmaktadır. Her kentin kimliğinde, o 

kentin süreklilik kazanmış olan ayırt edici özellikleri bulunmaktadır. Bu noktada araştırmanın 

evrenini oluşturan bölgenin, yüksek oranda casino turizmine ev sahipliği yapması, bu turizm 

çeşidinin olumsuz olası sonuçlarına da katlanmasını doğurmaktadır. Bölgelerin mevcut 

turistik arz kaynaklarından yüksek oranda fayda sağlamaları, kaynağa dair zayıf yönlerin 

güçlendirilmesi, tehdit unsurlarının da fırsata dönüştürülmesi ile ilişkilidir. Bu doğrultuda 

sürdürülebilir kalkınma, sosyal dayanışma, saydamlık, hesap sorma, katılım, yönetişim ve 

yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan gönüllü katılımcıların çalışma grupları 

oluşturarak kendi gündemlerini belirledikleri bir tür halk meclisi niteliğinde olan kent 

konseylerinde (Batal, Dur ve Topçu, 2015), casino turizminin bölgesel etkilerine dair 

çalışmalar yapılması, sonuçların ilgili sektör temsilcileri ile paylaşılması ve düzenli aralıklarla 

katılımcı yönetimi sağlamak adına tüm paydaşların davet edildiği toplantıların 

gerçekleştirilmesi fayda sağlayabilir. 

Bu çalışma,  tek bir boyut ve tek bir bölge kapsamında gerçekleştirilmiştir. İleride 

yapılacak olan benzer araştırmalara, konunun boyutlarının genişletilerek, farklı bölgeleri de 

kapsayacak şekilde yerel halkın casino turizmi algısının karşılaştırmalı olarak incelenmesi 

önerilebilir. 
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DOĞU ALMANYA’NIN BATI ALMANYA’YA KATILMASININ 

ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Merve Sevinç SAKAR 

Arş. Gör. , İstanbul Esenyurt Üniversitesi 

ÖZET 

2. Dünya SavaĢı’nın ardından önce iĢgalci devletlerin alanlarının doğal bir uzantısı olarak

ikiye bölünen Almanya üzerinden Avrupa’da ve Bloklar arasında yaĢanan bütün sertleĢmeler 

ve yumuĢamaların izlerini, DDR ile BRD arasındaki iliĢkilerde sürmek mümkündür. DDR ile 

BRD arasındaki en temel çatıĢma her iki devletin de kendisini Almanya’nın halefi olarak 

görmesinden ve “Tanınma” konusunda yaĢanan sorunlardan kaynaklanmıĢtır. Her iki Devlet 

de önceleri oldukça sert politikalar izleyerek, devletlerden yalnızca kendilerini tanımalarını 

talep etmiĢ ve diğer devleti tanıyan ülkelerle iliĢki kurmayı reddetmiĢken, yıllar içerisinde bu 

tavır da değiĢime uğrayarak her iki devletin birbirleri ile doğrudan iliĢki kurduğu bir düzene 

doğru ilerlemiĢtir. Bu geliĢmelere rağmen, her iki devlet de ısrarla, hem anayasal metinlerinde 

hem de uluslararası toplumda attıkları adımlarda ısrarla “Tek ve Bütün bir Almanya” 

anlayıĢını ve devletlerin temel hedefinin de bu bütünleĢmeyi sağlamak olduğunu 

benimsediklerini ilan etmiĢler ve hatta tek bir Alman Ulusu bulunduğu ve bütün Almanların 

bu ulusun üyesi olduklarını vurgulamaktan kaçınmamıĢlardır. Devletler bu tarihsel arka plana 

rağmen, Soğuk SavaĢ’ı da sona erdiren bir süreç yaĢayarak karĢılıklı görüĢmeler yapmıĢlar ve 

anlaĢmalar imzalamıĢlar ve bu anlaĢmaların neticesinde de DDR BRD’ye katılarak bugünkü 

Almanya’yı oluĢturmuĢlardır. Aslında birleĢme olarak bilinen bu durum aslında DDR’nin 

BRD’ye katılması Ģeklinde gerçekleĢtirmiĢ. Burada devletler, self determinasyon ilkesi 

kapsamında irade beyan ederek daha büyük bir devlet oluĢturmuĢlardır. Bu katılmayı meĢru 

kılan noktalar arasında Batı Almanya’nın Uluslararası Toplumun tanınan ve saygı duyulan bir 

üyesi olması, Doğu Almanya’da katılmanın öncesinde yapılan seçimler ile meĢru bir 

hükümetin seçilmiĢ olması, iki devletin halklarının ortak bir tarih ve kültürü paylaĢıyor olması 

ve kendilerini bu Ģekilde tanımlamaları gibi sebepleri görmek mümkündür. ÇalıĢma bütün bu 

öğelere değinerek 1989 yılındaki olayları Uluslararası Hukuk perspektifinden açıklamayı 

hedeflemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Self Determinasyon Ġlkesi, DDR, BRD, BirleĢme 

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE 

TAM METİN KİTABI www.artuklukongresi.org 203



Abstract:  

It is possible to trace all the problems  and detente in Europe and espescially between the 

Blocks through the relations between DDR and BRD, namely Germany which was first 

divided into two parts as a natural extension of the territories of the occupying states 

following the World War II. The most fundamental conflict between the DDR and the BRD 

stems from the fact that both states saw themselves as Germany's successor and the problems 

based on the  “Recognition” issue. While both States initially followed very harsh policies and 

demanded from the states to recognize themselves only and refused to establish relations with 

countries that recognized the other state, this attitude changed over the years and progressed 

towards a system in which both states had even  direct relations with each other. Despite these 

developments, both states persistently declared in their constitutional texts and through the 

steps taken in the international community that they adopted an understanding of “One and a 

whole Germany” and that the main objective of both states would be to achieve this 

integration and even that there was only one German nation while not hesitating to emphasize 

that they are members of this nation.In spite of this historical background, the states have 

undergone a process that ended the Cold War, have negotiated and signed agreements, and as 

a result of these agreements, the DDR joined BRD to form today's Germany. In fact, what is 

most widely known as a merging, was actually that DDR joined BRD. In this case, the states 

have formed a larger state by declaring their will within the principle of self-determination. 

Among the points that justify this participation are the fact that West Germany was a wholly 

recognized and respected member of the International Community, that the elections were 

held before the accession in East Germany and a legitimate government was elected, that the 

people of the two states share a common history and culture and define themselves as such. 

This study aims to explain the events of 1989 from the perspective of International Law by 

touching on all these elements. 

 

Keywords: The Right to Self-determination, DDR, BRD, Merging- Accession 

 

 

 

 

 

 

 

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE 

TAM METİN KİTABI www.artuklukongresi.org 204



GİRİŞ 

 

2.Dünya SavaĢı, insanlık tarihinin en karanlık olaylarını tarih sahnesine yazmıĢtır. 

Amerika BirleĢik Devletlerinin Japonya üzerindeki iki büyük Ģehre attığı (HiroĢima ve 

Nagazaki) atom bombaları, bir anda yüzbinlerce insanın hayatlarını kaybetmesine sebep 

olmuĢtur. Nazi Almanya’sında milyonlarca Yahudi Toplama Kamplarında öldürülmüĢ, yok 

edilmiĢ sistematik olarak soykırıma uğratılmıĢtır, bütün bunlarında da üzerine savaĢ esnasında 

milyonlarca asker ve iĢgal edilen topraklardaki siviller hayatlarını kaybetmiĢlerdir.
1
  

Bu savaĢın ardından Amerika BirleĢik Devletleri ve Rusya’nın iki büyük güç olarak 

diğer devletlerden ayrıldığını söylemek mümkündür. Daha sonra oluĢacak bloklar bu iki ülke 

etrafında oluĢmuĢ ve dünya iki kutuplu bir yapıya doğru sürüklenmiĢtir. Ġtalya ve 

Almanya’daki aĢırı milliyetçi ve faĢist rejimler savaĢı kaybetmiĢ, Almanya ikiye bölünmüĢtür. 

Avrupa ve Asya’daki birçok ülkenin sınırları değiĢmiĢ ve Doğu Avrupa’daki ülkelerin 

birçoğu sosyalist rejimleri benimsemiĢtir. SavaĢın en önemli kurumsal sonuçlarından birisi de 

BirleĢmiĢ Milletlerin kurulması iken Avrupa için en önemli sonucun ise Almanya’nın ikiye 

ayrılmasıdır. Almanya’nın yeniden birleĢebilmesi için- Almanca dilinde “Wiedervereinigung” 

birebir “Yeniden BirleĢme” anlamını taĢımaktadır- Soğuk SavaĢ’ın sona ermesi gerekmiĢtir. 

Ancak tarihsel olarak bu yeniden birleĢme anlatımı aslında Almanya’nın kendi ulusal birliğini 

sağladığı dönemden kalma bir parantezin yeniden kapatılması olarak da okunabilir.  

1. TARĠHĠ SÜREÇ 

2.Dünya SavaĢının ardından Almanya BRD ve DDR olmak üzere iki parçaya 

bölündüğünde BRD kendisini selefi olduğu devletin halefi olarak göstermiĢ, hatta uzun bir 

süre kendisi ile diplomatik iliĢkiler kuran ülkelerden DDR’i tanımamaları konusunda görüĢ 

beyan etmiĢtir. BRD (Bonn Hükümeti) tarafından uygulanan DıĢ Politika, yeniden 

uluslararası toplumun bir parçası olmak, Batı bloğunun öngörülebilir bir üyesi olmak, savaĢ 

sonrası ülkelerle yeniden barıĢçıl iliĢkiler geliĢtirmek, Avrupa’daki ülkelerle iĢbirliğini 

desteklemek ve geliĢtirmek ve her Ģeyden önce DDR ile olan iliĢkiler ekseninde 

geliĢtirilmiĢtir.   

SavaĢ sonrası dönemin ilk Ģansölyesi olan Adenauer, Batı Almanya için bir kurucu 

lider niteliğindedir. Almanya’daki birçok kurumu derinden etkileyen bu lider, DıĢ Politika 

                                                            
1 https://encyclopedia.ushmm.org/content/tr/article/axis-alliance-in-world-war-ii  

EriĢim Tarihi: 15.04.2019  
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konusunda da bugün bile takip edilen genel ilkeleri yerleĢtirmiĢ ve ülkenin dıĢ politikasını 

Hanns Maull tarafından “”Sivil Güç” olarak tanımlanan eksene yerleĢtirmeyi baĢarmıĢtır.  

Adenauer, kısaca “özgürlük, barıĢ, birlik arayıĢı” Ģeklinde ifade edilebilecek DıĢ 

Politika tercihlerinde Almanya’yı, iĢgal güçlerinin de istediği Ģekilde, bilinçli olarak Ģiddet 

kullanımından uzak tutarak, komĢularıyla iyi iliĢkiler geliĢtirmek ve uluslararası toplumun 

yeniden bir parçası olmayı gerçekleĢtirmek için çaba sarf etmiĢtir.  

SavaĢ sonrası Almanya’nın en büyük sorunlarından biri, etrafındaki ülkeler tarafından 

artık güvenilmeyen ve hareketleri öngörülemeyen bir ülke konumunda olmasıdır. 1949 tarihli 

anayasal metinden baĢlayarak, Almanya bundan sonra attığı her adımda, bu izlenimin önüne 

geçmeye çalıĢmıĢ, askeri güce bağlı hareket etmek yerine diplomatik çabalar ile bir dıĢ 

politika üretme yanlısı olmuĢtur.  

Batı bloğunun ciddi bir üyesi olduğunu ve Avrupa’da birleĢme ve bütünleĢme 

çabalarını desteklediğini göstermek adına atılan adımlar arasında Fransa ile iliĢkilerin 

düzeltilmesi ve Avrupa Ekonomik ĠĢbirliği TeĢkilatına 1949 tarihinden itibaren üye olunması 

vardır. 1949 Temel Yasasında
2
 da belirtildiği üzere, devletin temel hedeflerinden birisi, DDR 

ile birleĢerek bütün Almanların tek çatı altında toplandığı bir devletin oluĢmasıdır; ancak 

Adenauer hükümeti bunu ancak Avrupa çerçevesi içinde gerçekleĢeceğine inanmakta ve bu 

sebeple de egemenliğin yeniden kazanılması için egemenliğin sınırlandırılmasını mümkün 

görmektedir. Bir sivil gücün temel özellikleri arasında kendisini Ģiddet kullanımı açısından 

sınırlandırması da yer almaktadır.  

Almanya’nın bu politikası ilk etapta baĢarıya ulaĢmıĢtır; çünkü savaĢ sonrasında kendi 

ordusunu kurmasına izin verilmeyen Almanya, bu söylemlerinden sonra, 1952 yılı Mayısında, 

iĢgal kuvvetleri ile Generalvertrag-Deutschlandvertrag ismiyle de bilinen bir anlaĢma 

imzalayarak iĢgal sürecinin sonlandırılmasını sağlamıĢ ve dıĢ iliĢkiler ve iç iĢleri konusunda 

büyük oranda egemenliğini ele almayı baĢarmıĢtır. Bu anlaĢman Fransızlar tarafından Avrupa 

savunma Topluluğu’nun kurulması Fransız Parlamentosu tarafından kabul edilmediği için 

onaylanmamıĢ olsa da, revize edilip 1954 yılında kabul edilen hali Almanya için daha iyi 

sonuçları beraberinde getirmiĢ ve bu defa bir Batı Avrupa Topluluğu da kurulması 

baĢarılmıĢtır. 
3
 

                                                            
2 Grundgesetz- Alman Anayasası Verfassung yani Anayasa kelimesi yerine Grundgesetz yani Temel Yasa 

anlamına gelen kelimeyi tercih etmektedir.  
3 Peter Graf Kielmansegg: Nach der Katastrophe. Eine Geschichte des geteilten Deutschland. Siedler, Berlin 

2000, ISBN 3-88680-329-5, S. 142. 
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1949 sonrası dönemde Doğu Almanya da BRD gibi savaĢ tazminatı ödemek zorunda 

olan bir devlet olduğu için ekonomi ve askeri olarak son derece zayıf bir konumdaydı ve 

kaynakları da sınırlı olan bir devlet olarak Sovyet Rusya’nın uydu devleti olarak uzun süre 

varlığını sürdürmek zorunda kaldı.  

Kaynakları bu kadar sınırlı bir ülke olarak etkin bir DıĢ Politika geliĢtirmesi oldukça 

zordu. Ancak Stalin’in ölümünde sonra, Sovyet Rusya Doğuda güçlü bir Almanya’nın 

varlığını kabullenmiĢ ve DDR görece bağımsız politikalar geliĢtirebilmiĢ, bağımsız bir devlet 

olarak tanınmıĢ ve Doğu Bloğu ülkelerinin arasına katılabilmiĢtir.  

BRD DıĢ Politikasına hedeflerine benzer bir Ģekilde DDR’in hedefi de iki Alman 

Devletini tek Ģemsiye altında toplamaktır, ancak bu devletin Sovyet Rusya’nın etki alanında 

kalması için çaba sarf edilmiĢ ancak BRD’nin politikaları sebebi ile baĢarılı olunamayacağı 

kolaylıkla anlaĢılmıĢtır. Bu noktadan sonra DDR’in dıĢ politikada temel hedefi uluıslararası 

hukuk ve toplum tarafından tanınan bir devlet olmaktır. Bu Ģekilde BRD ile DDR nispeten 

daha eĢit bir düzlemde karĢı karĢıya gelebilecektir; ancak DDR’yi tanıyan ülkeler yalnızca 

Doğu Bloğundaki ülkeler ile sınırlı kalmıĢtır. 
4
 DDR’yi ilk tanıyan ülke Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliğidir, onu takiben Bulgaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti 

(Çekoslavakya), Macaristan, Romanya, Çin, Kuzey Kore, Arnavutluk, Kuzey Vietnam, 

Moğolistan gibi ülkeler takip etmiĢtir.  

 BRD, Adenauer’ın Ģansölyeliği döneminde Batı Bloğundaki yerini giderek daha 

sağlam bir hale getirirken DDR ise hem VarĢova Paktı içinde hem de Doğu Avrupa’daki 

Sovyet yanlısı devletlerin içinde yerini almıĢtır. Ayrıca DDR COMECON üyesi de olarak net 

bir Ģekilde Doğu Bloğuna dahil olmuĢtur. Bu dönemde, DDR ile BRD’nin dıĢ politikasının 

temel hedeflerinden birini oluĢturan, “yeniden birleĢme” ile ilgili herhangi bir adımın atılması 

söz konusu değildir.  

BRD’nin DDR’ye yönelik uyguladığı bir diğer politika da Hallstein Doktrini’dir; buna 

göre BRD DDR ile diplomatik iliĢkiler geliĢtiren ülkelerle diplomatik iliĢkiler 

geliĢtirilmeyeceğini ilan etmiĢtir. Hallstein Doktrini ile DDR’i tanıyan ülkelerin BRD 

tarafından tanınmayacağı ilan edilmiĢ olmasına rağmen, DDR bu süreçte aralarında 

Finlandiya, Mısır, Hindistan, Suriye gibi ülkelerin bulunduğu ülkelerle ticari alıĢveriĢlerde 

bulunmuĢ Yugoslavya ve Küba ile diplomatik iliĢkiler baĢlatmıĢtır. Bu geliĢmeler üzerine 

BRD Hallstein Doktrinini gevĢetmek zorunda kalmıĢtır. Bu DDR için dıĢ politika açısında 

                                                            
4 http://www.ddr-wissen.de/wiki/ddr.pl?Staatliche_Anerkennung EriĢim Tarihi: 25.04.2019  
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büyük bir adım ve tanınma için alınan ciddi bir mesafedir. Bu ülkelere 70’li yılların baĢında 

Irak, Suriye, Mısır, Kongo Cumhuriyeti ve Cezayir’de eklenmiĢ ve DDR’yi tanıyan ülkelerin 

sayısında bir artıĢ gözlemlenmiĢtir.
5
   

 Bu uluslararası toplumda Almanya’yı temsil eden devletin BRD olduğunu kanıtlama 

çabası olarak da görülebilir. BRD’nin Rusya ile olan iliĢkileri de bu Ģekilde zedelenmiĢtir; 

Sovyet Rusya ve DDR ile olan iliĢkiler 1958 Berlin Krizinde zaten yıpranmıĢtı ancak 1961 

yılında Berlin Duvarı’nın örülmesi ile birlikte kolay çözülemeyecek bir sorun olarak varlığını 

sürdürmekteydi. Ayrıca Küba Krizinin Avrupa yansıması olarak bloklar arasındaki iliĢkiler 

sertleĢirken, bu durumun etkilerinin iki blok arasında kalmıĢ bir ülke olan Almanya üzerinde 

izlemek mümkündür.  

 Adenauer’dan sonra Ģansölye olan Ludwig Erhard dönemi dıĢ politikalarının en 

belirgin özelliği Fransa ile yaĢanan bütün sorunlara rağmen Almanya’yı yavaĢça Doğuya 

doğru açması olmuĢtur. Hallstein Doktrininde bir yumuĢama ile birlikte, BRD’nin Doğu 

Avrupa’daki devletler ile arasında en azından diplomatik iliĢkiler kurulması sağlanmıĢtır.  

1966-1969 dönemi savaĢ sonrasında BRD’de ilk koalisyon dönemidir. ġansölye 

Kiesinger olmasına rağmen dönemin anahtar ismi, Ģansölyeden çok DıĢiĢleri Bakanı Willy 

Brandt olmuĢtur. Brandt, 1965 yılından itibaren Sovyet Rusya’nın etkisinde olan Romanya ve 

BuĢgaristan gibi birçok devletle diplomatik iliĢkilerin yeniden kurulmasını sağlamıĢtır. Ancak 

VarĢova Paktı’nın buna verdiği cevap Ulbricht Doktrini ile olmuĢtur; buna göre VarĢova Paktı 

üyesi olan ülkeler, BRD DDR’i bir devlet olarak tanımadığı sürece BRD ile diplomatik 

iliĢkiler kurmayacaklarını beyan etmiĢlerdir. 
6
 

1969 yılından itibaren daha önceki hükümet döneminde DıĢiĢleri Bakanlığını 

yürütmüĢ olan Willy Brandt bu defa Ģansölye olarak görevlendirilmiĢ ve hükümeti kurmuĢtur. 

Resmi ağızlardan Almanya toprakları üzerinde iki devletin varlığını kabul eden ilk siyasetçi 

kendisidir.
7
 Ancak ona göre bu devletler arasındaki iliĢkiler dıĢ iliĢkiler olarak 

sınıflandırılmamalı, özel iliĢkiler olarak görülmelidir. Brandt’ın DıĢiĢleri Bakanlığı 

döneminde baĢlayan Doğu Politikaları giderek daha yoğunlaĢan bir Ģekilde devam etmiĢtir. 

Nitekim ilk defa BRD ġansölyesi ile DDR Hükümet BaĢkanı Willi Stoph Erfurt’da bir 

                                                            
5 Hermann Wentker, "Außenpolitik in engen Grenzen. Die DDR im internationalen System 1949-1989", 

München 2007, S. 557.  
6 http://www.lexexakt.de/index.php/glossar/ulbrichtdoktrin.php , EriĢim Tarihi: 15.03.2019  

 
7 http://geschichtsverein-koengen.de/Brandt.htm EriĢim Tarihi: 15.04.2019 
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görüĢme gerçekleĢtirmiĢtir. Her ne kadar bu görüĢmelerden kesin bir sonuç alınamamıĢ olsa 

da, bu görüĢmenin gerçekleĢmiĢ olması bile bu devletlerde yaĢayan insanlar için alkıĢlanacak 

bir geliĢme olmuĢtur.  

Brandt Dönemi için bir baĢka Doğu Politikası geliĢmesi 1970 Moskova AnlaĢması 

olmuĢtur. Bu anlaĢma ile birlikte Doğu Bloğundaki ülkeler ile BRD arasındaki diplomatik 

iliĢkiler kurulması önündeki engeller kaldırılmıĢ ve taraflar birbirlerinin sınırlarına saygı 

göstereceklerini beyan etmiĢlerdir. Benzer bir anlaĢma VarĢova AnlaĢması adı altında 

Polonya ile de imzalanmıĢtır. Bu anlaĢmanın imzalandığı tarih olan 7 Aralık 1970 

Almanya’nın Doğu Politikaları açısından tarihi bir dönüm noktasıdır. Daha birkaç yıl önce 

Almanya tarafından iĢgal edilen Polonya topraklarında bir Alman ġansölye VarĢova Gettosu 

Anıtının önünde diz çökmüĢtür (Der Kniefall).
8
 Ostpoltik konusunda yaĢanan bu geliĢmeler 

Berlin konusunda da etkisini göstermiĢ ve nihayet Batı Berlin ile BRD arasındaki ulaĢımın 

sağlanması konusunda ve Berlin’in hukuki niteliği konusunda bir karara varılabilmiĢtir.  

Bu anlaĢmanın devamı niteliğinde iki Alman Devleti arasında 21 Aralık 1972 

tarihinde bir Grundlagenvertag- Temel AnlaĢması imzalanmıĢtır. Bu anlaĢma ile devletler iyi 

komĢuluk iliĢkileri geliĢtirmek, sınırlarına saygı duymak, her iki devletin de iç ve dıĢ iliĢkileri 

konusunda egemen olduğunu kabul etmek, karĢılıklı olarak ülkelerde daimi temsilciler 

bulundurmak konusunda karara varmıĢlardır. Yine de BRD bu anlaĢmanın DDR’nin 

uluslararası hukuk açısından bir tanınma anlamına gelmediğini vurgulamaya devam 

etmektedir ve böylelikle de anayasal olarak herhangi bir sorun olmadan onay süreci 

gerçekleĢmiĢtir.
9
  

Almanya’yı yeni bir döneme taĢıyan ġansölye Helmut Kohl olmuĢtu. Bu dönemde 

Alman politikalarını en çok zorlayan nokta Amerika BirleĢik Devletlerinde BaĢkan Reagan’ın 

uyguladığı sert politikalar olmuĢtur; Reagan politikalarında Batı Bloğu yerine yalnızca 

Amerikan çıkarlarını gözetmiĢ ve Bonn Hükümeti çoğu zaman hem Sovyet Rusya hem de 

DDR ile karĢı karĢıya gelmiĢtir.  

Özellikle iki Almanya arasında bu dönemde uygulanan politikalar, küçük adımlarla 

büyük mesafeler alınabileceğine örnek olarak gösterilebilir. Neredeyse her açıklamada BRD 

tarafından vurgulanan, bütün Almanların kendi topraklarında istedikleri yerde yaĢama ve 

                                                            
8 http://www.zeitklicks.de/brd2/zeitklicks/zeit/politik/die-ostpolitik/was-bedeutet-willy-brandts-kniefall-von-

warschau/ EriĢim Tarihi: 15.04.2019  
9 http://www.documentarchiv.de/brd/grundlvertr.html EriĢim Tarihi: 15.04.2019  
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çalıĢma özgürlüklerinin bulunması, iki Almanya arasındaki geçiĢlerde vize ve izinlere daha 

kolay ulaĢılabilir olması, her iki devletin idarecilerinin daha sık aralıklarla görüĢmesi, hem 

doğuda hem de batıda yaĢayan Almanlarda yeniden birleĢme arzusunu kuvvetli tutmaya 

yetecek malzeme üretebilmiĢtir.  

Ayrıca bu dönemde Rusya Federasyonu lideri olan Gorbaçov’un uygulamaya 

baĢladığı Ģeffaflık ve ekonomik liberal yaklaĢımlar, güvenlik ve savunma politikalarındaki 

değiĢim, bütün Avrupa’da rüzgârın yönünün değiĢmesine sebep olmuĢ ve Sinatro Doktrini ile 

birlikte Doğu Bloğunda yer almıĢ olan ülkeler Blok dıĢı politikalar geliĢtirerek Batı yanlısı 

politikalar üretebilmiĢlerdir. Bu yaklaĢma hareketleri 2+4 AnlaĢması ile sonuçlanan iki 

Almanya’nın birleĢmesi ile neticelenmiĢtir.  

Berlin Duvarının yıkılması ve DDR’in sınırlarını açmıĢ olması, 1949 yılından beri 

BRD tarafından üretilmiĢ bütün DıĢ Politika Konseptlerinden merkezi bir rol almıĢ olmasına 

rağmen, somut olayla karĢılaĢıldığında hazırlıksız yakalanılmıĢ olduğunu göstermektedir. 

1989 yılında Kohl tarafından 10 Adımlık bir plan ortaya konulmuĢ ancak bu plandan yalnızca 

Amerika BirleĢik Devletleri daha önce haberdar edildiği için, diğer ülkeler tarafından coĢku 

ile karĢılanmamıĢtır. Ġki Almanya’nın birleĢmesi fikri baĢta Ġngiltere ve Fransa’da kırk yıl 

öncesini ve “Das Dritte Reich”
10

 dönemini hafızalardan çağırmıĢ ve Almanya’nın yeniden 

saldırgan politikalar üretebileceği korkusunu yaratmıĢtır.  

Yine de 1990 yılı Mayıs Ayında 2+4 KonuĢmalar baĢlamıĢ ve BRD ve DDR, Büyük 

Britanya, Fransa, Amerika BirleĢik Devletleri ve Sovyetler Birliği Alman Birliği üzerine 

görüĢmeler gerçekleĢtirmiĢlerdir. Sovyetler Birliği masaya oturduğunda, BirleĢik 

Almanya’nın NATO üyesi olmaması, Sovyetler Birliğine Ekonomik Yardım yapılması gibi 

isteklerle oturmuĢ fakat Amerika BirleĢik Devletleri de BirleĢik Almanya’nın mutlaka NATO 

üyesi olması talebi ile masaya gelmiĢtir. Ayrıca bu esnada Ġtalya ve Fransa’nın BirleĢik 

Almanya’dan dolayı duyduğu kaygıların giderilmesi gerekmiĢtir.  Ekim 1990 yılında baĢarılı 

ile sonuçlandırılan görüĢmelerin sonunda iki Almanya birleĢebilmiĢtir; ancak bu aĢamaya 

gelininceye kadar gerçekleĢen görüĢmeler taleplerden de anlaĢılabileceği üzere oldukça zorlu 

olmuĢtur.  

                                                            
10 Das Dritte Reich, Hitler Dönemi Almnyasını ifade etmek için kullanılan bir tabirdir.  
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Hukuki olarak BirleĢme DDR’nin Alman Temel Yasasının hukuki varlığını kabul 

etmesi ile gerçekleĢmiĢ be böylece DDR’nin sınırları ile BRD’nin sınırları birleĢerek BirleĢik 

Almanya topraklarını oluĢturmuĢlardır.  

Almanya’nın yeniden bir bütün olmasını sağlayan bu anlaĢma Duma tarafından 15 

Mart 1991 tarihinde onaylanmıĢ ve böylelikle anlaĢma yürürlüğe girmiĢtir. Bu tarih, Adenauer 

tarafından 1959 yılında ilan edilmiĢ olan ve her Ģansölye tarafından da tekrarlanan birleĢik 

Almanya hedefine ulaĢıldığı ve Alman DıĢ Politikasının zaferi olarak görülebilecek en önemli 

tarihtir  

2. BĠRLEġMENĠN HUKUKĠ YÜZÜ 

 

A. ALMAN ULUSAL YASALARINDA “BĠRLEġME HEDEFĠ” 

Almanca olarak Wiederverinigungsgebot olarak isimlendirilmiĢ olan bu durum, ilginç bir 

Ģekilde hem DDR hem de BRD tarafından benimsenen bir ilkedir. Her iki ülke de temel siyasi 

amaçlarını Almanya’nın yeniden bir bütün ve tek bir ülke olması üzerine kurmuĢlardır.  

BRD Temel Yasası 1949 yılından 1990 yılına kadar Dibacesinden baĢlamak üzere, 

Federal Hükümetin bütün organlarının Almanya’nın birleĢmesi için çaba sar ederek her türlü 

faaliyetlerini gerçekleĢtirmeyi kendilerine görev saydığını belirtmektedir. Bu yaklaĢıma göre 

bütün kurumlar ve organların bu Ģekilde hareket etmeleri anayasal bir zorunluluk haline 

getirilmiĢtir. Bundesverfassungsgericht yani Anayasa Mahkemesi de vermiĢ olduğu her 

kararda bu durumu hatırlatmıĢ ancak 1990 sonrasında bu tavrın sürdürülmesine gerek 

kalmamıĢtır çünkü BirleĢme AnlaĢması her iki ülke arasında imzalanrak yürürlüğe girmiĢtir. 

Bu tarihten itibaren Temel Yasa yalnızca 1990 yılında BirleĢme Hedefine ulaĢıldığını içeren 

bir metin haline getirilmiĢtir. 
11

 

BRD tarafından 1990 yılına kadar kullanılan ve ardından Almanya’nın bütününde 

benimsenmiĢ olan Anayasal Metin olan Temel Yasanın son kısmında aĢağıdaki metin yer 

almaktadır.  

               „Das gesamte Deutsche Volk bleibt aufgefordert, in   

               freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu  

               vollenden.“” Alman Halkı bütünü ile birlikte kendi kaderi hakkında kendi  

                                                            
11 Wilhelm G. Grewe, Deutschlandvertrag, in: Werner Weidenfeld/Karl-Rudolf Korte (Hrsg.), Handbuch zur 

deutschen Einheit 1949–1989–1999, Neuausgabe 1999, S. 297 
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              kararını verme ve Almanya’nın birlik ve bütünlüğünü sağlama konusunda  

              çaba sağlamakta kararlıdır.”
12

 

 

DDR tarafından benimsenmiĢ olan Anayasal Metnin de ilk maddesi hem 1949 hem de 

1968 tarihli metinlerde değiĢmeden muhafaza edilmiĢtir. Buna göre de;  

             „(1) Deutschland ist eine unteilbare demokratische Republik; sie baut sich auf  

               den deutschen Ländern. 

              (4) Es gibt nur eine deutsche Staatsangehörigkeit.“ 

             “(1) Almanya bölünmez bir demokratik cumhuriyettir ve iki Alman ülkesi  

               üzerinde yer alır.  

               (4)Yalnızca bir Alman Vatandaşlığı bulunur. 
13

 

 

 Bu maddeler yukarıda yer verilmiĢ olan BirleĢme AnlaĢmasının imzalanması ile 

birlikte varlık sebebini yitirdiği için, Alman Temel Yasasının BaĢlangıç kısmında, eski DDR 

eyaletleri ismen sayılır ve bu eyaletlerin kendi iradeleri ile kaderlerini tayin ederek BRD’ye 

katıldıkları ve Almanya’nın birleĢme hedefini gerçekleĢtirdiklerine yer verilmektedir. 
14

 

 

 

B. ULUSLARARASI HUKUKĠ METĠNLERMETĠNLER IġIĞINDA BĠRLEġME  

Alman BirleĢmesini Uluslararası hukuk açısından ilginç kılan bir diğer nokta da 2+4 

görüĢmeleri ve bu görüĢmelerden ortaya çıkan AnlaĢmalar bütünüdür. Bu görüĢmeler 

serisinde Ġki Alman devleti 2. Dünya SavaĢının kazanan güçleri ile birlikte bir masa etrafında 

buluĢarak Almanya’nın bütünlüğünün sağlanması konusunda fikir teatisinde bulunmuĢlardır. 

15
 Hakkında fikir birliğine varılması gereken konuların arasında, ekonomik ve sosyal 

koĢulların yanı sıra sınırlara, oradan NATO’daki duruma kadar uzanan çok farklı alanda fikir 

birliğine varılması gerekmiĢtir. 
16

  

12.09.1990 tarihli Egemenlik AnlaĢması ismi le de bilinen anlaĢma ile birlikte, Batı 

Almanya, egemen” Alman Devleti olarak kabul edilmiĢ ve daha önce BRD tarafından imzalan 

bütün anlaĢmalar, artık bütün Almanya Devleti sınırlarının ulaĢtığı bütün bölgelerde geçerli 

                                                            
12 Grundgesetz  
13 Verfassung DDR, 1. Mad.  
14 Grundgesetz, Praembel 
15 https://www.geschkult.fu-berlin.de/e/tongilbu/publikationen/2015/band43/index.html EriĢim Tarihi: 

12.12.2019  
16 Köbler, G., Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005  
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hale gelmiĢtir. Bu anlaĢma ile birlikte Almaya aynı zamanda Ġç ĠĢleri ve DıĢ ĠĢleri ile ilgili 

bütün konularda tam egemenliğini de kazanmıĢ bir ülke haline gelmektedir. 
17

 

Yine de bu AnlaĢmanın alıĢılan barıĢ anlaĢmalarından farklı olduğu açıktır. Klasik 

uluslararası bir barıĢ anlaĢmasında savaĢın bütün taraflarının masanın etrafında bulunması 

gerekirdi; ancak bu anlaĢma daha çok iki Alman devleti arasında gerçekleĢmiĢ, diğer ülkelerin 

konumu daha çok garantör ülke statüsünde kalmıĢtır yorumu birçok yazar tarafından 

yapılmıĢtır. 
18

 

Ġki Alman Devleti arasında yapılan bu anlaĢmaların uluslararası alanda bu kadar net 

bir Ģekilde kabul görmesinin altında yatan sebeplerden bir tanesi de, uzun süren protesto 

gösterilerinin ardından 18 Mart 1990 tarihinde yapılan seçimler ile birlikte meĢru bir meclis 

ve hükümetin DDR tarafında da iĢ baĢında olması gelmektedir. Nitekim bu hükümet yalnızca 

BRD ile BirleĢme sözü ile seçimlere girip bu seçimi kazanarak iĢ baĢına geldiği için, DDR 

Meclisinin çoğunluğuna sahip olarak masaya oturmaktadır. 
19

 

Yine Uluslararası Hukuk açısından bakıldığında self-determination yani ulusların 

kendi kaderleri hakkında tasarruf etmeleri ilkesi de bu durumun incelenmesinde kullanılan 

öğelerden birini oluĢturmaktadır. 
20

 Self- determination ilkesi, köken olarak insan haklarından 

türetilmiĢ olsa dahi, literatüre giriĢi Amerikan Bağımsızlık savaĢı ve Fransız Ġhtilali ile birlikte 

gerçekleĢmiĢtir. Konsept ilk defa bu tarihlerden sonra, halkların egemenliği ile bağlantılı 

olarak, devletlerin vatandaĢlarına yönelik olan sorumlulukları belirlenirken ve  jeopolitik ve 

ideolojik kırılmalar yaĢanırken kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 
21

 Özellikle 1. Dünya SavaĢı’nın 

ardından hem Lenin hem de Wilson tarafından terim kullanılır hale gelmiĢ ancak farklı 

anlamlar taĢımıĢ olsa da 1919 Paris BarıĢ Konferansında resmi olarak kayıtlara geçmiĢ ve 

Avrupa’da 1. Dünya SavaĢı’ndan itibaren sınır anlaĢmazlıkları yaĢayan, bağımsızlıklarını ilan 

etmek ya da baĢka ülkelere katılmak isteyen halklar, ya da topraklarını geniĢletmek isteyen 

revizyonist politikalar güden ülkeler tarafından sınırlar belirlenirken kullanılan bir terim 

haline gelmiĢtir. 

                                                            
17 http://www.rechtslexikon.net/d/wiedervereinigung/wiedervereinigung.htm EriĢim Tarihi: 12.12.2019 
18 https://www.geschkult.fu-berlin.de/e/tongilbu/publikationen/2015/band43/index.html EriĢim Tarihi: 

12.12.2019 
19 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/deutsche-einheit/1949-1990-geteiltes-deutschland-und-

wiedervereinigung-363570 EriĢim Tarihi: 12.12.2019  
20 Günter Decker, Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, Schwartz, Göttingen 1955, S. 167 ff.; Denise 

Brühl-Moser, Die Entwicklung des Selbstbestimmungsrechts der Völker unter besonderer Berücksichtigung 

seines innerstaatlich-demokratischen Aspekts und seiner Bedeutung für den Minderheitenschutz, Helbing & 

Lichtenhahn, Basel/Frankfurt am Main 1994, S. 20  
21 Cristian Cercel: Selbstbestimmungsrecht. In: Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im 

östlichen Europa, 2012. 
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Nitekim aslında Alman asıllı topluluklar söz konusu olduğunda bu ilkenin 

konuĢulması daha önce de gerçekleĢmiĢtir. 1. Dünya SavaĢı’nın ardından imzalanan 

Versailles AnlaĢması ile birlikte Almanca konuĢtukları ve kendilerini Alman olarak 

tanımlıyor olmalarına rağmen bir grup topluluk kendisini Alman topraklarının dıĢında bulmuĢ 

ve bu durum daha sonra Nazi Almanyası tarafından da bir argüman olarak kullanılmıĢtır.  

BirleĢmiĢ Milletler tarafından ortaya konulan temel metinlerde bu hakka son derece 

açık bir Ģekilde yer verilmiĢtir. Halkların sahip oldukları bu hakka yönelik ilkeye temel metin 

olan BM AnlaĢmasının 1., 2. Ve 55. Maddelerinde yer verilmiĢ ve ülkelerin iç iĢlerine 

müdahale edilmemesi ilkesi ile birlikte devletler arasındaki iliĢkileri düzenleyen temel 

kurallardan biri haline gelmiĢtir. 
22

 

Buna göre bütün halklar kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahiptirler ve bu hakları 

üzerinde tasarruf ederken özgür bir Ģekilde siyasi durumları, ekonomik, sosyal ve kültürel 

geliĢmiĢlikleri üzerinde tasarrufta bulunurlar. 
23

 

Burada bu maddelerin yorumlanması ile ilgili olarak üzerinde fikir birliğine varılması 

gereken konu “halk” kelimesidir. Çoklukla değiĢkenlik gösterebiliyorsa da, ortak bir kültür, 

tarih ve dil birliği üzerinden birbirine bağlı insan topluluğuna verilen halk ismi, self- 

determination ilkesi açısından incelendiğinde, bütün halklar için uygulanması mümkün 

olmayan bir ilkedir. Zaten daha çok sömürgecilik sonrası dönemde ve Ġkinci Dünya 

SavaĢı’nın ardından uluslararası gündeme girmiĢ olan bu ilke, Afrika dıĢında yine daha çok 

Avrupa kıtasında kendisine uygulama alanı bulmuĢtur denilebilir. Bir kısım halklar bir 

ülkeden ayrılırken, Kosova örneğinde olduğu gibi, bir kısım halklar da Alman BirleĢmesi 

örneğinde olduğu gibi birleĢmeyi tercih etmiĢlerdir. Ve bu tercihleri Den Haag kentinde 

Uluslararası Adalet Divanı tarafından da tanınmıĢtır. 
24

 

 

3. SONUÇ  

Tarihsel süreç ve uluslararası hukuk açısından temel metin niteliğindeki metinler 

incelendiği zaman iki Alman Devletinin birleĢmesinin beklenmediği kadar hızlı ve meĢru bir 

                                                            
22 Erklärung über völkerrechtliche Grundsätze für freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen 

den Staaten im Sinne der Charta der Vereinten Nationen, in: Menschenrechte. Dokumente und Deklarationen, 

Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1999, S. 210–220. 
23 Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası SözleĢmesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası 

SözleĢmesi  
24 http://1989.dra.de/themendossiers/politik/deutsche-wiedervereinigung EriĢim Tarihi: 12.12.2019  
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Ģekilde gerçekleĢtiğini söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Her iki devlet de kendi anayasal 

metinlerinde, birlik ve bütünlüğünü sağlamıĢ bir Almanya fikrini yerleĢtirerek temel amaç 

olarak bunu belirlemiĢ olmalarına rağmen, günlük siyasette iki devletli sistemin 

benimsenmesi çok uzun sürmemiĢtir. Bir de bu kaygıların içine, devletlerin aidiyet 

sağladıkları farklı kutuplar eklendiği zaman aradaki mesafenin giderek arması beklenmiĢ 

olmakla birlikte, genel siyasete bağlı olarak bütün yumuĢama dönemlerinden de etkilenildiği 

görülmektedir.  

1989 yılında Doğu Almanya’da giderek Ģiddetlenen protestolar, kutuplardan birisi olan 

Sovyetler Birliği’nin de zayıflaması ve yıkılması ile birlikte ümit edilen ancak beklenilmediği 

kadar hızlı bir Ģekilde, DDR de Volkskammer seçimleri gerçekleĢtirilmiĢ ve iktidara gelen 

parti, seçim vaadi olarak yalnızca yeniden birleĢmeyi kullandıktan sonra, BRD ve Müttefikler 

ile birlikte masaya oturarak BirleĢme GörüĢmelerini baĢlatmıĢtır.  

Ġki ülke arasında bir dizi temel anlaĢma metni ortaya konularak, genel bir uzlaĢıya 

varılmasının ardından, 3 Ekim 1990 tarihinde, seçimlerden yalnızca 7 ay sonra DDR BRD’ye 

katılmıĢ ve birlik ve bütünlüğü sağlanan bir Almanya ortaya çıkmıĢtır.  

Bu süreçte, seçimlerin tek konusunun BirleĢme olması, iktidara gelen partinin 

çoğunluk oylarına sahip olması ve seçimler öncesinde gerçekleĢtirilen protesto gösterileri de 

göz önünde bulundurularak, bu birleĢme self determination ilkesi ile bağdaĢtırılabilir 

niteliktedir. Buna rağmen ve her iki devlet tarafından da birleĢme hedefi 1949 yılından 

itibaren beyan ediliyor olmasına rağmen, tarihsel olarak saldırgan bir rol üstlenen 

Almanya’dan çekinen ve aralarında Fransa ve Ġngiltere gibi birçok ülkenin bağımsız ve güçlü 

bir Almanya’yı kabullenmesi kolay olmamıĢtır.  
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İRAN SİYASİ YAPISI

Figen Özbay Girgin
1

Özet 

İran’da 1979 yılında İslam Devrimi yapıldıktan sonra Ayetullah Humeyni ve taraftarları ile 

birlikte İran İslam Devletine dönüşmüştür. İran Devriminden sonra İran Anayasası oluşmuştur 

ve İran İslam Cumhuriyeti ilan edilmiştir. İran günümüzde İslami esaslara göre yönetilen aynı 

zamanda seçimlerinde yapıldığı bir ülkedir. Bu özel yapısı itibariyle İran siyasi sistemi, 

incelenmeye değer görülmüştür. Velayeti Fakih teorisi elbette bu sistemin ayrılmaz bir parçası 

halindedir. Devrim Rehberi’nin siyasi sistem içerisindeki etkisi, bu çalışmanın konusunu 

oluşturmaktadır. Ayrıca bu çalışma Velayeti Fakih teorisinin sistem içerisinde nasıl bir yapıda 

olduğunu ele almaktadır? İran Siyasi sistemini özel kılan ne? Meclis, bu sistem içerisinde ne 

kadar önemli? İran siyasi yapısı hangi kurumlardan oluşmaktadır? Oluşan bu kurumlar nasıl 

bir etkileşim halindeler? İran siyasi sisteminde teokratik olan ne? Sorulara da cevap vermeyi 

amaçlamaktadır.  

Anahtar kelimeler: Velayeti Fakih, Devrim Rehberi, Anayasa Koyucular Konseyi, 

Teşhis Konseyi, Cumhurbaşkanı, Yargı erki… 

Giriş 

1979 İran İslam Devrimiyle birlikte İran’da monarşi yıkılmış ve Velayeti Fakih doktrinine 

bağlı olarak Teokratik Cumhuriyet kurulmuştur.  

İran’da 1979 yılında İslam Devrimi yapıldıktan sonra Ayetullah Humeyni ve taraftarları ile 

birlikte İran İslam Devletine dönüşmüştür. İran Devriminden sonra İran Anayasası oluşmuştur 

ve İran İslam Cumhuriyeti ilan edilmiştir. İran günümüzde İslami esaslara göre yönetilen aynı 

zamanda seçimlerinde yapıldığı bir ülkedir. Bu özel yapısı itibariyle İran siyasi sistemi, 

incelenmeye değer görülmüştür. Velayeti Fakih teorisi elbette bu sistemin ayrılmaz bir parçası 

halindedir. Devrim Rehberi’nin siyasi sistem içerisindeki etkisi, bu çalışmanın konusunu 

oluşturmaktadır. Ayrıca bu çalışma Velayeti Fakih teorisinin sistem içerisinde nasıl bir yapıda 

olduğunu ele almaktadır? İran Siyasi sistemini özel kılan ne? Meclis, bu sistem içerisinde ne 

kadar önemli? İran siyasi yapısı hangi kurumlardan oluşmaktadır? Oluşan bu kurumlar nasıl 

bir etkileşim halindeler? İran siyasi sisteminde teokratik olan ne? Sorulara da cevap vermeyi 

amaçlamaktadır. 

Şahlık rejimiyle yönetilen İran’da 1979 yılında İslam devrimi gerçekleşmiş ve İslam 

Cumhuriyeti kurulmuştur. İran İslami ilkelere göre yönetilen ülkedir. Bu durum İran’ın 

ekonomik, siyasi ve sosyal faaliyetlerini inceleme alanı haline getirmektedir. Bu çalışmada 

İran’ın siyasi yapısı ve yönetim şekli incelenecektir. Bu amaçla, İran’da siyasal örgütlenmenin 

temeli olan 1979 Anayasası incelenmiş ve uygulamadaki yansımaları analiz edilmiştir. 

1 Sakarya Üniversitesi, Ortadoğu Enstitüsü, Ortadoğu Çalışmaları, Doktora Öğrencisi. 
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İslam cumhuriyeti anayasası hem islami hem cumhuri özellikler taşımaktadır. Ne kadarı 

islami ne kadarı cumhuri olduğu bu çalışmada değinilecektir.  

Velayeti Fakih 

1960’ların sonlarında Humeyni’nin sürgünde bulunduğu yıllarda Şii din adamının devletin 

başına geçmesi düşüncesini fıkıh derslerinde ortaya atmıştır. Humeyni’nin ön gördüğü, gayb 

âleminde olduğuna inanılan On ikinci İmam olan Mehdi’nin ortaya çıkışını beklemeden İslam 

hükümlerini devlet eliyle hayata geçirmektir
2
. Klasik Şii düşüncesine göre; Hz. Ali’nin ve 

ondan sonra sırasıyla toplamda 12 imamın ve bu 12 İmam’dan on ikincisi olan Mehdi, çocuk 

yaştayken gaybete çekilmiştir yani insanların arasından ayrılarak tekrar geleceği güne kadar 

gizlenmektedir
3
.  

1979 Devrimi’nin ardından yeni rejim “İslam Cumhuriyeti” şeklinde adlandırılmıştır. Bunun 

arkasındaki neden, Mehdi’nin yokluğundan İslam dininin siyasi, toplumsal, ekonomik, 

kültürel ve daha birçok alandaki hükümlerinin uygulanmadan kalmasının mümkün 

olmayacağıdır. Yeni anayasa, devletin yönetim şekli “cumhuriyeti” esas almıştır. Velayet-i 

Fakih yönetimin merkezine konumlanmıştır. Bu teoriye göre, Veliy-i Fakih on ikinci imam 

olan İmam Mehdi zuhur edinceye kadar sadece Müslümanların fıkhi konularda fetvasına 

başvurdukları merci değil, aynı zamanda siyasi anlamda Müslümanların can ve mallarını 

koruyan ve O’nun naibidir. 

İmam Humeyni’ye ait olan Velayet-i Fakih teorisinin günümüz İran’daki karşılığı yani Veliy-i 

Fakih/ Dini Liderin görev ve yetkileri anayasada ayrıntılı biçimde ele alınmış, 15’in üzerinde 

maddesinde Dini Liderlik makamının görev ve yetkileri belirtilmiştir. 

Örneğin; anayasanın 2. Maddesinde, imametin sürekli rehberlik ve imamın İslam inkılabının 

sürekliliğindeki temelli rolüne vurgu yapılmaktadır
4
. 5. Maddede ise, sadece İslam 

Cumhuriyeti’nin değil bütün ümmetin yöneticiliğini kayıp imam zamanında Dini Lider’in 

uhdesinde olduğunu belirtmektedir. 

Dini Lider’in görev ve sorumlulukları farklı maddelerde belirtilmiştir. 

Düzenin Yararını Teşhis Konseyi  

Teşhis konseyi devrimin hemen ardından kurulan bir konsey değildir. Irak ile savaşın 

bitiminin ardından kurulmuş olup Ayetullah Humeyni’nin talimatıyla 6 Şubat 1988’de 

kurulmuştur
5
. Düzenin yararını teşhis kurulu bir danışma kuruludur. Anayasa Koruyucular 

Konseyi ile Meclis arasında kanunların İslam’a ve anayasaya aykırı olup olmaması konusunda 

çıkan anlaşmazlıkları çözmek amacıyla kurulmuştur. Konsey aynı zamanda Dini Liderin 

ihtiyaç duyduğu zamanlarda danışmanlık yapar ve sistemin sorunlarını çözer. 

2
 Mehmet Koç, “İran’da Devlet Yapısı ve Temel Kurumlar-I”, İran araştırmaları merkezi, Ekim 2017, S: 7-8. 

3
Abdullah Yeğin, “ İran siyasetini anlama klavuzu”, SETA Rapor, S: 52-53. 

4 İran Anayasası, Iranonline. http://www.iranonline.com/iran/iran-info/government/constitution-1.html. 
E.T: 02.01.2020.
5 http://politikaakademisi.org/2014/12/24/siyasal-sistemler-iran-islam-cumhuriyeti/ E.T: 01.01.2020. 
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Devrim sonrasında yapılan ilk anayasada teşhis konseyi yer almamıştır. Koruyucular Konseyi 

meclisin kararlarını reddediyordu ya da geri çeviriyordu bu durumda meclis, koruyucular 

konseyinin isteği doğrultusunda düzenlemeler yapmaktaydı. Meclis yetkilileri bir süre sonra 

bu duruma çözüm bulması için İmam Humeyni’ye başvurmuşlardır. 

Teşhis Konseyinin tüm üyelerini dini lider belirlemektedir ve 34 üyesi bulunur
6
. 

Anayasa Koruyucular Konseyi 

Konsey’in kuruluşu diğer kurumlara göre daha eskiye dayanmaktadır. Koruyucular Konseyi 

1906 Meşrutiyet Anayasasıyla kurulmuş olup, 1979 Devrimiyle birlikte yetkileri daha 

genişletilmiştir. Konseyin on iki üyesi bulunmaktadır bunlardan altısı fakih, altısı 

hukukçudur
7
. Buradaki kesişim şudur ki; altısı fakih olan üyeler Teşhis Konseyine de üyedir.  

Koruyucular Konseyinin önemli görevlerinin arasında, cumhurbaşkanının yemin törenine 

katılmak, mecliste önemli ve acil olan yasaların çıkarılması sırasında oturumlarda hazır 

bulunmaktır. Koruyucular Konseyinin anayasadaki yerine bakıldığında 91. Maddesine göre; 

Koruyucular Konseyi, Meclisin çıkaracağı yasaların İslami ilke ve hükümlere ve anayasaya 

uygunluğunu denetlemekle görevlidir. Yine bu maddeye göre konseyin fakih üyelerini 

Devrim Rehberi doğrudan ve altı yıllık süre için atar. Anayasanın 99. Maddesine göre 

seçimleri denetleme yetkisi bulunur
8
. Bu maddeye göre; uzmanlar meclisi seçimleri, Meclis 

seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve referandum düzenlemesi Anayasa Koruyucular 

Konseyinin denetimindedir. 

Uzmanlar Meclisi 

İran’ da dini lideri uzmanlar meclisi belirler. Bu meclis 1979 İran Devriminden sonra 

kurulmuş olup, İran siyasi sisteminde önemli ve benzersiz bir yer teşkil etmektedir. Uzmanlar 

Meclisi dini liderin görev ve yetkilerini belirler, doğrudan halkın seçimiyle oluşan bir 

meclistir. Dini Liderlik makamı İran siyasi sisteminde en üst düzey merci olarak durmaktadır. 

Bu nedenle dini liderin kim tarafından atanacağı ve nasıl belirleneceği detaylıca yer  

verilmiştir. Uzmanlar Meclisi 1979 anayasasında, kimin aday olabileceğini ve nasıl 

seçileceğini anayasada belirtmiştir.  

Uzmanlar Meclisine üye olabilecek kişilerin belirlenmesi için bazı özellikleri taşımaları 

gerekmektedir. Bunlar arasında; dindar olmak, ahlaklı olmak, içtihat yapabilecek kapasiteye 

sahip olmak, siyasi ve sosyal meseleler hakkında bilgili olmak gibi alanlarda yetkin olmaktır. 

Meclis üyeleri sekiz yıllığına belirlenir, doğrudan halk tarafından seçilir. Uzmanlar Meclisinin 

üye sayısı ülke nüfusuna göre değişiklik göstermektedir. Her bir milyon kişi için bir üye 

seçilir. Her bölge kendi nüfusu oranında temsilci gönderir. 

Uzmanlar Meclisine başvuran adayları Koruyucular Konseyinin fakih üyeleri belirler. Dini 

Liderin onayladığı kişileri ise Koruyucular Konseyine ihtiyaç yoktur. Uzmanlar Meclisinin 

6
 Abdullah Yeğin, “ İran siyasetini anlama klavuzu”, SETA Rapor, S: 58. 

7 http://politikaakademisi.org/2014/12/24/siyasal-sistemler-iran-islam-cumhuriyeti/ E.T: 31.12.2019. 
8
 İran Anayasası, Iranonline. http://www.iranonline.com/iran/iran-info/government/constitution-1.html E.T: 

31.12.2019. 
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pek bir işlevi yoktur çünkü Dini Liderin güçlü konumundan dolayı meclise gerek kalmaz. 

Ancak Dini Liderin hayatını kaybetmesi durumunda kurum önem arz etmektedir (Anayasanın 

111. Maddesi). 

Millet Meclisi 

İran İslam Cumhuriyeti’nin yasama organı olarak yasa çıkarmaya yetkili tek kurumdur. 

Ancak bununla ilgili İran’ın kendisine has özel bir durumu vardır. Bu durum Koruyucular 

Konseyi onaylamazsa meclisin kararı yok hükmünde olmasıdır
9
.  

İslam Devriminden önce kurulmuş olan Milli Danışma Meclisi, İmam Humeyni’nin emriyle 

1980 yılında İslami Danışma Meclisi olarak yeniden oluşturulmuştur. Milletvekillerinin dört 

yıllığına seçildiği İran Millet Meclisinde 290 milletvekili bulunmaktadır. 

Yasama Yürütme ve Yargı 

Yasama, İran Anayasası’nın 58. Maddesine göre; kanun yapıcı mercii meclistir ve 93. 

Maddeye göre; Meclis’in yasama yetkisi Koruyucular Konseyine tabidir. Milletvekilleri halk 

tarafından seçilirken iki aşamalı olarak belirlenmektedir. Birinci aşamada milletvekilliği için 

aday adayları, gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını belirlemek için Koruyucular Konseyi 

tarafından ön elemeden geçmeleri gerekmektedir. Burada adayların belirlenmesi için önemli 

nokta; Velayeti Fakih teorisine adayların inanıp inanmadıklarını tespit etmektir. Birinci 

aşamadan geçtikten sonra seçimleri kazanıp meclise giren vekillerin çıkardıkları yasaların 

İslam’a uygun olup olmadığı denetlenmesiyle Dini Liderin dolaylı kontrolü söz konusudur 

(Anayasanın 91.maddesi). 

Yürütme, anayasanın 110. Maddesine göre, halk tarafından belirlenen Cumhurbaşkanının 

mazbatasını Dini Lider onaylamaktadır. Cumhurbaşkanını halk seçer ancak adaylar önce 

Koruyucular Konseyinin elemesinden geçmelidir bu aşamadan sonra adaylığı onaylanan 

kişiler halkın seçimine sunulur. Dini Lider, kendisinden sonra ülkenin en yüksek siyasi 

temsilcisi belirlenirken bu göreve talip kişileri aday adayı aşamasından itibaren yakından 

takip etmektedir. Birinci dönemden sonra görev süresi dolan cumhurbaşkanları yeniden aday 

olmak isterse, tekrar Koruyucular Konseyinin onayından geçmeleri gereklidir.  

Yargı, dini lider yargı görevinin yerine getirilmesi için adil ve yargı alanında uzman olan 

müçtehidi beş yıllığına yargı başkanı olarak atar. Yargı başkanı bu erkin en yüksek 

temsilcisidir. Yargı başkanının ataması ve görevden alınması Devrim Rehberinin görevidir. 

Yargı başkanları ikinci beş yıl içinde atanabilmektedirler ve eğer uygun görülürse üçüncü 

dönemde de atanmaları mümkündür (Anayasanın 157. Maddesi). Anayasanın 110. Maddesine 

göre; Devrim Rehberi, yargı başkanının tavsiyesiyle tutukluların cezalarını af edebilir ya da 

ceza indirimi yapabilir
10

.  

Sonuç 

                                                             
9
 Abdullah Yeğin, “ İran siyasetini anlama kılavuzu”, SETA Rapor, S:56. 

10 İran’da Devlet Yapısı ve Temel Kurumlar-1, Mehmet Koç, İran Araştırmaları Merkezi, Analiz, Ekim 2017. 
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İran İslam Cumhuriyeti 1979 yılında Humeyni liderliğinde devrimle kurulmuştur. İran siyasi 

yapısı dünyadaki birçok devletten farklılık göstermektedir. İran’ı kendine has özgü bir siyasi 

yapısı haline getiren ise, adeta sistemin motoru haline gelen “velayeti fakih” doktrini 

olmuştur. İran devrimden sonra dış dünya ile bağlarını keserek İran’ın büyük ölçüde izole 

olmasına yol açmıştır. İran siyasi yapısında Rehber (Dini Lider)in sistemin en üstünde olması 

Teokratik bir Cumhuriyet haline getirmiştir. İran Anayasasında Rehbere geniş yetkiler 

verilerek bu desteklenmiştir. Kurumların hepsi rehbere bağlı olması sistemi teokratik hal 

almasına neden olmuştur. İran rejiminin tanımlanması anayasasında İslam Cumhuriyeti olarak 

tanımlanmaktadır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır. Yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında 

kuvvetler ayrılığı anayasada belirtildiği gibi ayrıdır. Liderlik makamı ve Uzmanlar Meclisi 

devletin temel organları arasındadır. Bu durum İran siyasi yapısında ikili bir yapı olduğunu 

ortaya koymaktadır. İran 1989 anayasa değişikliği ile başkanlık kurumu kaldırılmıştır. 

Cumhurbaşkanı Liderden sonra gelen en yetkili kişidir. Cumhurbaşkanı olmak isteyen kişi 

bütün şartları uygun olsa bile Rehberin onay vermesi gerekmektedir. Bu durum İran’da seçim 

olmasına rağmen Rehberin sorumluluğuna bırakmaktadır ve Teokratik Cumhuriyet olduğunu 

ortaya koyulmaktadır.  
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Özet 
Bu makalede, Türkiye ile SSCB arasında dönemden döneme değişen ilişkiler dikkate alınarak 

1960, 1971 ve 1980 askeri darbelerinin Sovyet Rusya’nın resmi yayın organı olan Pravda 

gazetesinde nasıl inşa edildiği çözümlenmeye çalışılmış, böylece basın tarihine katkı sunmak 

amaçlanmıştır. Bu çalışmada, Sovyet Rusya basınından örneklem olarak seçilen Pravda 

gazetesinde 1960, 1971 ve 1980 askeri darbelerinin nasıl yansıtıldığı, Sovyet Rusya 

tarafından bu darbelere nasıl bakıldığı ve kamuoyuna ne şekilde sunulduğunu görmek temel 

amaçtır. Sözü geçen tarihsel süreçlerde Pravda gazetesinin Türkiye’de gerçekleşen darbelere 

yönelik haberlerin içeriklerini hangi bakış açısıyla oluşturduğu ve devletin resmi yayın organı 

olması itibariyle devletin ideolojisinin haberlere yansıyıp yansımadığına bakılmıştır. Sonuç 

itibariyle Sovyet toplumunda nasıl bir ‘Türkiye’ algısının yaratılmaya çalışıldığı 

çözümlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pravda Gazetesi, Askeri Darbeler, Sovyet Rusya Basını 
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27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi 
 

27 Mayıs‟a giden süreci anlamlandırmaya çalıĢırken bakmamız gereken ilk nokta Demokrat 

Parti‟nin iktidarda kaldığı dönem içeresinde gerçekleĢtirdiği politikalardır. Darbeye giden 

süreci önemli ölçüde etkileyen 1950-1960 arasındaki dönemi ekonomik, siyasi, politik ve 

kültürel faaliyetleri açısından değerlendirip, sözü geçen süreç (1960‟a kadar) içeresinde bu 

alanların nasıl bir değiĢim dönüĢüme uğradığını ve darbeyi gerçekleĢtirenler için nasıl bir 

meĢru zemin oluĢturduğunu anlamaya çalıĢacağız.  
 

Demokrat Parti‟nin ilk yıllarında ABD‟den gelen yardımlar sayesinde bolluk dönemi yaĢandı. 

1952‟de NATO‟ya girilmesiyle Türkiye ABD‟nin yardımlarını daha yoğun bir biçimde 

almaya baĢladı. Marshall yardımları sayesinde kırsal kesim ve tarım alanları canlandı, traktör 

sayısında artıĢ gerçekleĢti. Dolayısıyla, DP‟nin gücü ve toplumdan aldığı desteği de önemli 

oranda arttı. Ġlk yıllarda ekonomik büyümenin önceki yıllara göre hızla yükseldiğini 

görüyoruz. Daha çok özel sektörün geliĢmesine çaba harcayan DP‟nin ilk yıllarında milli gelir 

yükseldi. Serbest pazar ekonomisini daha 1946 yılından itibaren savunmaya baĢlayan 

Demokrat Parti iktidara gelir gelmez bu doğrultuda ilk adımları uygulamaya baĢladı. “Çok iyi 

giden hava koĢulları da eklenince Demokrat Parti yönetiminin ilk üç yılında tarım ürünleri 

bollaĢtı, çiftçinin geliri bariz bir Ģekilde arttı” ( Zürcher, 1999: 326).  
 

1950-1953 arasında yaĢanan bolluk ve refah döneminin ardından, 1954-1957 arasındaki ara 

dönem ekonomide dengenin bozulmaya baĢladığı, hükümetin dıĢ borçlanmaya doğru 

yöneldiği ve bunun doğrudan bir sonucu olarak 1957‟ye doğru ekonominin dıĢa bağımlı bir 

hal aldığını gözlemlemek mümkün. Ekonomini kötüye gitmeye baĢlaması, dıĢ borçlanmanın 

artması ve DP‟nin özellikle kırsal alanın taleplerini karĢılayamaması sonucu Menderes‟e 

yönelik muhalefet artmaya baĢladı. “Otoriterliğe kayıĢ eğilimi 1956‟da da devam etti; Haziran 

ayında basın yasası değiĢikliğe uğradı. Ama bu değiĢiklik basın yasasının liberalleĢtirilmesi 

için değil, hükümetin basın ve yayın üzerindeki denetiminin daha da güçlendirilmesi için 

yapılmıĢtı” (Zürcher, 1999:336-337). 
 

Son dönem olan 1958 ile 1960 dönemine baktığımızda, ekonominin dıĢa bağımlı hale geldiği, 

Üniversitelere uygulanan baskının arttığı, Kamu sektöründe çalıĢanlara siyaset yapmanın 

yasaklandığı ve siyasi kargaĢanın ayyuka çıktığı bir dönem. DP‟nin ülke ekonomisi kötüye 

gittikçe sertleĢen politikaları, CHP‟nin etkinliklerini soruĢturmak üzere meclis yetkileriyle 

donatıĢmıĢ bir tahkikat komisyonunu kurmaya kadar varınca, Ġstanbul ve Ankara‟da öğrenci 

gösterileri baĢladı. CHP, halkı silahlandırarak iktidara karĢı yasa dıĢı eylemlere yöneltmekle 

suçlandı. “1959 yılı, Türkiye‟deki demokrasi açısında felaket olmuĢtu. Demokratik bir rejimin 

vicdanı ve bekçisi olarak değerlendirilen basın için, daha önceki yıllara oranla daha çok 

gazetenin kapatıldığı ve gazetecinin hapsedildiği bir mahkemeler ve sıkıntılar yılı oldu” 

(Ahmad, 1992:95).  
 

1950- 1960 dönemi ordu ve iktidar iliĢkilerinin de bir hayli gerginleĢtiği yıllardı. Menderes 

özellikle alt rütbeli subayların isteklerine bu dönem cevap verememiĢti ve onların toplum 

nazarında prestij kaybı yaĢamalarına sebep olmuĢtu. Dolayısıyla, toplum üzerinde ki baskılar 
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ve ekonomik sıkıntıların yaĢanmaya baĢlanması ordu ve iktidar arasında ki iliĢkilerin 

gerginleĢmesiyle çakıĢınca iktidara askeri darbe müdahale gerçekleĢtirme fikri özellikle alt 

rütbeli subaylar grubunda konuĢulmaya baĢlandı. 
 

“27 Mayıs‟ın erken saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir grup subay darbe yapıp 

Menderes rejimini devirdi” (Ahmad; 1992: 100). 27 Mayıs 1960 sabahı, Kurmay Albay 

Alparslan TürkeĢ tarafından Ankara Radyosundan bildiri metni okundu. Metinde, 

„demokrasinin içine düĢtüğü buhran dolayısıyla kardeĢ kavgasına meydan vermemek‟ adına 

idareye el konulduğunu söylüyordu. Darbeden sonra Orgeneral Cemal Gürsel BaĢkanlığındaki 

33 kiĢiden oluĢan MBK kuruldu ve Cemal Gürsel sınırsız yetkilerle donatıldı. Daha sonra 

MBK‟nın varlığına ve faaliyetlerine yasal bir zemin sağlamak için Ġstanbul Üniversitesi 

Rektörü Sıddık Sami Onar‟ın BaĢkanlığında 12 Haziran‟da geçici bir anayasa hazırlandı.  
 

12 Mart 1971 Askeri Darbesi 
 

Türkiye‟nin en özgürlükçü Anayasası olarak kabul edilen ve 9 Ocak 1961 tarihinde kabul 

edilen 1961 Anayasası temel hak ve özgürlükler açısından yepyeni bir anlayıĢ getirmiĢtir. 

“KiĢi güvenliği ve düĢünce özgürlüğüne büyük yenilikler getiren Anayasa aynı zamanda 

çalıĢanlara sendikal haklar tanımıĢtır” (Eroğlu,2012:279). “12 Eylül dönemine kadar 

yürürlükte kalan bu Anayasa, sosyal haklara önceliklerini 12 Mart dönemi BaĢbakanı Prof. Dr. 

Nihat Erim‟in Türk toplumu için “lüks” olarak görmesi üzerine ilk kez, sonra da daha sık 

değiĢikliklere uğradı” (Akgün, 2009:215).  
 

1961 Anayasası'‟nın getirdiği özgürlüklerden yararlanarak toplumda etkili bir grup olmak 

isteyen öğrenciler ve iĢçilerin bu dönemde özellikle sokaklarda görünürlükleri artmıĢtı. Bir 

yandan özellikle grev hakkından yararlanan iĢçiler dıĢarıda etkili bir grup olmaya çalıĢırken, 

diğer yandan da Süleyman Demirel özelinde Amerikan emperyalizmini ve yayılmacılığını 

eleĢtiren gençler üniversitelerde ve sokaklarda baskıcı bir grubu oluĢturuyorlardı. Esas olarak 

1960‟ların ortasından 1971 yılına giden süreçte fikir faaliyetlerinin ağırlıkta olduğu, sağ ve sol 

gruplar arasında sıkça arbedelerin yaĢandığı, Sol grupların Empreyalizm‟i eleĢtirmek 

üzerinden aslında bir yandan da düzeni eleĢtirdikleri bir süreç hakîm olmuĢtur. Bir baĢka 

ifadeyle, 1961 Anayasası düzene karĢı çıkan grupların veya kamuoyunun dıĢ politika ile 

ilgilenmelerini sağlamıĢtı. Sözü geçen Anayasadan önceki dönemlere baktığımızda, dıĢ 

politikanın toplum tarafından bu kadar görünür bir Ģekilde tartıĢıldığı ve eleĢtirildiği bir 

dönemin varlığından bahsetmek güçtür. DıĢ politika ile ilgili konular meclis ortamında 

siyasilerin tartıĢtığı veya partiler düzeyinde tartıĢılan ve kamuoyuna pek sirayet etmeyen 

konulardı. Ve fakat 1961 Anayasasının getirdiği özgürlükler sayesinde öğrencilerin ABD‟yi, 

Emperyalizmi, Demirel‟in ABD politikasını eleĢtirmeleri ve bunu görünür bir Ģekilde 

yapmaları söz konusu olmuĢtur.  
 

1971 yılına girildiğinde Demirel Hükümeti, bu iç ve dıĢ sorunlar nedeniyle hareket edemez 

durumdadır ve ordunun komuta kademesinde müdahale fikri ağırlık kazanmıĢtır. Ve böylece 

27 Mayıs 1960 yılından sonra ordu bir daha sivil siyasete müdahale etmiĢtir. 12 Mart 1971‟de 

Mehmduh Tuğmaç baĢta olmak üzere kuvvet komutanlarının da imzasını taĢıyan muhtıra saat 

13:00‟ da radyondan okunmuĢtur. Süleyman Demirel istifa etmek zorunda kalmıĢtır. Böylece 

Türkiye‟de daha çok sağ hükümetlerin ağırlıkta olacağı ve ordunun onaylaması ile anca 

hükümetlerin kurulabildiği bir 1971-1973 ara rejim baĢlamıĢtır.  
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12 Eylül 1980 Askeri Darbesi 
 

“YetmiĢli yılların Türk siyasetine damgasını vuran temel geliĢmenin soldaki yükseliĢ ile 

sağdaki bölünme olduğu söylenebilir. 1973 genel seçimlerine parti ideolojisini yenilemiĢ, 

geçmiĢini eleĢtiriye tabi tutarak değerlendirmiĢ ve yeni bir yöneliĢ içeresine girmiĢ olan 

Cumhuriyet Halk Partisi, toplam oyların % 33.3‟ünü alarak Türkiye‟nin en büyük partisi 

haline gelmiĢtir” (Dursun, 2005:19). Ara dönem olarak adlandırdığımız 1971-1973 arası süreç, 

ağırlıklı olarak iç sorunların çözülmeye çalıĢıldığı, daha çok ülke içindeki konulara odaklanan 

ve 12 Mart sonrası iç politika konularını ele alan bir süreçti. 1973‟te Ecevit‟in seçimlerden 

galip çıkması, bir yandan içe kapanık politikanın terk edilmesi, diğer yandan da, çok yönlü dıĢ 

politika anlayıĢının benimsenmesi demektir. Yeni dönemde Batı ile iliĢkiler dengede 

tutulmaya çalıĢılırken, SSCB ile yakınlaĢma politikası izlendiği söylenebilir. 
 

“12 Mart‟ın kısıtladığı özgürlükler ortamında silahlı çatıĢmalar duracağına, S. Demirel‟in 

Mart 1975- Haziran 77 arasında sağ partilerle kurduğu „1. MC‟, sonra hemen arkasından 

Kasım1977- Ocak 78 arasındaki „2. MC‟hükümetleri arasında hızlandı. 1977‟ye gelindiğinde 

evlerde ve sokakta can güvenliği kalmamıĢtı. 1973‟ten sonra gelen petrol Ģokunun etkisiyle 

çökme sürecine gelen ekonomik ortamda cinayetler baĢlamıĢtı” (Oran, 2002:672). 12 Kasım 

1979‟da baĢa gelen Demirel hükümeti Türkiye‟yi karma ekonomiden serbest piyasa 

ekonomisine geçirip uluslararası piyasayla eklemlenecektir. “Parlamenter bu önlemleri bir 

rejimde uygulamak güçtür, bu uygulama, o sırada olağanüstü boyutlara varmıĢ ve anarĢiyi 

temizlemek hedefiyle yapıldığı belirtilen 12 Eylül 1980 darbesi ortamında yerine getirilecek, 

yeni program “24+12 formülü” üzerine inĢa edilecektir” (Oran, 2002: 668). 
 

12 Eylül sabahı TRT radyosundan dönemin Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi BaĢkanı 

Orgeneral Kenan Evren darbeyi ilân eden bildiriyi okudu. Evren‟in okuduğu bildiride Sürüp 

giden siyasi Ģiddet, akan kan ve sivil hükümetin olayları bastırmadaki yetersizliğinden söz 

ederek darbeyi meĢrulaĢtırmaya çalıĢıyordu. 1960 darbesinde olduğu gibi yasama ve yürütme 

yetkileri MGK tarafından kullanılacaktır.  
 

Türkiye- Sovyet ĠliĢkileri (1960-1980) 
 

Sovyet Rusya ve Türkiye arasındaki münasebetler, arada aksi yönde, geçici geliĢmelere 

rağmen genel olarak üç devrede ele alınabilir. Bu devreler dostluk, uyuĢmazlık ve dostluğun 

yeniden kurulması teĢebbüsleri olarak adlandırılabilir. Dostluk olarak adlandırdığımız dönem 

iki devletinde birbiri ile iliĢkilerini geliĢtirdiği, sınırların belli olduğu ve barıĢçıl politikaların 

uygulandığı 1921 ile 1945 arası dönemdir. 1921 yılında iki ülke arasında Moskova AnlaĢması 

imzalanmıĢ, böylece 1945 senesine kadar dostluğun egemen olduğu, saldırmazlık dönemi 

baĢlamıĢtır. Fakat 1945 yılına geldiğimizde Sovyet Rusya Türkiye‟ye bir nota göndererek 

Kars ve Ardahan‟ın Sovyetlere verilmesini, Sovyet- Türkiye sınırının değiĢtirilmesini ve 

boğazlarda üst bırakılması talebinde bulundu. Türkiye tarafından taleplerinin reddedildiğine 

dair bir nota alan Sovyet Rusya bundan sonraki süreçte Türkiye‟ye karĢı düĢmanca bir tutum 

sergilemeye baĢladı. Böylece uyuĢmazlık devresi olarak adlandırdığımız ve 1953 yılına kadar 

devam edecek olan dönem baĢladı. “Sovyetler‟ in bu tehdidi Ankara hükümetini ABD‟ye 

yakınlaĢtıran önemli nedenlerden birisi olmuĢ ve Türkiye 1980‟lerin sonuna kadar devam 

edecek olan ABD ve Sovyetler arasındaki Soğuk SavaĢ‟ta ABD‟nin yanında yerini almıĢtır” 
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(Balcı, 2013: 69). 
 

“Türkiye 1945-1946 yıllarında, Sovyet tehdit ve istekleriyle karĢılaĢtıktan sonra, bütün dıĢ 

politika felsefesini Batı‟ya sıkı bağlarla bağlanmak ilkesi üzerine dayamıĢtır. Bunun içindir ki, 

Batılıların kurduğu bütün siyasal, askeri ve ekonomik kuruluĢlara katılmayı kendisine amaç 

saymıĢtır” (Gönlübol, 1996: 311). Ġkinci Dünya SavaĢından sonra Ģekillenen ve bir tarafta 

ABD‟nin diğer tarafta da Sovyet Rusya‟nın olduğu iki kutuplu dünyada Türkiye iki devletin 

baskısı altında kalmıĢtır. Sovyet tehdidi ile karĢı karĢıya kalan Türkiye tercihini ABD‟den 

yana kullandı ve bütün siyasi, iktisadi ve politik anlayıĢını etkileyecek olan bir sürece girdi. 

Diğer taraftan “SSCB‟nin „komünist ideoloji‟ ile yönetilmesinden, ABD ve taraftarlarında 

giderek artan komünizm düĢmanlığından yararlanarak bu desteği sağlamak Türkiye‟nin o 

günkü yöneticilerince bir olanak gibi değerlendirilmiĢtir. Türk kamuoyu da bu yönde 

biçimlendirilmiĢtir” (Yetkin,1995: 48). 
 

“SavaĢ sonrası Sovyet dıĢ politikası incelenirken üzerinde durulması gereken bir diğer etken 

de, Soğuk SavaĢ koĢullarında ABD önderliğindeki Batı‟nın izlediği „çevreleme‟ politikası ve 

SSCB‟nin bunu boĢa çıkarma çabalarıdır. Truman Doktrini, Marshall planının ardından 

NATO‟nun kurulması, bunu da SEATO, Balkan ve Bağdat paktlarının izlemesi SSCB‟yi 

güvenlik açısından kaygılandırmıĢ ve dıĢ politikanın belirlenmesinde önemli rol oynamıĢtır” 

(Oran, 2002: 501).  
 

1953 yılına geldiğimizde Sovyet Rusya tarafından dostluğun yeniden kurulmaya çalıĢıldığı 

üçüncü döneme girilmiĢtir. 1953 senesinde Stalin‟in ölmesiyle Sovyet yönetimi Stalin 

döneminde geçerli olan yayılmacı, uluslararası iliĢkileri geliĢtirmeyen ve içine kapanık 

yönetimi bıraktı ve diğer ülkelerle daha barıĢçıl ve iyi iliĢkiler çerçevesinde münasebetleri 

geliĢtirmeye çalıĢtı. Bu dönemde Türkiye‟ye bir nota göndererek 1945‟teki Sovyet 

isteklerinden vazgeçtiğini duyurdu. Daha sonraki süreçlerde de Sovyet Rusya Türkiye‟ye 

iliĢkilerin geliĢtirmesi ve iki ülke arasında ekonomik, kültürel anlaĢmaların yapılması 

yönünde notalar gönderdi fakat 1960 yılının baĢına kadar bu notaların Türkiye tarafından 

önemsendiğini söyleyemeyiz. Fakat Ģunu da eklemek gerek; özellikle 1957 yılından sonra iki 

ülke arasında devletler düzeyinde değil ama özel sektör düzeyinde iliĢkiler geliĢmiĢtir. “1957 

Temmuz‟unda ĠĢ Bankası ile Sovyet kuruluĢları teknoloji transferine imza attılar. Cam 

fabrikanın kurulması kararlaĢtırıldı. Türkiye‟ye 3.400.000 ruble, yüzde2,5 faizle 3 yıllığına 

kredi açıldı ve SSCB 3,5 yıl boyunca üretebilecek malı alım garantisi verdi” (Oran, 2002: 

518). Özellikle 1955‟ten sonra ekonomisi bozulmaya baĢlayan ve 1960‟ların baĢına 

gelindiğinde ABD‟den daha fazla yardım ve borç talep etmeye baĢlayan Türkiye ABD‟den 

karĢılık alamayınca yönünü doğuya yani Sovyetler Birliğine döndürmek zorunda kalır. 

Dolayısıyla 1960‟ların baĢından itibaren iliĢkilerde yumuĢama dönemi baĢlamıĢtır. 
 

1958 yılında Türkiye‟ye Jüpiter füzelerinin yerleĢtirilmesi gündeme geldiğinde iki ülke 

arasındaki iliĢkiler gerildi. 1 Mayıs 1960‟da Sovyetler Birliği, Ġncirlik üssünden havalanan U-

2 casus uçağını düĢürünce Türkiye‟ye tekrar nota gönderdi ve füzelerin kaldırılmaması 

halinde Türkiye‟nin NATO‟nun nükleer üssü olacağını, ABD saldırganlığına hizmet 

edeceğini ve SSCB‟yi tehdit etmeye devam edeceğini bildirdi ve gerekli önlemlerin 

alınmasını istedi. Bu sorun 1962‟de füzeler kaldırıldığında sona erecektir. 
 

27 Mayıs 1960 Darbesinden sonra MBK BaĢkanı Cemal Gürsel TASS haber ajansının 
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selefinin Moskova‟ya davetiyle ilgili Sovyetler Birliğini ziyaret etme olasılığı hakkındaki 

soruya Ģöyle yanıt verdi; „ġu an yoğunluğumdan dolayı Sovyetler Birliğini ziyaret 

edemiyorum. Fakat bilimsel ve teknik baĢarılar ile tüm dünyanın hayran olduğu bir ülkeyi 

ilerleyen zamanlarda ziyaret etmek isterim‟ dedi. Bu süreçten sonra Sovyetler Birliği, iyi 

komĢuluk iliĢkileri içeresinde olacağı ümidiyle Türkiye‟deki hükümeti tanıdığını resmen ilan 

etti. 
 

1960 yılından baĢlayıp 1964 yılına gelene kadar Küba bunalımı, Türkiye‟deki Jüpiterlerin 

kaldırılması, iki ülke arasında ekonomik anlaĢmalar, yanı sıra, SSCB ile Türkiye arasında 

gerçekleĢen büyükelçilik ve bakanlar düzeyinde ziyaretler gibi iliĢkileri olumlu etkileyen 

olaylar silsilesi gerçekleĢti. “1960‟tan baĢlayarak iki ülke arasında imzalanan ticaret 

protokolleriyle ekonomik iliĢkiler düzenlendi. Bu sırada imzalanan doğrudan demiryolu ve 

telefon hattı anlaĢmalarıyla bu iliĢkiler daha kolay hale geldi. 1962‟de yaĢanan Küba 

bunalımının ardından Türkiye‟ye yerleĢtirilen füzelerin kaldırılması, bir yandan Türkiye‟nin 

ABD‟ye karĢı güvenini sarsarken, öte yandan SSCB ile arasındaki sorunlardan birini 

kaldırarak, iliĢkilerin önünü açtı” (Tellal, 200:233). 1964 yılında Kıbrıs sorunu patlak verdi. 

Bir taraftan Kıbrıs‟ın Yunanistan‟a bağlanması (enosis) meselesini kabul eden ABD, diğer 

taraftan da Kıbrıs ile ekonomik anlaĢmalar yapan Sovyet Rusya vardı. BaĢlarda Kıbrıs sorunu 

konusunda ne ABD ile ne de Sovyetler ile tam olarak anlaĢabilen Türkiye ilerleyen süreçlerde 

Sovyet Rusya ile bu konudaki görüĢmelerini sıklaĢtırdı ve Sovyetleri kendi kanadına taĢımaya 

baĢardı. Sovyet DıĢ ĠĢleri Bakanı Gramiko bundan sonra Pravda gazetesine vereceği 

demeçlerde Enosis‟e karĢı olduğunu ve federasyon Ģeklinin bir çözüm olabileceğini 

söylemeye baĢlamıĢtır. 
 

1965 seçimlerinde iktidara gelen Adalet partisi ile Sovyetler Birliği arasında yakınlaĢma ve 

bakanlar düzeyinde görüĢmeler bu dönem arttı. “Türkiye 1967‟den baĢlayarak SSCB‟den 

gelen kredi ve yardımları kabul etmeye baĢladı. 25 Mart 1967‟de imzalanan Ekonomik-

Teknolojik iĢ birliği anlaĢması 7 sanayi kompleksinin kuruluĢuna kaynak sağlıyordu; Aliağa 

Petrol Rafinerisi, Bandırma Sülfürik Asit Fabrikası, Ġskenderun Demir- Çelik Fabrikası vb.”  

(Oran, 782:2002). 1960‟ların sonunda Türkiye‟de 1000 Sovyet ekonomik danıĢmanı vardı ve 

Türkiye SSCB‟den en fazla yardım alan az geliĢmiĢ ülkelerden biri haline gelmiĢtir (Oran, 

782:2002). 
 

1971 döneminin getirdiği durgunluktan sonra 1973'ü izleyen yıllarda geliĢmeler; bir yandan 

özellikle Kıbrıs harekâti‟nin SSCB‟de yarattığı kaygılar, öte yandan Türkiye‟de ki iç siyasal 

geliĢmeler, bu ülkeyle yakınlaĢmayı sınırlandırmıĢtır. “Washington yönetimi 30 Aralık 

1974‟te Türkiye‟ye karĢı silah ambargosu kararını onadı. 5 ġubat 1975‟ye uygulamaya giren 

bu karar doğrultusunda ABD, Türkiye‟ye silah satıĢını durdururken aynı zamanda Türkiye‟ye 

verilmesi öngörülen 200 milyon dolarlık askeri yardım da askıya alınmıĢtır” (Balcı, 2013:145). 
 

1975 sonrasında AP‟nin liderliğinde kurulan ikili kualisyon hükümetinde etkili bir yeri olan 

MHP‟nin SSCB‟ye genel siyasal tavrı, Türk- Sovyet iliĢkilerinde belirli bir sınırlayıcılığa 

sahiptir. Öte yandan 1960‟larda yaĢanan sağ sol grupların eylemlerinin ardından özellikle 

1977 sonrasında bu eylemlerin artmasında Sovyetlerin etkisinin bulunduğunu söyleyen 

çevreler ve 1979‟da SSCB‟nin Afganistan‟ı iĢgal etmesi Türk- Sovyet iliĢkilerini diğer 

dönemlere nazaran daha sınırlayacaktı. 
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PRAVDA GAZETESĠ HAKKINDA 

 

“SSCB hem yazılı basını hem iĢitsel medyayı hem de görsel medyayı halka kendi ideolojisini 

benimsetmek için propaganda maksatlı kullanmıĢtır. Ancak gazeteler SSCB‟nin ilk 

kuruluĢunda alternatifinin bulunmaması sebebiyle baĢat rolü oynamıĢ ve Ekim Devriminin 

teorik temelleri gazeteler aracılığıyla atılmıĢtır” (Gül, Yavuz, 2015:131). 
 

“Ġlk sayısı 5 Mayıs 1912 yılında yayınlanan Pravda gazetesi bu dönemde henüz RCDRP 

Merkez Komisyonu‟nun resmi yayın organı değildi. Bu dönemde SSCB henüz kurulmadığı 

için basın yayın organları burjuvaların kontrolü altında yayın yapmıĢlardır” (Gül, Yavuz, 

2015:135). 
 

ġubat Devrimi‟nden hemen sonra 18 Mart 1917 tarihinden itibaren, Rus Sosyalist Demokrat 

ĠĢçi Partisi (RSDRP) Petersburg Komitesi‟nin yayın organı olarak çıkmaya baĢlayan Pravda 

Gazetesi‟nin Editörlüğüne K. S. Eremeev, M. Ġ. Kalinin, V. M. Molotov ve M. S. Olminskiy 

getirilmiĢtir. Daha sonra yayın kurulu içerisine sürgünden dönen Ġ. V. Stalin alınmıĢ, 

devamında 5 Nisan‟da yurt dıĢından yeni dönmüĢ olan V. Ġ. Lenin baĢ editörlüğüne getirilmiĢ 

ve gazete yönetimi bundan sonra Lenin‟in liderliğinde devam etmiĢtir. 
 

“Pravda gazetesi iĢçilerden alınan bağıĢlar sayesinde yayınlandı. Sansür nedeniyle 1912‟den 

1917‟ye kadar sürekli yayını durduruldu. Fakat gazete yine de benzer isimler altında çıkmaya 

devam etti; „Emek Gerçeği‟, „Gerçeğin Yolu‟, „Gerçeğe‟. Fakat 1. Dünya SavaĢı‟nın 

baĢlangıcında yine gazetelerin hepsi yasaklandı” (Козлова М.М, 200: Вопрос 8). 
 

Ekim devrimine giden süreçte Lenin‟in liderliğindeki Pravda gazetesi iĢçilere ve halka 

seslenmiĢ ve kitleyi belli bir amaca kanalize ederek yaptığı propagandalar sayesinde büyük 

baĢarı sağlamıĢtır.  Bu dönemde yazılı basının propaganda yapma ve toplumu mobilize etme 

konusunda büyük baĢarı sağladığı söylenebilir. Pravda gazetesi haricinde sadece 

Petersburg‟da 150 gazete ve 400‟den fazla dergi çıkmıĢtır. Böylece üst kesim kendi fikirlerini 

halka gazeteler ve dergiler yoluyla benimsetmiĢtir. Özellikle Pravda gazetesi 30 Aralık 1922 

yılında SSCB‟nin kurulmasından sonrada halk üzerindeki etkisini sürdürmüĢ ve Sovyetler 

Birliği Komünist Partisi yönetiminin resmi yayın organı olması sebebiyle Parti önderliğinin 

önemli bir propaganda aracı olmaya devam etti.  
 

ġubat Devriminden sonra ekim devrimine giden süreçte Lenin Pravda gazetesi aracılığıyla 

makalelerini tüm ülkeye yaymıĢtır. Lenin‟in yazdığı makaleler gazetenin ilk sayfasında 

çoğunlukla „tam sayfa‟ olarak yayınlanmıĢ ve bu anlamda büyük önem taĢımıĢtır. Devrim 

sürecinde belli bir amacı hedefleyen ve bu amaca ulaĢmak için iĢçilere seslenen Pravda 

gazetesi özellikle Lenin‟in makaleleri ve yazıları aracılığıyla iĢçilere ve halka somut 

direktifler vermiĢtir. Ekim devriminin (Sosyalist Ekim Devrimi) nasıl yapılacağı ve bu süreçte 

iĢçilere düĢen görevlerin neler olduğunu vb. Sorular Pravda gazetesinde yayınlanan yazılar 

aracılığıyla halka ulaĢtırılmıĢtır. Halk gazetelerdeki yazılar sayesinde ideolojik olarak 

eğitilmiĢtir. Bu anlamda, iç savaĢın her aĢamasında iĢçilerin desteğini alması, savaĢ 

koĢullarında halkı harekete geçirmesi ve geniĢ bir kamuoyu oluĢturması genel olarak Pravda 

gazetesi özel olarak da Lenin‟in yazıları sayesinde gerçekleĢmiĢtir.  
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Lenin Sovyet basının yeni görevlerini Ģöyle tanımlar; “Bizim yapmamız gereken ve 

yapacağımız Ģudur ki; basını sansasyonel bir organ, politik yeniliklerin iletildiği basit bir aygıt, 

burjuva yalanlarına karĢı bir mücadele organı olmaktan çıkarıp kitlelerin ekonomik yeniden 

eğitiminde bir araç olarak dönüĢtürmek, çalıĢmanın yeni metodlara göre yeniden nasıl 

örgütleneceği üzerinde bilgi veren bir araç olarak yeniden organize etmektir.” 

 

1917‟den sonra yönünü özellikle iĢçilerin nasıl bir araya geleceği ve fabrikalarda en yüksek 

verimin iĢçiler tarafından nasıl sağlanacağına dair konulara makalelerinde, yazılarında ve 

tartıĢmalarında yer veren Pravda gazetesi Lenin‟in de söylediği gibi tam anlamıyla bir iĢçi 

gazetesi olmuĢtu. Ġlerleyen süreçlerde gazetede Stalin‟e gelen mektuplarda yayınlanmaya 

baĢlanmıĢ ve bu mektuplar özel bir önem taĢımıĢtır. Mektuplar genel olarak iĢçilerin yönetime 

sunduğu özeleĢtiri ve eleĢtiri niteliğini taĢıyor, yanı sıra, geçen belli bir zaman diliminde 

yaptıkları çalıĢmaları aktarıp gelecekteki hedefler üzerine bilgi verilmesi amacını taĢıyordu. 
 

Özet olarak, Pravda gazetesi iktidardaki partinin resmi yayın organı olmuĢ ve iktidarın siyasi 

aracı olarak kullanılmıĢtır. Ġster Lenin ister HruĢçev ya da Gorbaçov dönemi olsun Pravda 

gazetesi partinin yayın çizgisinin dıĢına çıkmamıĢ ve partinin ideolojisine uygun olarak 

haberler yapılmıĢtır. 

 

TASS HAKKINDA 

 

Rusya‟nın ilk resmi ve devlet haber ajansı St. Petersburg Telgraf Ajansı (SPTA) 1 Eylül 1904 

yılında faaliyete geçti. “SPTA‟nın görevleri ise „imparatorluk için veya yurt dıĢından siyasi, 

finans, ekonomik, ticaret ve diğer toplumu ilgilendiren haberleri bildirmek‟ Ģeklinde 

belirlenmiĢtir. SPTA ile baĢlayan Rusya‟da devlet haber ajansı geleneği, yine SPTA‟nın 

devamı olarak bugüne kadar devam ede gelmiĢtir. SPTA, 1917 yılında Rusya‟da BolĢevik 

Devrimi sonucu ROSTA haber ajansına dönüĢtürülmüĢ, 1922 yılından Sovytler Birliği‟nin 

kurulmasından sonra 1925 yılında yeniden yapılanarak birliğin resmi ajansı olarak TASS‟a 

dönüĢmüĢtür” (Gadimov, 2014:138).  
 

Sovyetler Birliği‟nde alanında tekel oluĢturmuĢ ve haber toplama-yayma iznini tek baĢına 

üstlenmiĢ olan TASS ajansı kendi görev çerçevesini Ģöyle tanımlıyor; „Bütün Sovyetler 

Birliği ve yurt dıĢında siyasi, ekonomik, ticari ve diğer haberlerle birlikte SSCB ve yabancı 

ülkelerle ilgili merak doğuran diğer bilgilerin yayını‟. 
 

 

 

SEMĠNERĠN AMACI VE ÖNEMĠ: 
 

Sovyet Rusya basınından örneklem alınan gazetede 1960, 1971 ve 1980 askeri darbelerinin 

nasıl yansıtıldığı, Sovyet Rusya tarafından bu darbelere nasıl bakıldığı ve kamuoyuna nasıl 

sunulduğunu görmek amaçlanmıĢtır. Bu çalıĢma ile yapmak istediğim tarih, basın tarihi gibi 

çalıĢma alanları için yeni ve önemli saptamalar yapmak. Ayrıca değiĢen dönemsel konjöktüre 

göre iki devlet arasındaki iliĢkilerin Rus basınına nasıl yansıtıldığı, sözü geçen darbelerin 

halka ne Ģekilde sunulduğu ve nasıl bir Türkiye algısı oluĢturulmak istendiği görülmeye 

çalıĢılacaktır. 
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1950-1960 dönemi iki ülke arasındaki iliĢkilerin bir yanıyla gergin ve fakat Sovyetlerin bu 

iliĢkileri düzeltmeye dönük yoğun çabasının olduğunu gördük. 1971 sürecine giden yıllarda 

ise bir takım ekonomik, iktisadı ve stratejik sebeplerden ötürü Türkiye‟nin ABD yanlısı 

politikalarını bir kenara bırakıp SSCB ile anlaĢmalar yaptığı ve 1950‟lerin sonlarında 

baĢlattığı ikili görüĢmeleri 1960‟ların sonlarında üst düzey yetkililer düzeyinde buluĢmalarla 

taçlandırdığını gördük. 12 Eylül 1980‟e giden süreçte ise iliĢkilerin tekrar değiĢim ve 

dönüĢüme uğradığından söz etmiĢtik. Bütün bu anlatılan süreçleri göz önünde bulundurarak 

bu dönemlerde Pravda gazetesinin Türkiye‟de gerçekleĢen darbelere karĢı nasıl bir tutum 

takındığı, haberlerin içeriklerini hangi bakıĢ açısıyla oluĢturduğu, devletin resmi yayın organı 

olması itibariyle devletin ideolojisinin haberlere yansıyıp yansımadığının, dolayısıyla aradaki 

değiĢen iliĢki dengelerine göre haberlerin kurgulanmasının da değiĢip değiĢmediğine 

bakılacak. Sonuç itibariyle Sovyet toplumunda nasıl bir Türkiye algısının yaratılmaya 

çalıĢıldığı çözümlenecektir. 
 

ARAġTIRMA EVRENĠ VE ÖRNEKLEM: 

AraĢtırma kapsamında Pravda gazetesi örneklem olarak alınmıĢtır. Pravda gazetesi temelde 

birkaç nedenden ötürü örnekleme dahil edilmiĢtir; devletin resmi gazetesi olması, tirajının 

fazla olması ve dıĢ haberler sayfasının olması. Bu doğrultuda gazete örneklem olarak 

alınmıĢtır. 

AraĢtırma evreninin kapsamında ise, darbelerin yapıldığı dönemlerde Sovyet basınında çıkan 

tüm gazeteler oluĢturmaktadır. Fakat yukarıda da bahsettiğim sebeplerden ötürü Pravda 

gazetesi araĢtırma örneklemi olarak seçilmiĢtir. 
 

ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ, KAPSAMI VE SINIRLILIKLARI: 
 

Bu çalıĢma kapsamında, Pravda gazetesi örneklem olarak alınmıĢ ve veri toplama tekniği 

olarak içerik analizi ve söylem analizi uygulanmıĢtır.  27 Mayıs 1960 Darbesi, 12 Mart Askeri 

Muhtıra, 12 Eylül 1980 Askeri Darbeleri içerik analizi ve söylem analizi yöntemiyle 

incelenmiĢtir. Ġnceleme, gerçekleĢen her darbenin bir sonraki gününden baĢlatılmıĢ olup 

beĢinci gününde sonlandırılmıĢtır. Özetleyecek olursak; 1960 Darbesi‟nin incelenmesi 28 

Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında, 1971 Askeri Muhtıra‟nın incelenmesi 13 Mayıs ile 17 

Mayıs arasında, 1980 Askeri Darbesi‟nin incelenmesi 13 Eylül ile 17 Eylül arasındadır. Bu 

doğrultuda Pravda Gazetesi‟nde 15 haber kodlamaya dahil edilmiĢtir.  

Ġçerik analizi kapsamında sınıflandırma sistemi 6 değiĢkenden oluĢmaktadır. Bunlar; haberin 

kaynağına iliĢkin bulgular, haberlerin sayılarına iliĢkin bulgular, sayfa numaralarına iliĢkin 

bulgular, haberlerin konumlarına iliĢkin bulgular, haberlerde vurgulanan kavramların 

niceliğine iliĢkin bulgular, haberlerde vurgulanan kavramların niteliğine iliĢkin bulgular 

Ģeklinde sıralanmaktadır. Bu kodlamalar verildikten sonra haberlerin içerikleri üzerinden 

Pravda gazetesinde adı geçen darbelerin nasıl yansıtıldığı, hangi haberlerin ön plana 

çıkarıldığı, haberin içeriklerinin nasıl kurgulandığı, nelerin vurgulandığı veya en çok hangi 

kavramların öne çıkarılıp, bu sayede yaratılmaya çalıĢılan algı açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.  

Söylem analizi kapsamında incelenen kategoriler; haber baĢlıkları, haber giriĢleri, ard alan ve 

bağlam bilgisi dir. Söylem analizi kapsamında haber baĢlıkları ile haberin içeriğinin uyuĢup 

uyuĢmadığına bakılmıĢ ard alan bilgisinin haber üretim sürecinde verilip verilmediği 

incelenmiĢtir.  
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Ġçerik analizi ve söylem analizi; iletinin incelenmesi için sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. 

Ġleti metin içeriklerinden oluĢmaktadır. Metin; yazılı, görsel, sözlü öğelerdir. Gazete, dergi, 

reklam, film, fotoğraf, sanat eseri vb. öğelerden oluĢmaktadır. ÇalıĢmamızın sınırlılıklarını 

göz önünde bulundurarak sadece gazetedeki haberlere bakılıp, reklam fotoğraf gibi diğer 

içerikler çalıĢmanın sınırı dıĢında tutulmuĢtur. 
 

       VERĠLERĠN ANALĠZĠ VE BULGULARIN YORUMLANMASI          
 

              

A. Ġçerik Analizi 
 

Haberin Sayılarına ĠliĢkin Bulgular 

Bu kategoride Pravda gazetesinde 27 Mayıs 1960 ve 12 Mart 1971 Askeri darbelerine iliĢkin 

(belirlenen tarihler arasında) kaç haberin yer aldığına bakılmıĢtır. Bir habere gazetede ne 

kadar sık yer verilirse, o haber insanların akıllarında o kadar çok yer edinir ve insanların bu 

konuya inanma eğilimleri de buna paralel olarak artmaktadır. Bu görüĢten yola çıkarak, 

darbelerle ilgili haberlerin ne sıklıkla verildiği ve kaç haberin yer aldığı konusu incelenmiĢ 

olup aynı zamanda Sovyet toplumunda bu konunun taze tutulup tutulmadığı meselesi 

araĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. 
 

1. 27 Mayıs 1960 

 

Pravda gazetesinde 27 Mayıs Askeri Darbe ile ilgili hangi tarihte kaç haberin çıktığına 

bakılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda elde edilen veriler Tablo 1‟ de verilmiĢtir. 

 

                   TARĠH                       HABER SAYISI 

  28 Mayıs 1960                               2 

  29 Mayıs 1960                               1 

  30 Mayıs 1960                               1 

  31 Mayıs 1960                               1 

  1 Haziran 1960                               1 

Tablo 1. Pravda gazetesindeki haberlerin sayısı 
 

27 Mayıs Askeri Darbe ile ilgili Pravda gazetesinde çıkan haberlere bakıldığı zaman, toplam 

6 haberin yayınlandığı görülmüĢtür. Darbenin gerçekleĢtiği günün ertesi olan 28 Mayıs 1960 

tarihinde 2 haber, 29 Mayıs ile 1 Haziran (bu tarihlerde dahil olmak üzere) arasında 1‟ er 

haber yayınlanmıĢtır. Dolayısıyla adı geçen gazetede en fazla haberin darbenin ertesi günü 

olan 28 Mayıs‟ta yer aldığını görüyoruz. 
 

Tablo 1‟ de görüldüğü gibi Pravda gazetesi konuya iliĢkin haberleri bir günü bile aksatmadan 

her gün yayınlamıĢtır. Dolayısıyla tüm bu bulgulardan yola çıkarak Pravda gazetesinin Sovyet 

toplumuna Türkiye‟de yaĢanan geliĢmeler hakkında her gün düzenli bilgi verdiği ve böylece bu 

konuyla ilgili bilgilerin taze tutulduğu sonucuna varabiliriz.  
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2. 12 Mart 1971 

 

Pravda gazetesinde 12 Mart 1971 askeri darbesi ile ilgili hangi tarihte kaç haberin çıktığına 

bakılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda elde edilen veriler Tablo 2‟ de verilmiĢtir. 

 

                              TARĠH                            HABER SAYISI 

                       13 Mart 1971                                     1 

                       14 Mart 1971                                     1 

                       15 Mart 1971                                     1 

                       16 Mart 1971                                     1 

                       17 Mart 1971                                     1 

Tablo 2. Pravda gazetesindeki haberlerin sayısı 

 

12 Mart Darbesi ile ilgili Pravda gazetesinde çıkan haberlere bakıldığı zaman, toplam 5 

haberin yayınlandığı görülmüĢtür. Darbenin gerçekleĢtiği günün ertesi günü de dahil olmak 

üzere ilk beĢ günde 1 „er haber verilmiĢtir. Tablo 1‟in aksine 13 Mart 1971 tarihli gazetede 

konuya iliĢkin 1 haber verilmiĢtir. 
 

Tablo 2‟ de görüldüğü gibi Pravda gazetesi konuya iliĢkin haberleri bir günü bile aksatmadan 

her gün yayınlamıĢtır. Dolayısıyla tüm bu bulgulardan yola çıkarak Pravda gazetesinin Sovyet 

toplumuna Türkiye‟de yaĢanan geliĢmeler hakkında her gün düzenli bilgi verdiği ve böylece 

bu konuyla ilgili bilgilerin taze tutulduğu sonucuna varabiliriz. 
 

3. 12 Eylül 1980 

 

Pravda gazetesinde 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile ilgili hangi tarihte kaç haberin çıktığına 

bakılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda elde edilen veriler Tablo 2‟ de verilmiĢtir. 

 

                            TARĠH                     HABER SAYISI 

 13 Eylül 1980 1 

 14 Eylül 1980 1 

 15 Eylül 1980 1 

 16 Eylül 1980 1 

17 Eylül 1980 1 

Tablo 2. Pravda gazetesindeki haberlerin sayısı 

 

12 Eylül Darbesi ile ilgili Pravda gazetesinde çıkan haberlere bakıldığı zaman, toplam 5 

haberin yayınlandığı görülmüĢtür. Pravda gazetesi hiçbir günü atlamadan her gün düzenli bir 

Ģekilde Türkiye‟de gerçekleĢen darbeye iliĢkin Sovyet toplumunu bilgilendirmeye devam 

etmiĢtir. 
                         

              

Haberin sayfa Numaralarına ĠliĢkin Bulgular 

Bu kategoride Pravda gazetesinde 27 Mayıs ve 12 Mart askeri darbeleri ile ilgili haberlerin 

hangi sayfada yer aldığına bakılmıĢtır. Çünkü, haberin hangi sayfada yer aldığı, konunun 

önemliliğine iĢaret etmektedir. Her haber metni belli konuların hiyerarĢik örgütlenmesinden 
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oluĢmaktadır. Bu hiyerarĢi içinde önemli haberler önce, diğerleri ise sonradan verilmektedir. 

Bir haberin önemli olup olmadığı o habere hangi sayfada yer verildiğine bakılarak tespit 

edilebilir. Gazetede ilk sayfada yer alan haberler önemli haber niteliğini taĢımaktadır. Çünkü, 

gazetelerin ilk sayfaları gündem konularını içermektedirler. Böylece, okurlar önemli haber 

niteliğini taĢıyan konuları ilk sayfalardan öğrenebilmektedirler. 
 

Pravda gazetesinde 5. ve 6. sayfalarda yer alan yurt dıĢı haber servisi sayfalarını da göz 

önünde bulundurarak yorum yapmamız gerekiyor. Darbeler hakkında haberler yurt dıĢı haber 

servisinin kaçıncı sayfasında yayınlanmıĢ olduğuna bakmamız gerekiyor.  
 

1. 27 Mayıs 1960 

 

Bu kategoride 27 Mayıs Askeri Darbesi ile ilgili Pravda gazetesinde çıkan haberlerin hangi 

sayfalarda yer aldığına bakılmıĢtır. Böylece konunun önemlilik derecesi tespit edilmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

                  TARĠH         SAYFA NUMARASI            HABERĠN SAYISI 

28 MAYIS 1960                   1. SAYFA 

                  4. SAYFA 

                     1 

                     1                 

29 MAYIS 1960                   6. SAYFA                      1 

30 MAYIS 1960                   6. SAYFA                      1 

31 MAYIS 1960                   6. SAYFA                      1 

1   HAZĠRAN 1960                   6. SAYFA                      1 

                 Tablo 1. Pravda Gazetesindeki Haberlerin Sayfa Numaraları 

 

27 Mayıs askeri darbe ile ilgili haberlerin hangi sayfalarda verildiğine bakıldığı zaman, Ġstisna 

tarih olarak 28 Mayıs 1960 tarihi haricinde araĢtırmaya dahil olan diğer tarihlerde sadece 6. 

sayfada yer aldığını görürüz. Darbenin ertesi günü olan 28 Mayıs‟ta 1. ve 4. sayfalarda 1‟ er 

tane haber yayınlanmıĢtır. 

Dolayısıyla (yukarıda da bahsettiğim gibi) gazetenin yurt dıĢı servisinin 5. ve 6. sayfalarda yer 

aldığını göz önünde bulundurduğumuz zaman darbelere iliĢkin haberlerin çoğunlukla 6. veya 

5. sayfada yer alması konunun önemsizleĢtirmeye çalıĢıldığı anlamına gelmez. Yurt dıĢı 

servisini en arka sayfaya koymaları Pravda gazetesindeki yöneticilerin kendi tercihidir.  

2. 12 Mart 1971 

Bu kategoride 12 Mart Askeri Darbesi ile ilgili Pravda gazetesinde çıkan haberlerin hangi 

sayfalarda yer aldığına bakılmıĢtır. Böylece konunun önemlilik derecesi tespit edilmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

                  TARĠH         SAYFA NUMARASI           HABERĠN SAYISI 

13 Mart 1971                1. SAYFA                       1 

14 Mart 1971                4. SAYFA                       1 

15 Mart 1971                5. SAYFA                       1 

16 Mart 1971                1. SAYFA                       1 

17 Mart 1971 1.  SAYFA                       1 

Tablo 2.  Pravda Gazetesindeki Haberlerin Sayfa Numaraları 
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12 Mart askeri darbe ile ilgili haberlerin hangi sayfalarda verildiğine bakıldığı zaman, 13 ve 

16 ve 17 Mart tarihlerinde 1. sayfada 1‟er haber görünmektedir. 15 Mart tarihinde gazetenin 

yurt dıĢı servisi bölümünde habere yer verilmiĢtir. 14 Mart tarihinde de 4. sayfada konuya 

iliĢkin bilgi verilmiĢ olup Sovyet toplumunda Türkiye ile ilgili yaratılan algının korunmaya 

çalıĢıldığı gözlemlenmektedir. 
 

3. 12 Eylül 1980 

 

Bu kategoride 12 Eylül Askeri Darbesi ile ilgili Pravda gazetesinde çıkan haberlerin hangi 

sayfalarda yer aldığına bakılmıĢtır. Böylece konunun önemlilik derecesi tespit edilmeye 

çalıĢılmıĢtır. 
 

 

               TARĠH         SAYFA NUMARASI          HABERĠN SAYISI 

13 Eylül 1980 5 1 

14 Eylül 1980 5 1 

15 Eylül 1980 5 1 

16 Eylül 1980 5 1 

17 Eylül 1980 5 1 

Tablo 3.  Pravda Gazetesindeki Haberlerin Sayfa Numaraları 

 

 

               

Haberlerin konumlarına ĠliĢkin Bulgular 

Habercilikte haberin gazetedeki konumu çok önemlidir. Çünkü, habere gazetenin neresinde 

yer verildiği haber değeri ile yakından ilgilidir. Bir habere tam sayfanın ayrılması konuya 

atfedilen önemden ileri gelmektedir. Dolayısıyla, oluĢturulan bu kategori çerçevesinde Pravda 

gazetesinde darbelerle ilgili haberin sayfanın neresinde yer aldığı araĢtırılmıĢtır. Bunun için 

“tam sayfa”, “sağ üst”, “sağ alt”, “orta”, “sol üst” ve “sol alt” kategorileri oluĢturulduktan 

sonra, haberlerin gazetelerdeki konumları araĢtırılmıĢtır. 
 

1. 27 Mayıs 1960 

 

12 Mart askeri darbesine Pravda gazetesinin verdiği önemi tam olarak anlayabilmek için 

konuya iliĢkin haberlerin gazetenin neresinde yer aldığına bakılmıĢtır. 

 

                             KONUM                                SAYI 

                          TAM SAYFA                                   - 

                             SAĞ ÜST                                   - 

                             SOL ÜST                                   5 

                             SOL ALT                                   - 

                             SAĞ ALT                                   1 

                             ORTA SÜTÜN                                   - 

           Tablo 1. Pravda Gazetesindeki Haberlerin Konumları 
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Pravda gazetesinde konuya iliĢkin haberlerin sayfanın neresinde yer aldığına baktığımız 

zaman, darbeden sonraki beĢ gün içeresinde yayınlanan toplam 6 haberin 5‟i sol üst kısımda 

yer alırken sağ alt kısımda 1 tane haberin yer aldığını görüyoruz. Darbeye iliĢkin haberlere 

tam sayfa, sağ üst ya da sol alt konumlarında yer verilmemiĢtir. Gazetenin konuya iliĢkin 

haberleri daha çok üst tarafa konumlandırması (sol üst) 27 Mayıs Darbesine verdiği 

ehemmiyeti göstermektedir. 
 

1. 12 Mart 1971 

 

27 Mayıs askeri darbesine Pravda gazetesinin verdiği önemi tam olarak anlayabilmek için 

konuya iliĢkin haberlerin gazetenin neresinde yer aldığına bakılmıĢtır. 

 

                            KONUM                                    SAYI 

                         TAM SAYFA                                        - 

                         SAĞ ÜST                                         - 

                         SOL ÜST                                         - 

                         SOL ALT                                         - 

                         SAĞ ALT                                         3 

                         ORTA SÜTÜN                                        2 

Tablo 2. Pravda Gazetesindeki Haberlerin Konumları 

 

Konuya iliĢkin haberlerin çoğunlukla sağ alt ve orta sütünda yer aldığı görülmüĢtür. 
 

3. 12 Eylül 1980 

 

12 Eylül askeri darbesine Pravda gazetesinin verdiği önemi tam olarak anlayabilmek için 

konuya iliĢkin haberlerin gazetenin neresinde yer aldığına bakılmıĢtır. 

 

 

                            KONUM                               SAYI 

TAM SAYFA                                   

SAĞ ÜST                                    

SOL ÜST                                  3 

ORTA SÜTÜN                                  1 

SOL ALT  

 SAĞ ALT                                  1 

Tablo 1. Pravda Gazetesindeki Haberlerin Konumları 

 

Pravda gazetesinde konuya iliĢkin haberlerin sayfanın neresinde yer aldığına baktığımız 

zaman, darbeden sonraki beĢ gün içeresinde yayınlanan toplam 5 haberin 3‟ü sol üst kısımda 

yer alırken sağ alt kısımda 1 tane haberin yer aldığını görüyoruz. Darbeye iliĢkin haberlere 

tam sayfa, sağ üst ya da sol alt konumlarında yer verilmemiĢtir. Orta sütünda da 1 tane haber 

görülmektedir. Gazetenin konuya iliĢkin haberleri daha çok üst tarafa konumlandırması (sol 

üst) 12 Eylül Darbesine verdiği ehemmiyeti göstermektedir. 
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Haberlerde Vurgulanan Kavramların Niceliğine (sayılarına) ĠliĢkin 

Bulgular 

Bu kategoride 27 Mayıs askeri darbesine iliĢkin yer alan tüm haberlerin içeriklerinde yer alan 

anlatım, görüĢ, ifade, isimler, rütbeler ve yorumlamalar esas alınmıĢtır. Bunun için, haber 

içerikleri incelenerek haberlerde vurgulanan kavramlar seçilmiĢtir. Seçilen bu kavramların 

hangi sıklıkla kullanıldıklarına bakılmıĢtır. 
 

1. 27 Mayıs 1960 

 

Pravda gazetesinde 27 Mayıs askeri darbesine iliĢkin yer alan haberlerde hangi kavramların 

kaç defa vurgulandığına bakılmıĢtır.  

 

                          KAVRAMLAR                                   SAYI 

Türk Silahlı Kuvvetleri                         15 ve üstü 

Askeri Darbe                         15 ve üstü 

ÇatıĢma                         10 ve üstü 

Tank Sesleri                         10 ve üstü 

Mustafa Kemal Atatürk                          5 ve üstü 

Tutuklular                         10 ve üstü 

Ordu                         15 ve üstü 

Ġnsan Hakları Prensipleri ve Anayasa 

Hak ve Özgürlükler 

                        10 ve üstü 

                        10 ve üstü 

Milli Birlik Komitesi                         15 ve üstü 

Siyasi Faaliyet                         10 ve üstü 

Sandık                         10 ve üstü 

Despotik rejim                         10 ve üstü 

MBK BaĢkanı, BaĢkomutan C. Gürsel                         15 ve üstü 

Prof. S. Sami Onar                          5 ve üstü 

Tablo 1. Pravda Gazetesinde Vurgulanan Kavramların Sayısı 

 

Tablo 4‟ ten de görüldüğü gibi, Pravda gazetesinde yer alan haberlerin içerikleri incelendiği 

zaman sayı bakımından en çok T.S.K, Askeri Darbe, çatıĢma, Atatürk, Ġnsan Hakları, sandık 

vb. Kavramların vurgulandığı görülmüĢtür. Neredeyse Her haberde bu kavramların 

kullanılması ve haberlerin bu kavramlar üzerinden kurgulanması, dönemin Pravda 

gazetesinin darbeyle ilgili haberleri ayrıntılı ve olay sırasına göre verdiğini bize gösteriyor.  
 

Pravda gazetesinin Türkiye‟de gerçekleĢen darbeye verdiği önemi anlamanın diğer bir yolu 

kullandığı isimlere ve rütbelere bakmaktır. Çoğunlukla, Milli Birlik Komitesi BaĢkanı, TSK 

BaĢkomutanı, BaĢkomutan veya General gibi rütbelerle sık sık adı geçen Cemal Gürsel 

haberlerde ön planda yer alıyor. Yanı sıra, bu dönem Prof. Sami Onar‟ın hazırlamak için 

görevlendirildiği yeni anayasa söz konusu. Dolayısıyla haberlerin çeĢitli yerlerinde Prof. Sami 

Onar‟ında ismi yer alıyor. Bu da bize, Pravda gazetesinin devlet içinde yaĢanan dönüĢüme 

önem verip çok yakından darbe sonrası Türkiye‟yi takip ettiğini gösteriyor. 
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2. 12 Mart 1971 

 

Pravda gazetesinde 12 Mart askeri darbesine iliĢkin yer alan haberlerde hangi kavramların 

kaç defa vurgulandığına bakılmıĢtır. 

 

                          KAVRAMLAR                                    SAYI 

           Yeni ve Güçlü Bir Hükümet                             15 ve üstü 

           Türk Silahlı Kuvvetleri                             15 ve üstü 

           Türk Ordusu                             15 ve üstü 

           Parlamento                             10 ve üstü 

           Ġstifa                             5 ve üstü 

           Hükümet Krizi                             5 ve üstü 

           Muhtıra                             10 ve üstü 

           Hükümet Kurma                             5 ve üstü 

           Atatürk                              5 ve üstü 

           CumhurbaĢkanı C. Sunay                              10 ve üstü 

            BaĢbakan S. Demirel                               10 ve üstü 

Tablo 2. Pravda Gazetesinde Vurgulanan Kavramların Sayısı 

 

Belli baĢlı kavramların diğerlerine nazaran daha fazla vurgulanması ve kullanılması konusu 

Pravda gazetesinin kendi ideolojik yapısını Sovyet toplumuna nasıl aktardığını çözümlemek 

açısından önemlidir. Tablo 5‟te de görüldüğü gibi T.S.K, Atatürk, Türk Ordusu, Yeni ve 

Güçlü Bir Hükümet gibi kavramların ağırlıkta (ve olumlu anlamda) kullanılması devlet 

politikasının resmi ideolojisidir. Hatırlayacağımız gibi bu dönem Sovyet Rusya Türkiye ile 

iliĢkileri düzeltmeye ve geliĢtirmeye dönük çaba içeresindeydi. Dolayısıyla, Sovyet rejiminin 

resmi ideolojinin bir sesi niteliğinde ki Pravda gazetesinin de bu çerçeve içeresinde haberleri 

yayınladığını gözlemliyoruz. 
 

Ġsimlere ve rütbelere önem vermesi, haberin akıĢını çoğunlukla dönemin önemli isimlerin ve 

rütbelerin üzerinden kurgulaması, bize devlet içeresinde gerçekleĢen politika değiĢikliğini ve 

genel olarak darbeden sonra nasıl bir süreç iĢlenmeye çalıĢıldığını anlatıyor.  
 

3. 12 Eylül 1980 

 

Pravda gazetesinde 12 Eylül askeri darbesine iliĢkin yer alan haberlerde hangi kavramların 

kaç defa vurgulandığına bakılmıĢtır. 

 

                      KAVRAMLAR                                    SAYI 

TSK 15 ve üstü 

MGK 15 ve üstü 

MGK BaĢkomutanı K. EVREN 15 ve üstü 

Kansız Darbe 5 ve üstü 

Sivil Hükümet 10 ve üstü 

BaĢbakan S. Demirel 10 ve üstü 

Tablo 3. Pravda Gazetesinde Vurgulanan Kavramların Sayısı 
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Haberlerde Vurgulanan Kavramların Niteliğine ĠliĢkin Bulgular 

Tezin amacı bakımından büyük önem taĢıyan bu kategoride Pravda gazetesinde vurgulanan 

kavramlarda “olumlu” ve “olumsuz” ifadelerinin yer alıp almadığına bakılmıĢtır. Bunun için 

haberlerde kullanılan kavramlar “olumlu” ve “olumsuz” Ģeklinde değerlendirilerek, olumlu 

kavrama “+”, olumsuz kavrama “-”değeri verilmiĢtir. Böylece, Pravda gazetesinde yer alan 

haberlerin okuyucular üzerinde olumlu mu yoksa olumsuz mu bir izlenim bıraktığı ortaya 

çıkarılmıĢtır. Çünkü, bilindiği gibi, haberlerin insanlar üzerinde imaj bıraktığı kabul gören bir 

gerçektir.  
 

Bu kategorinin bizim için ehemmiyeti, Pravda gazetesinde darbeyle ilgili yer alan haberlerin 

Sovyet toplumu üzerinde nasıl bir etki yarattığı veya kullanılan kavramlarla, Sovyet 

okuyucularında darbeyle ilgili nasıl bir imaj yaratılmaya çalıĢıldığına bakmaktır. 
 

1. 27 Mayıs 1960 

 

Bu kategoride Pravda gazetesinde vurgulanan kavramların olumlu veya olumsuz olduğu 

tespit edilmiĢtir. 

 

                         KAVRAMLAR                                DEĞER 

Türk Silahlı Kuvvetleri                                     + 

Askeri Darbe                                     + 

ÇatıĢma                                     + 

Tank Sesleri                                     + 

Mustafa Kemal Atatürk                                     + 

Tutuklular                                       - 

Ordu                                     + 

Hak ve Özgürlükler                                     + 

Milli Birlik Komitesi                                     + 

Siyasi Faaliyet                                     + 

Sandık                                     + 

Despotik Rejim                                      - 

Tablo 1. Pravda Gazetesinde Vurgulanan Kavramlar 

 

27 Mayıs Askeri Darbesi‟ne iliĢkin Pravda gazetesinde yer alan kavramlar ve bu kavramların 

hangi değerde vurgulandığına baktığımız zaman, gazetenin kendi resmi politikasına uygun bir 

Ģekilde haberi kurguladığını görüyoruz. Yukarıda da bahsettiğimiz Sovyet hükümetinin 

Türkiye ile kurmak istediği olumlu iliĢkiler ve sürekli Türkiye‟ ye yakınlaĢma çabası, haberi 

veriĢ tarzına da yansımıĢtır. Bir yandan, T.S.K, Askeri Darbe, Mustafa Kemal Atatürk ve 

MBK vb. kavramları sıkça vurgulayıp bu kavramları topluma olumlu bir Ģekilde sunarken, 

diğer yandan Despotik rejim veya tutuklular gibi kavramları da olumsuz anlamda kullanıp 

darbe karĢıtlarının ve „vatana ihanet edenlerin‟ tam karĢısında bir tutum takındığını görüyoruz. 
 

2. 12 Mart 1971 

 

Bu kategoride Pravda gazetesinde vurgulanan kavramların olumlu mu yoksa olumsuz mu 
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olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

                       KAVRAMLAR                           DEĞER 

            Türk Silahlı Kuvvetleri                              + 

            Yeni ve Güçlü Bir Hükümet                              + 

            AĢırı Sol ve Sağ Unsurlar                               - 

            Parlamento                              + 

            Ġstifa                              + 

            Hükümet Krizi                              - 

            Muhtıra                              + 

            Hükümet Kurma                              + 

            Atatürk                              + 

            Yönetime El Koymak                              + 

Tablo 2. Pravda Gazetesinde Vurgulanan Kavramlar 

 

Tablo 6‟da da görüldüğü üzere Sovyet rejiminin resmi yayın organı Pravda gazetesinin 1971‟ 

dede hükümetin “Türkiye ve dünya ile barıĢık yaĢama” politikasını sürdürdüğünü ve bu 

sayede Türkiye‟ deki hükümete desteğini verdiğini görüyoruz. T.S.K, Muhtıra ve Atatürk gibi 

kavramları olumlu anlamda kullanırken, „Hükümet Krizi‟ gibi bir önceki yönetimin yarattığı 

krizi olumsuz bir Ģekilde Sovyet toplumuna sunması, yaratmaya çalıĢtığı algının bir 

göstergesidir. 
 

3. 12 Eylül 1980 

 

Bu kategoride Pravda gazetesinde vurgulanan kavramların olumlu veya olumsuz olduğu 

tespit edilmiĢtir. 

 

KAVRAMLAR DEĞER 

T.S.K + 

MGK + 

Sivil Hükümet + 

BaĢkomutan K. Evren + 

Sokağa Çıkma Yasağı + 

Terör - 

ÇatıĢmalar - 

Tablo 3. Pravda Gazetesinde Vurgulanan Kavramlar 

 

 

Haberlerin Kaynağına ĠliĢkin Bulgular 

                       HABER TARĠHĠ                      HABER KAYNAĞI 

28 Mayıs- 1 Haziran 1960                              TASS 

13 Mart- 18 Mart 1971                              TASS 

12 Eylül- 17 Eylül 1980                              TASS 
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Sovyet basını Sovyet ideolojisinin tebligatçısı durumunda olduğundan haber yaparken 

devletin resmi ajansı olan TASS kaynakları kullanılmıĢtır. Haberler ideoloji sürecinden 

geçirilerek yayınlanmıĢtır. Bu yüzden gazetede ki haberler tek kalemden çıkar gibidir. Çoğu 

zaman aynı cümleler, paragraflar, fikirlerin tekrarlandığı anlaĢılmıĢtır. 
 

B. Söylem Analizi 
 

Haber BaĢlıkları 
Bu kategoride Pravda Gazetesinde yer alan haberlerde kullanılan baĢlıkların ne olduğu esas 

alınmıĢtır. Habercilikte baĢlıklar büyük öneme sahiptir. Çünkü, baĢlıklar okuyucuya metnin 

içeriği hakkında bazı ipuçları vermektedir. 
 

1. 27 Mayıs 1960 

 

AraĢtırma dönemi boyunca Pravda gazetesinde konu ile ilgili yer alan haberde hangi 

baĢlıkların kullanıldığı araĢtırılmıĢtır. 

 

                             TARĠH                      HABER BAġLIKLARI 

28 Mayıs-1 Haziran 1960 Türkiye‟de Askeri Darbe (2) 

Türkiye‟deki Durum (3) 

Tablo 7.  Pravda Gazetesinde ki BaĢlıklar 

 

 

2. 12 Mart 1970 

                              TARĠH                       HABER BAġLIKLARI 

13 Mart-17 Mart 1971 Türkiye‟ de Hükümet Ġstifası 

Türkiye‟de Devlet Krizi 

Türkiye‟de Durum 

Türkiye CumhurbaĢkanı‟nın KonuĢması 

Tablo 8.  Pravda Gazetesinde ki BaĢlıklar 

 

3. 12 Eylül 1980 

TARĠH HABER BAġLIKLARI 

13 Eylül- 17 Eylül 1980  Türkiye‟ de Askeri Darbe 

Türkiye: Darbeden Sonra 

Darbe NormalleĢiyor 

Türkiye‟de Durum 

Ankara‟da Basın Toplantısı 
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Darbeyle ilgili gazetede geçen baĢlıkları bakıldığı zaman, net, anlaĢılır ve hemen dikkatini 

oraya çekebilecek baĢlıkların tercih edildiği görüyoruz. Haberlerde yorumdan ziyade daha çok 

yaĢanan geliĢmeler sırasıyla verildiği için baĢlıklar ile içeriklerin birbiriyle uyuĢtuğu 

söylenebilir. AĢağıda ayrıntılarını öğreneceğimiz haberin baĢlıkları net ve konuyla ilgili 

bağlantılı bir biçimde verilmiĢtir. 
 

Haber GiriĢleri 
Gazetelerde haber Ģeması içinde baĢlıklardan sonra oluĢturulan haber giriĢleri haber 

metinlerini özetleyen ve ana olayın sunumunu gerçekleĢtiren kısımlardır. (GüneĢ, 26). GiriĢte 

yer alan cümlenin haberin genel içeriği ile ilgili boyutunu kapsaması gerekir. 
 

Bu makalede örneklem olarak belirlenen Pravda gazetesindeki sözü geçen darbelerle ilgili 

haber metinlerinin ilk giriĢ cümlesi dikkate alınmıĢtır. Ġlk ve tek paragraftan oluĢan haber 

metinlerinin ilk giriĢ cümleleri değerlendirmeye alınmıĢtır.   

 

28 Mayıs 1960 “TSK bu sabah Türkiye genelinde kontrolü 

sağladı” 

29 Mayıs 1960 “Bu akĢam saatlerinde Ankara radyosu 

MBK BaĢkanı ve TSK BaĢkomutanı Cemal 

Gürsel‟in yeni Türk hükümetinin yönetimini 

duyurduğu bir tebliğ yayınladı.” 

30 Mayıs 1960 “Darbeden sonra oluĢturulmuĢ olan Türk 

hükümetine baĢkanlık eden General Cemal 

Gürsel yabancı muhabirlere Türkiye‟deki 

son durum hakkında konuĢtu.”  

31 Mayıs 1960 “Ġstanbul Üniversitesi rektörü ve 

Türkiye‟nin yeni anayasa taslağını 

hazırlayan komisyonun baĢkanı Sadık Onar 

Menderes hükümetinin adalet ve hukukun 

üstünlüğünün yanı sıra, halkın hak ve 

özgürlüklerini sağlayamadığını söyledi.” 

1 Haziran 1960 “Dün Cemal Gürsel baĢkanlığında MBK‟ 

dan oluĢan yeni bir Türk hükümetinin 

toplantısı düzenlendi.” 

Tablo-1 1960 Askeri Darbesi 

 

TASS‟ın servis ettiği haberlere baktığımızda paragrafın ilk giriĢ cümleleri çoğunlukla 5N1K 

kuralına uygun olarak inĢa edildiğini görüyoruz. Örnek olarak, 29 Mayıs 1960 tarihli haberin 

giriĢ paragrafı (“Bu akĢam saatlerinde Ankara radyosu MBK BaĢkanı ve TSK BaĢkomutanı 

Cemal Gürsel‟in yeni Türk hükümetinin yönetimini duyurduğu bir tebliğ yayınladı”) haber 

metninin kapsadığı genel çerçeveyi bize çizmektedir. AĢağıda açıklayacağı ya da açacağı 

konuyu 5N1K kuralına uygun olarak giriĢ cümlesinde verilmiĢtir. Böylece aĢağıdaki 

paragraflarda ayrıntılarını okuyacağımız haberin sınırlarını giriĢ cümlesinde çizmiĢ ve bu 

sınırların dıĢına çıkmayacağını göstermiĢtir. 
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13 Mart 1971 “Türkiye BaĢbakanı Süleyman Demirel ve 

kabinesi bugün istifa etti.” 

14 Mart 1971 “Bugün yapılacak olan senato toplantısında 

yeni bir hükümet kurma konusu ele 

alınacak.” 

15 Mart 1971 “TSK güçlü bir hükümet için baĢkentte 

yoğun siyasi istiĢareler düzenliyor.” 

16 Mart 1971 ------- 

17 Mart 1971 “Türkiye CumhurbaĢkanı Cevdet Sunay 

TSK ile ve siyasi parti liderleri ile 

görüĢtükten sonra halka seslendi.” 

Tablo-2 1971 Askeri Darbe 

 

Aynı haber biçimini 1971‟ de de görmek mümkün. Örnek olarak alınan 17 Mart 1971 tarihli 

baĢlıkta (“Türkiye CumhurbaĢkanı Cevdet Sunay TSK ile ve siyasi parti liderleri ile 

görüĢtükten sonra halka seslendi.”) bilgiler kısa ve net bir biçimde verilmeye çalıĢılmıĢ yanı 

sıra, aĢağıda ayrıntılarının verileceği haberin kısa baĢlıklarının paragrafın giriĢinde verildiğini 

görüyoruz. 
 

 

 

13 Eylül 1980 “Bugün Türkiye‟de TSK yönetimi ele 

geçirdi.” 

14 Eylül 1980 “Türkiye‟de gerçekleĢen „kansız darbe‟nin 

ardından kısa süreliğine demiryolu kesintisi 

meydana geldi.” 

15 Eylül 1980 “MGK BaĢkanı Orgeneral Kenan Evren 

Devlet BaĢkanı‟nın tüm yetkilerini üzerine 

aldı.” 

16 Eylül 1980 “Askeri idarenin talimatı üzerine, Türk 

DıĢiĢleri Bakanlığı‟na ülkede gerçekleĢen 

değiĢiklikler hakkında bilgilendirmek adına 

yabancı diplomatlar davet edildi.” 

17 Eylül 1980 “Türk Devlet BaĢkanı, Genel Kurmay 

BaĢkanı, MGK BaĢkanı Kenan Evren bugün 

300‟den fazla yerli ve yabancı gazeteci için 

basın toplantısı düzenledi.” 

Tablo-3 12 Eylül 1980 

 

Pravda gazetesi aynı yayın politikasını 1980‟dede sürdürmeye devam ediyor. 16 Eylül 1980 

tarihli giriĢ baĢlığı (“Askeri idarenin talimatı üzerine, Türk DıĢiĢleri Bakanlığı‟na ülkede 

gerçekleĢen değiĢiklikler hakkında bilgilendirmek adına yabancı diplomatlar davet edildi.”) 

yine aynı biçimde belli bir haber formatının sınırları içeresinde kalarak ve Pravda gazetesinin 

ideolojik çizgisini ihlal etmeden haber baĢlığını oluĢturduğunu görüyoruz.  
 

TASS‟ın haber kurgusu devletin en tepesinde olan yetkili kiĢilerin söylemlerinden veya 
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devletin içinde gerçekleĢen değiĢimlerden oluĢur. 1960 darbesi için konuĢacak olursak Cemal 

Gürsel‟in Türkiye‟deki son durum hakkında ne söylediği, yeni anayasa hakkında yapılan 

çalıĢmaların ne durumda olduğu, Gürsel‟in dıĢ politika hakkında ne düĢündüğü gibi... Haber 

söylemlerinin yetkili kiĢiler tarafından oluĢturulduğu dikkate alındığında TASS‟ın 

tarafsızlığını, ulusal söylemleri uzmanlara veya yetkili kiĢilere söyleterek korumaya çalıĢtığı 

tespit edilmiĢtir. 
 

Ardalan ve Bağlam Bilgisi 
Yukarıda ĠncelemiĢ olduğumuz darbelerin hepsi geçmiĢin sosyo-politik, iktisadi, kültürel ve 

siyasi bunalımlarla yakından iliĢkili ve bir önceki dönemin sorunlarıyla sıkı sıkıya bağlantılı 

olarak geliĢtiğini gördük. Dolayısıyla Sovyet toplumuna Türkiye‟de yaĢanılan darbe hakkında 

yetkililerin söylemlerini ve onların analizlerini sunmadan önce darbenin sebep-sonuçlarını, 

nasıl bir tarihsel süreç izlediği veya hangi sosyal ve politik bağlamda ortaya çıktığını yani ard 

alan bilgisinin verilmesi gerek. Fakat TASS‟ın servis ettiği 16 tane haberin hiçbirinde arda 

alan ve bağlam bilgisine rastlanmamıĢtır.  
 

Darbeyi, TASS‟ın ve Pravda gazetesinin „partinin ideolojik çizgisi‟ çerçevesinde okuruz. 

Dolayısıyla Sovyet toplumu darbeler hakkında tüm bilgileri devletin resmi yayın politikasına 

uygun bir biçimde sadece resmi makamların söylemleriyle edinmiĢ ve bu konu hakkında 

herhangi bir ard alan bilgisinden yoksun kalmıĢtır.  
 

Konu hakkında haberler sadece resmi ağızların ve yetkili kiĢilerin verdiği bilgiler 

çerçevesinde sıkıĢtırılmıĢ olup, muhabirin yorumu veya bölgeden sivil bir vatandaĢın 

düĢüncesi kesinlikle mevcut değildir. 

 

Sonuç 

 

AraĢtırma, Pravda gazetesinin devletin resmi ideolojisine uygun olarak haber yaptığını, 

SSCB‟nin yayın politikasının dıĢına çıkmadığını, iki devlet arasında süreç içeresinde değiĢen 

iliĢkileri dikkate alarak haberleri inĢa ettiğini ve sadece resmi ağızlarda gelen bilgileri 

haberleĢtirerek devletin yayın politikasının sınırlarını ihlal etmediğini ortaya koymuĢtur. 
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İBN ARABÎ’DE İLAHÎ AŞK
1
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KARTAL
2
 

 

 

Özet 

Aşk sevginin aşırı halidir. Aşk seviyesindeki sevgi, İbn Arabî‟ye göre, aşığın bütün 

unsurlarına yayılarak onu kuşatır. Bu nedenle seven Allah olduğunda “aşk” kelimesi 

kullanılamaz. Sevgi, Allah‟ın ârif kullarına göründüğü yani tecellî ettiği en yüksek makamdır. 

İlâhî sevgi, Allah‟ın kulunu, kulun da Allah‟ı sevmesidir. Bu sevgi nihaî noktaya varınca ârif, 

kulun Allah‟ın mazharı ve Allah‟ın da kulun mazharı olduğunu müşâhede eder. Fakat 

sevginin insanla ilişkisi, Allah ile olan ilişkisinden farklıdır.  

Ona göre ilahî aşkın bazı sonuçları vardır. Sevgi, gerçekte, Hakk‟ın bir niteliği olduğu 

için, yücelik ve izzete sahiptir. Bu nedenle seven, sevginin bu yüceliği karşısında ezilir. Bu 

yüzden ancak Allah‟ı seven kimse O‟na ibadet eder ve O‟nun karşısında zelil olur. Ayrıca 

seven kişi sürekli sevdiğini görmek ve onunla konuşmak ister. Bilgi en yüksek makam, sevgi 

ise en yüksel “hâl”dir. Bu sevginin bir sonucu olarak kul, Allah‟ı neyin razı edeceğini 

öğrenmek ve yapmak ister. Bu nedenle ilâhî aşk ile ibadet arasında derin bir bağlantı vardır. 

İbn Arabî‟nin varlıkla ilgili görüşü nedeniyle, İlahî aşkın bir sonucu olarak ortaya 

çıkan iki problem vardır: İbadet eden-ibadet edilen birliği karşısında ibadetin anlamı ve 

gerekliliği problemi ve ibadetin zorunlu olması karşısında özgür iradenin anlamı. Bu tebliğde 

bu iki sorunun İbn Arabî‟nin sisteminde nasıl çözüldüğü üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sevgi, İlahî Aşk, İbadet, Özgür İrade, Zillet. 

Giriş 

Aşk sözlükte aşırı ve görülmemiş derecede sevgi biçiminde tanımlanır. Öyle ki aşığın 

maşukuna hayranlığı ayıp, yasak, günah gibi hiçbir sınırlandırmayı kabul etmez.
3
 İbn Arabî de 

aşkı sevginin aşırısı diye takdim eder ve der ki, aşk seviyesindeki sevgi, bütün unsurlarına 

yayılacak şekilde aşığı kuşatmıştır. Bu nedenle, seven Allah olduğunda “aşk” kelimesi 

kullanılamaz.
4
 Zira herhangi bir şeyin Allah‟ı kuşatması düşünülemez. Aksi halde Allah‟ın 

kuşatılabilen sınırlı bir varlık olması gerekir ki bu da uluhiyete aykırıdır. İbn Arabî, sevginin, 

Allah‟ın ârif kullarına göründüğü (tecellî ettiği) en yüksek seviye (makam) olduğunu belirtir. 

İlâhî sevgi (hubb ilâhî), Allah‟ın kulunu, kulun da Allah‟ı sevmesidir. Bu sevginin varacağı 

nihaî nokta, kulu Allah‟ın “mazhar”ı ve Allah‟ı da kulun “mazhar”ı olarak müşâhede 

                                                           
1 Bu tebliğde yayımlanmamış doktora tezimden yararlanılmıştır: Kartal, Abdullah, Muhyiddin-i Arabî ve 

Sadreddin Konevî‟nin Din Anlayışı (Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014), 

211-220. 
2 Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Din Felsefesi ABD 
3 Ebü‟l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem İbn Manzur, Lisânü‟l-ʿArab (Beyrut: Daru Sâdır, 1956), 10: 

251. 
4 Muhyiddin İbn Arabi, el-Fütûhâtu‟l-Mekkiyye, ed. Ahmed Şemseddin (Beyrut: Dâr el-Kütüb el-İlmiyye, 1999), 

3: 484. 
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etmektir.
5
 Burada “ilâhî sevgi”nin, “ilâhî aşk”tan farklı olarak, İbn Arabî açısından hem 

Allah‟a hem de kula atfedilebildiğini göz önünde bulundurmakta yarar vardır. Ayrıca şunu da 

hatırlamakta fayda var ki, bu noktadan sonra İbn Arabî‟nin sevgi için yaptığı değerlendirmeler 

ve verdiği hükümler aşk için de geçerlidir. Başka bir ifadeyle sevgiden bahsedilirken aynı 

zamanda aşkın da kastedildiğini düşünebiliriz. Fakat tersi mümkün değildir. Çünkü aşk 

sevginin bir türü olduğu için her aşk aynı zamanda bir sevgidir. Ama her sevgi bir aşk 

değildir. 

İlâhî aşkın sebebi, “Allah‟ın güzelliği”dir. Allah bir mümkünün “ayn-ı sâbite”sinde 

“Cemîl” ismiyle göründüğünde ve mümkün O‟nun ortaya çıktığı yer (mazhar) olduğunda, 

“güzellik (cemâl) tecellîsi”ni göen kimse bu tecellîye âşık olur. Bundan dolayı, ilâhî aşkın 

belirtisi; manevî, duyusal veya hayalî mertebede olsun var olan her şeyi sevmektir. Çünkü her 

şeyde “Cemîl” isminin tecellîsi vardır.
6
 

Kul, Allah‟ı sevdiğinde, Allah‟ın “ortaya çıktığı yer” (mazhar) olur. Bu durumda kul, 

Hakk‟ın nitelikleriyle nitelenir ve Hak, tıpkı bedenin ruhu gibi, kulun içyüzü ve görünmeyen 

kısmı olur. Aynı zamanda Allah kulu sevdiğinde Kendisi de “kulun mazharı” olur. Bu 

durumda Hak, kul için geçerli sınır, ölçü ve arazlarla nitelenir. Bu iki hali de sadece seven 

algılayabilir ve müşâhede edebilir. Bu nedenle ne ilâhî sevginin ne de ilâhî aşkın bir tanımı 

yapılabilir. Onu tanımlamaktan ziyade belki o hali yaşamaktan, tecrübe etmekten söz 

edilebilir.
7
 

İbn Arabî‟ye göre sevginin üç türü vardır: İlâhî, ruhânî ve doğal sevgi. Doğal sevgi, 

hayvanlarda da bulunan ve ulaşılmak istenen amacın önemli olduğu bir sevgidir. Burada 

sevilenin mutluluğundan daha çok sevenin mutluluğu merkezdedir. Ruhânî sevgi ise sevenin, 

sevileni razı etmeyi hedeflediği veya onun mutluluğu için çalıştığı bir sevgidir. Sevgili 

karşısında sevende bir amaç ve irade kalmaz. Bu sevgiyle insan hayvanlardan ayrılır ve 

onlardan farklılaşır. “İlâhî sevgi” ise Allah‟ın bizi sevmesi, bizim de O‟nu sevmemizdir.
8
 Bu 

durumda kul Allah‟ı her iki sevgiyle de sevebilir. Yani kul Allah‟ı kendisi için yani kendi 

mutluluğu ve geleceği için sevdiğinde doğal sevgi ile; Allah‟ı kendisi için değil de Allah için, 

O‟nu razı etmek için sevdiğinde ise ruhânî sevgi ile O‟nu sevmiş olur. 

Gerçek sevgi, sevenin zatî bir niteliğidir yani ondan ayrılmaz. Hatta seven Allah 

olduğunda denebilir ki sevgi sevenin bizzat kendisidir. Bu nedenle seven yok olmadıkça onun 

sevgisi de ortadan kalkmaz.
9
 Bu çerçevede, Allah “Vedûd”tur yani O‟nun kullarına sevgisi 

sabittir. Kulların günahları ilâhî sevgiyi etkilemez. Çünkü bu günahlar, kader ve kazanın bir 

hükmü gereği meydana gelmiştir.
10

 Konevî de günahların ilâhî sevgiyi etkilememesini, benzer 

şekilde bu sevginin belirlenmiş olmasına, takdir edilmiş olmasına bağlar.
11

 

İlâhî Aşk ve İbadet İlişkisi 

                                                           
5 İbn Arabi, Fütûhât, 3: 165. 
6 İbn Arabi, Fütûhât, 3: 168. 
7 İbn Arabi, Fütûhât, 3: 165. 
8 İbn Arabi, Fütûhât, 3: 491-493. 
9 İbn Arabi, Fütûhât, 3: 497. 
10 İbn Arabi, Fütûhât, 8: 59. 
11 Sadreddin Konevî, Esmâ-i Hüsnâ Şerhi, trc. Demirli, Ekrem, 4. Bs (İstanbul: İz Yayıncılık, 2011), 146-147. 

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE 

TAM METİN KİTABI www.artuklukongresi.org 247



İbadet, ilâhî emirlere itaat etmek, buna karşılık günah ise bu emirlere itaat etmemek 

demektir. Bu nedenle ibadetin gerekli olması ile günahtan kaçınmanın gerekli olması aynı 

şeydir. Bu anlamda tevbe ve bağışlanma, günahla ilgili olduğu kadar ibadetle de ilgilidir. 

Ayrıca, İbn Arabî‟ye göre, tevbe ve dua da birer ibadettir. Fakat burada İbn Arabî‟nin kendine 

özgü varlık anlayışı nedeniyle ibadetin gerekliği, onun düşünce sisteminin önemli bir 

sorunudur. Burada üzerinde durulacak çözüm önerisi, “ilâhî aşk” bağlamında, ibadetin 

gerekliliğini göstermeye ve ibadeti anlamlandırmaya yönelik olacaktır.  

İbn Arabî‟ye sevgi, gerçekte Hakk‟ın bir niteliği olduğu için, yücelik (izzet) niteliğine 

sahiptir. Bu nedenle seven, sevginin bu yüceliği karşısında ezilir. Sevgi Allah‟a yönelik 

olduğunda ise, sevginin artan gücüne paralel olarak, seven kul, bu sevgi karşısında daha çok 

ezilir ve zillet içinde kalır.
12

 Bu yüzden ancak Allah‟ı seven kimse O‟na ibadet eder ve O‟nun 

karşısında ibadetle zilletini ortaya koyar. Nitekim Allah, kullarını, yalnızca Kendisini 

sevsinler diye yaratmıştır.
13

 Yani, kulun Allah‟a olan sevgisi, O‟na ibadet etmesini 

gerektirdiğinden dolayı, insanın, ibadet etmesi için yaratılmış olması ile Allah‟ı sevmesi için 

yaratılmış olması arasında bir fark kalmaz. Burası, kulun Allah‟a olan sevgisi yani ilâhî aşk 

ile ibadet arasındaki ilişkinin başladığı noktadır. 

Bu ilişkinin bir sonucu olarak, seven kişi sürekli sevdiğini görmek ve onunla 

konuşmak istediğine göre, Allah‟ı seven de örneğin namaza çağrıldığında koşarak namaza 

durur. Allah‟a olan sevgisi onu daima Allah‟a ibadete yönlendirir.
14

 İbn Arabî, bir rivayete 

göre Allah‟ın şöyle dediğini aktarır: “Beni sevdiğini iddia edip gece olduğunda uyuyan 

yalancıdır. Bütün âşıklar sevdikleriyle yalnız kalmak istemezler mi? İşte ben kullarıma 

göründüm (tecellî ettim). Dua eden yok mu, duasını kabul edeyim? Tevbe eden yok mu 

tevbesini kabul edeyim? Bağışlanmak isteyen yok mu, onu bağışlayayım?” Bu nedenle, ona 

göre, Allah ehli, gecenin yalnızlığında O‟nunla vakit geçirmeyi sever.
15

 

Kulun Allah‟ı ruhânî veya doğal bir sevgiyle sevebileceğinden söz edilmişti. Ruhânî 

sevgi, kulun Allah‟ı Allah için sevmesi, doğal sevgi ise kulun Allah‟ı kendisi için sevmesiydi. 

Bu iki tür sevginin insanda bir arada bulunup bulunmama haline göre, İbn Arabî, Allah‟a 

duyulan sevginin dört farklı tarzda ortaya çıkabileceğini söyler. Buna göre, söz konusu sevgi, 

kulun Allah‟ı; 

1. Allah için sevmesi, 

2. Kendisi için sevmesi,  

3. Her iki nedenden dolayı sevmesi ve  

4. Bu iki neden olmaksızın sevmesi şeklinde gerçekleşebilir. 

Kulun Allah‟ı hem kendisi için hem de Allah için sevmesi, sadece Allah için 

sevmesinden daha kamildir. Kul Allah‟ı Allah için sevdiğinde, kendisinden beklenen her 

ibadeti gönül rahatlığıyla yapar. Nitekim bütün eşya, karşılığında bir ödül düşünmeden, zatî 

bir tarzda Allah‟a ibadet eder. Bu, Allah‟ı Allah için sevmenin bir sonucudur. Çünkü insan, 

                                                           
12 İbn Arabi, Fütûhât, 3: 168. 
13 İbn Arabi, Fütûhât, 7: 382. 
14 İbn Arabi, Fütûhât, 2: 99. 
15  İbn Arabi, Fütûhât, 1: 359-360. 
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kendisine uygun nimetleri ihsan ettiği, ihtiyaç ve acılarını gideren sebepleri yarattığı için 

Rabbini sever. Bu sevginin bir sonucu olarak O‟nu neyin razı edeceğini öğrenmek ve yapmak 

ister.
16

 İbn Arabî burada, kulun, yukarıda söylediği iki nedene dayalı olmaksızın Allah‟ı 

sevmesi hakkında herhangi bir açıklamada bulunmamaktadır. Eğer Allah‟ı sevmek ancak bu 

iki nedene bağlı olarak gerçekleşiyorsa, yani kul Allah‟ı ya kendisi için ya da Allah için 

seviyorsa, bu iki nedene dayanmaksızın Allah‟ı sevmenin mümkün olmaması gerekir. Öyle 

anlaşılıyor ki, burada kastedilen şey, kulun Allah‟ı hangi nedene bağlı olarak sevdiğini 

bilmemesidir. 

İbn Arabî, ilâhî aşk ile ibadet arasındaki ilişkiyi çeşitli yönlerden göstermeye devam 

eder. Bununla ilgili olarak bir şiirinde şöyle der: 

Sever görünürken İlâh‟a karşı geliyorsun 

Bu imkânsız ve mantıksız bir sevgi 
 

Sevgin gerçek olsaydı O‟na itaat ederdin 

Çünkü seven sevdiğine itaatkârdır. 

Devamında İbn Arabî, kişiyi başkalarından farklı kılan şeyin onun iradesi olduğunu 

söyler. İradesini sevgilisinin iradesi uğruna terk eden insan, bütünüyle kendinden sıyrılmış 

sayılır. Artık onun kendi başına yaptığı fiilleri, sahip olduğu bir iradesi yoktur. Sevdiği ondan 

bir şey yapmasını emreder o da yapmak için koşar. Bu haldeki bir sevenin tek hazzı, 

sevgilisinin kendisini kabul ettiğini ve ondan razı olduğunu görmekten aldığı hazdır.
17

 Bu 

nedenle seven, sevdiğine itaat eder. 

İbn Arabî‟ye göre, Allah‟ı sevdiğini söyleyen kişi bir iddiada bulunmaktadır ve bu 

nedenle onun sınanması gerekir. Eğer kul Allah‟ı sevdiği iddiasında bulunmasaydı 

yükümlülük de ortaya çıkmazdı.
18

 Bu nedenle Allah‟ı sevmenin işareti, emrettikleri ve 

yasakladıklarında, istenen ve istenmeyen hallerde, O‟na tabi olmaktır.
19

 Aynı şekilde Konevî 

de, “ibadet” adı verilen fiilleri gerektiren şeyin, kulun Allah‟a duyduğu sevgi olduğunu 

söyler.
20

 

İbn Arabî‟ye göre, Allah‟ı seven kulun sevgilisini yani Allah‟ı razı etme kaygısı ve 

arzusu bazen o kadar yoğundur ki bazı arifler ölmek istemez. Çünkü emirlerine uymak, 

yasakladıklarından sakınmak suretiyle Allah‟ı razı etme imkanı sadece imtihan dünyasında 

geçerlidir. Bu nedenle onların ölüme karşı olan isteksizlikleri, sevgilerindeki dürüstlükten 

kaynaklanmaktadır.
21

 

Bu şekilde ilâhî aşk ibadetin sebebi olduğu gibi, başka bir açıdan, ilâhî sevgi de yani 

Allah‟ın kullarına olan sevgisi de ibadetin sebebidir. Çünkü ilâhî sevgi, bizzat âlemin varlık 

sebebidir.
22

 Daha doğrusu, tecellî, âlemin varlık sebebi, sevgi ise bu sebebin ilkesidir.
23

 Yani 

                                                           
16 İbn Arabi, Fütûhât, 3: 494-495. 
17 İbn Arabi, Fütûhât, 3: 530. 
18 İbn Arabi, Fütûhât, 8: 122. 
19  İbn Arabi, Fütûhât, 8:190. 
20 Sadreddin Konevî, Fatiha Sûresi Tefsiri, 3. Bs (İstanbul: İz Yayıncılık, 2007), 277. 
21 İbn Arabi, Fütûhât, 3: 535. 
22 İbn Arabi, Fütûhât, 3: 167. 
23 İbn Arabi, Fütûhât, 4: 87. 
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ilâhî sevgi ilâhî tecellînin, ilâhî tecellî de âlemin ve âlemde vuku bulan ibadetin varlık 

sebebidir. Daha açık bir dille söylersek, Allah eşyada tecellî ettiği için eşya var olmuştur. 

Allah‟ın eşyada tecellî etmesinin sebebi ise eşyayı sevmesidir. 

Bunun bir sonucu olarak denilebilir ki, İbn Arabî‟ye göre, Allah kullarını sevmiş ve bu 

sevgi sayesinde kullarını farz ve nafile ibadetlerde Peygamberine uymaya muvaffak kılmıştır. 

Kulun Allah‟a olan sevgisi de kulu ibadet etmeye sevk etmiştir. Allah, Peygambere uyarsa 

kulunu seveceğini de bildirmiştir. Böylece kulun Allah‟a olan sevgisi, iki ilâhî sevgi arasında 

korumaya alınmıştır. Her ne zaman kul Allah‟ı sevme özelliğinden sıyrılmaya niyetlense buna 

yol bulamaz ve iki ilâhî sevgi onu ibadet sahasında tutar.
24

 Yani ilk ilâhî sevgi kulu ibadet 

etmeye muvaffak kılar, ardından kulun Allah‟ı sevmesi devreye girer ve bu sevgi gereği kul, 

Allah‟a ibadet eder. Sonra da ilk ilâhî sevgi bir daha ama bu sefer ibadetin bir karşılığı olarak 

ortaya çıkar. Böylece hem kulun Allah‟a sevgisi hem de Allah‟ın kula sevgisi kulu Allah‟a 

ibadet üzere tutar. 

Kulun Allah‟ı sevmesinin bir yönü, Allah‟ı yalnızca Allah için değil kendisi için de 

sevmesi idi. Bu bağlamda, peygamber Allah‟tan bir şeriat getirir ve Allah‟ı neyin razı 

edeceğini insanlara aktarır. Peygamber, şeriatın emir ve yasaklarına itaat edildiğinde verilecek 

büyük mükâfâtı ve itaat edilmediğinde insanı bekleyen azabı bildirir. Bunun üzerine insan, 

sevgi ve rıza için yaptığı ibadetine başka bir ibadet daha eklemiş olur. O da mükâfât 

kazanmak ve cezadan kurtulmak için yapılan ibadettir. Böylece kul ibadette iki durumu bir 

araya getirerek Allah‟ı hem Allah için hem de kendisi için sevmiş olur.
25

 

Kulun, Allah‟a olan sevgisinin bir sonucu olarak, O‟nu razı edecek şeyleri yapmak 

istemesi, ilâhî aşkın ibadeti gerektirdiği noktadır. Tam bu noktada İbn Arabî‟nin düşünce 

sistemi bakımından ibadet ile ilgili sorunu hatırlayabiliriz. Esasında sorun iki yönlü olarak 

karşımıza çıkmaktadır: Birinci yönüyle sorun, ibadet eden-ibadet edilen birliği karşısında 

ibadetin anlamı ve gerekliliği ile ilgili; ikinci yönüyle ise kulun fiillerini zorunlulukla yapması 

karşısında ibadetin anlamı ve gerekliliği ile ilgilidir. Sorunun bu iki yönüne veya aşamasına 

yönelik çözüm de İbn Arabî‟nin ilâhî aşk anlayışıyla ilintilidir. 

Seven-Sevilen ve İbadet Eden-İbadet Edilen Birliği Karşısında İlâhî Aşk 

Daha önce ifade edildiği gibi, kul Allah‟ı Allah için sevdiğinde cenneti arzuladığı veya 

cehennemden korktuğu için değil, sadece sevdiği için O‟na ibadet etmekteyken
26

 iki sevgiyi 

birleştirdiğinde, bu sefer yaptığı ibadette Allah‟tan başka bir şeyin sevgisi de bulunur.
27

 Bu da 

kulun, mükâfâtı istemesi veya cezadan kaçınmak istemesi sûretiyle kendisini sevmesidir. 

İnsanın bu şekilde Allah‟ı severken aslında kendini sevmesi, Allah‟ın insanı Kendi sûretinde 

yaratmış olması ve ona Kendi ruhundan üflemiş olmasından ileri gelir. Bu, tıpkı kadının 

kendisinden yaratıldığı erkeğe veya kişinin kendi aslına özlem duymasına benzer. Bu şekilde 

insan da Rabbine iştiyak duyar ve büyük bir sevgi besler.
28

 

                                                           
24 İbn Arabi, Fütûhât, 7: 151. 
25 İbn Arabi, Fütûhât, 3: 496. 
26 İbn Arabi, Fütûhât, 3: 524. 
27 İbn Arabi, Fütûhât, 3: 496. 
28 Muhyiddin İbn Arabi, Fusûsu‟l-hikem (Kahire: Mektebetü‟s-Sikâfeti‟d-Diniyye, 2005), 179-180. 
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İnsanın Allah‟ı severken aslında kendisini sevmiş olmasının bir başka açıdan sebebi 

şudur: Herhangi bir şeye âşık olan kişi, ancak o şey için zihninde bir imge (misâl) tasarlayarak 

ona âşık olur; sonra da sevgilisini bu imgeye uydurur. İmgeyi âşık kendisi oluşturmuştur. 

Keza kul Hakk‟ı sevdiğinde, zihninde tasarladığı bir imgeyi sevmiş olur. Bu nedenle, her 

seven, sevdiğini, kendi tasarladığı bir şeye benzeterek sever.
29

 Dolayısıyla onu severken 

aslında kendini sevmiş olur. 

Aynı şeyi Konevî, “a„yân-ı sâbite” ile ilişkilendirerek, şöyle anlatır: İnsan, “ayn-ı 

sâbite”si ile Hakk‟ın aynası olduğuna ve Hak da insanın aynası olduğuna göre, insan Hakk‟ı 

severken gerçekte O‟ndaki kendi yansımasını sever. Hak da insanı severken insanda yansıyan 

Kendi zâtını sever. Bundan daha yetkin bir mistik tecrübe yoktur.
30

 Böylece bütün âşıklar 

gerçekte kendilerini severler. Sevgilinin sûreti, âşık için kendisini müşahede ettiği bir ayna 

konumundadır ve âşık, sevgili aynasında kendisini sever.
31

 

İbn Arabî‟ye göre, insanın Allah‟ı severken aslında kendini sevdiği gerçeği, ma„rifet 

göz ardı edildiğinde, Allah‟ı sevmenin bir sonucu olarak yapılan ibadette bile ortaya çıkar. İbn 

Arabî, bu durumu şu çarpıcı ifadelerle anlatır: Herhangi bir şeye ibadet etmeyi emreden, 

kişinin arzusudur (hevâ).
32

 Arzu ise bir şeyi sevgiyle veya aşkla istemek demektir. Kişi de bu 

emre uyduğu için, gerçekte her âbid ancak kendi arzusuna ibadet etmektedir. İbadet edilen 

Allah olduğunda bile bu böyledir. Çünkü kişi Allah‟a ibadet etmeyi arzulamasaydı O‟na 

ibadet etmezdi. İbadet edilenler çeşitli olsa bile âbidlerde değişmeyen unsur arzudur. Yapılan 

fiil şer„î emre ister uygun olsun ister olmasın, sonuçta âbid her zaman kendi arzusuna ibadet 

etmiştir. Bu ise bir sapmadır.
33

 

Fusûs için yazılan şerhte bu konuyla ilgili olarak şöyle bir örnek yer alır: Bir kimse 

kadınlara kul olur ve arzusu kendisini dört kadın almaya sevk eder. Bu meşru bir fiildir. 

Dolayısıyla arzusu şer„î emre uygun düşmüştür. Kadınlara kul olan başka biri ise nikâh şartını 

gözetmeden kadınlardan yararlanır. Bunun arzusu ise şer„î emre uygun düşmemiştir. Fakat her 

iki halde de arzu, âbidi farklı seviyelerde kullanmış, kişi sonuçta arzusuna ibadet etmiştir.
34

 

İbn Arabî durumu şöyle özetler: Âşık, ârif olmadığında, iç dünyasında bir sûret yaratır, 

üstünde titrer ve ona âşık olur. Bu durumda ihata ettiği bir şeye âşık olmuş ve ibadet etmiştir. 

Onu bu halden kurtaracak tek şey ma„rifettir.
35

 Buna göre, öyle anlaşılıyor ki, ma„rifet, 

“âşık”ı, hem Allah‟ı severken aslında kendini sevmiş olmaktan, hem de Allah‟a ibadet 

ederken aslında kendine ibadet etmiş olmaktan kurtarır. 

Kulun kendisini sevmesinden ve kendisine ibadet etmesinden ma„rifet sayesinde 

kurtulma süreci şöyle işler: Allah, ortağının olmasını sevmediği için, bütün sevginin kendisine 

tahsis edilmesini ve kendisinden başkasının sevilmemesini istediği için, arifin nefsine tecellî 

                                                           
29 İbn Arabi, Fütûhât, 6: 225. 
30 Sadreddin Konevî, İlahî Nefhalar, 2. Bs (İstanbul: İz Yayıncılık, 2004), 68-69. 
31 Konevî, Fatiha Tefsiri, 260. 
32 Burada “arzu” olarak Türkçeleştirilen “hevâ” terimi ile tikel bir arzu değil, daha çok nefsin istek ve arzularının 

kaynağı olan bir “ruhsal güç” kastedilmektedir. 
33 İbn Arabi, Fusûsu‟l-hikem, 158-159. 
34 Ahmed Avni Konuk, Fusûsu‟l-Hikem Tercüme ve Şerhi IV, ed. Mustafa Tahralı - Selçuk Eraydın (İstanbul: 

İFAV, 1992), 4: 118. 
35 İbn Arabi, Fütûhât, 4: 434. 

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE 

TAM METİN KİTABI www.artuklukongresi.org 251



ederek onda zorunlu bir bilgi yaratır.
36

 Bu bilgi uyarınca ârif, Allah‟ın güzel olduğunu ve 

âlemi en güzel sûrette yarattığını öğrenir; ardından bu güzelliği aşkla müşahede ederek 

kendinden geçer ve fena mertebesine yükselir.
37

 Böylece ârifin sevgisi tecellîye göre, tecellîyi 

fark edip anlaması da ma„rifete göre şekillenir.
38

 Dolayısıyla ma„rifetinin artması oranında 

ârifin Allah‟a olan sevgisi de artar. 

Bunun sonrasında ârif anlar ki, bütün mevcutlarda, bütün sevgi türleriyle sevilen 

yalnızca Allah‟tır. Çünkü Hak, bütün sevilenlerde zuhur edendir. Fakat Zeynep, Leyla, Hind, 

para, dünya veya makam gibi sevgililer bu sevgide Allah‟ı perdelemiştir. Ârif, bütün 

perdelerin ardında sevilenin Allah olduğunu bilir. Çünkü sevginin nedeni olan güzellik veya 

iyilik tamamıyla Allah‟a aittir. Bu durum tıpkı gerçekte Allah‟tan başkasına ibadet 

edilmediğine fakat bazı insanların bunun şuurunda olmamalarına benzer.
39

 Keza ârif, her 

sevgilinin sûretinde aslında Allah‟ın sevildiğini bildiği için, sevginin bir sonucu olarak kime 

ibadet edilirse edilsin, gerçekte herkesin Allah‟a ibadet etmekte olduğunu da bilir. Zira her 

ibadetin temelinde sevgi bulunur. Nitekim İbn Arabî, bir şiirinde bu durumu şu şekilde 

özetlemektedir: 

Her sûreti kabul edecek hale döndü kalbim: 

Ceylanların otlağı ve rahiplerin manastırı 
 

Putlar tapınağı ve tavaf edenin Kâbe‟si 

Tevrat levhaları ve Kur‟ân Mushaf‟ı. 
 

Sevgi dinini din edindim, nereye yönelirse yönelsin 

Binekleri. Bu din benim dinim ve imanım.
40

 

Böylece kul, ma„rifet sayesinde, baktığı her yerde ortaya çıkanın O olduğunu bilir ve 

gördüğü her şeyi O‟nunla gördüğünü, sevdiği her şeyi O‟nunla sevdiğini anlar. Sonunda ârif, 

aslında Allah‟ı Allah‟tan başkasının sevmediğini, O‟nun hem seven hem sevilen olduğunu 

fark eder.
41

 

Bu şekilde İbn Arabî, âşığı, Allah‟ı severken aslında kendini sevmesi veya Allah‟a 

ibadet ederken aslında kendi arzusuna ibadet etmesi tehlikesinden kurtarmış olmaktadır. Bunu 

da, ma„rifet sayesinde, hem sevenin hem de sevilenin gerçekte Allah olduğunu, keza, ibadet 

edenin de ibadet edilenin de gerçekte yine Allah olduğunu göstererek yapmaktadır. 

Fakat bu durumda, ibadet eden-ibadet edilen birliği nedeniyle ibadette ortaya çıkan 

sorun açısından en başa dönülmüş olur ve ibadetin anlamsızlığı sorunu var olmaya devam 

eder. Bu sorunun çözümü de, öyle görünüyor ki, yine ilâhî aşktadır. Ma„rifetin ortaya 

koyduğu varlıktaki ontolojik birliğe rağmen, mistik tecrübe düzeyinde âşık, kendisi ile 

                                                           
36 İbn Arabi, Fütûhât, 3: 496. 
37 Muhyiddin İbn Arabi, Arzuların Tercümanı, trc. Mahmut Kanık, 2. Bs (İstanbul: İz Yayıncılık, 2006), 19. 
38 İbn Arabî, Fütûhât, Cilt: 3, s. 519. 
39 İbn Arabi, Fütûhât, 489, 528. 
40 Muhyiddin İbn Arabi, Zehâiru‟l-A„lâk Şerhu Tercümâni‟l-Eşvâk (Beyrut: Matbaatu Ensiyye, 1312), 39-40; İbn 

Arabi, Arzuların Tercümanı, 43 Şiir No: 11, Beyit No: 13-15. 
41 İbn Arabi, Fütûhât, 3: 496. 

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE 

TAM METİN KİTABI www.artuklukongresi.org 252



ma„şûku yani sevgilisi arasında bir ayırım bulunduğunun şuurundadır. Çünkü âşık, bizzat 

kendisinin yaşadığı aşktan kuşku duymaz.  

Nitekim İbn Arabî, ma„rifet ile sevgiyi karşılaştırdığı bir yerde bilginin en yüksek 

seviye (makam), sevginin ise en yüksel hâl olduğunu söyler.
42

 Aslında İbn Arabî, ma„rifetin, 

keşf ve müşâhedeye bağlı olmasına rağmen, bir bilgi türü olarak teorik yönünün bulunduğuna, 

aşkın ise, mistik tecrübeye dayalı olarak yaşanan bir ruh hali olduğu için, pratik yönünün çok 

daha fazla olduğuna böylece işaret etmiş olmaktadır. Bu sayede bir yandan ârif, âşık ile 

ma„şûk arasında bir ayırım gözetmez ve onları “bir” görürken öte yandan âşık, kendisi ile 

ma„şûk olan Allah arasındaki ayırımı tecrübe eder. Kâmil bir velîde hem aşk hem de ma„rifet 

bir arada bulunmalıdır. Öyle anlaşılıyor ki, İbn Arabî için ma„rifet ile aşk birlikteliğinin 

anlamı da budur.  

İnsanın Özgürlüğü Sorunu Karşısında İlâhî Aşk 

Her şey Allah‟ın değişmeyen ezelî bilgisine göre önceden belirlenmiş olarak meydana 

geliyorsa, insanın kendi yaptıklarından sorumlu tutulamayacağının kabul edilmesi gerektiği 

ileri sürülebilir. İbn Arabî, “a„yân-ı sâbite” kavramına başvurarak bu sorunu çözmeye çalışır. 

Buna dayanarak da o, hiç kimsenin Allah‟a “Benim hakkımdaki bilgin, benim böyle olmamı 

gerektirdiği halde beni neden cezalandırıyorsun?” diyerek itiraz edemeyeceğini söyler. Çünkü 

ona göre, Allah‟ın bilgisi kişinin üzerinde bulunduğu duruma göredir. O kişi başka bir halde 

bulunsaydı Allah da onu o şekilde bilecekti.
43

 

Burada İbn Arabî‟nin önerdiği çözüm, temelde, “ilim malûma tabidir” ilkesinin “ayn-ı 

sâbite” kavramı aracılığıyla yeniden yorumundan ibarettir. Bu çerçevede İbn Arabî şunu 

söyler: Allah‟ın bilgisi malûma tabidir fakat bu malûm, sonradan meydana gelen eşya 

değildir. Buradaki malûm, yokluk halindeki mümkün demek olan “ayn-ı sâbite”dir. Bu 

nedenle Allah “ayn-ı sâbite”ye “Seni bu şekilde yaratmam benden değil sendendir. Çünkü 

seni bildiğim gibi olmasaydın seni böyle bilmezdim” der.
44

  

Öyle görünüyor ki, burada “a„yân-ı sâbite” için verilen hüküm, dışta varlığı bulunan 

eşyaya da uygulanmakta ve böylece “a„yân”dan, yaratılmış eşyaya haksız bir geçiş 

yapılmaktadır. Buradaki hata, örneğin tabloda bulunan papatyalar için verilen bir hükmü 

dışarıdaki papatyalar için de geçerli saymadaki hataya benzetilebilir. Burada “a„yân-ı sâbite” 

adeta Allah‟tan bağımsız olarak var olan ve Allah‟a kendi istidadının gereğini dayatan bir 

“haricî varlık” konumuna çıkarılmaktadır.  Tersinden söylemek gerekirse, “a„yân-ı sâbite”nin 

bu kadar güçlü olması için Allah‟tan bağımsız bir varlığa sahip olması gerekmektedir. Fakat 

bu, İbn Arabî‟nin varlıkta birliği esas alan anlayışına aykırıdır. Bu noktada İbn Arabî‟nin 

“a„yân-ı sâbite” hakkındaki aşağıdaki sözleri, oldukça önem arz etmektedir: 

Hikmet, bütün eşyayı kuşatsa da özel bir bilgi türüdür. “Hikmet” ile “bilgi” 

arasındaki fark ise hikmetin yaratıcı olmasına karşılık bilginin böyle olmamasıdır. Zira 

bilgi bilinene bağlıyken hikmet, işin belirli bir tarzda olmasına hükmeder. Böylece 

“a„yân-ı sabite”nin düzeni, sabitlik hali üzerine, Hakîm‟in hikmeti tarafından belirlenmiş 

                                                           
42 İbn Arabi, Fütûhât, 2: 99. 
43 İbn Arabi, Fütûhât, 7: 24. 
44 İbn Arabi, Fütûhât, 8: 50. 
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olur. Çünkü bir “ayn-ı sâbite”ye atfedilen düzen, başka bir “ayn-ı sâbite”ye de bizatihi 

atfedilebilir. Fakat hikmet, “ayn-ı sâbite”yi, üzerinde bulunduğu sâbitlik hali üzere (yani 

ezelî olarak), varlığa çıkacağı zamana ve hale göre düzenlemeyi gerektirmiştir. İşte bu, 

Hakk‟a mahsus olan ve insanların farkında olmadığı bir bilgi (hikmet)‟dir. “A„yân-ı 

sâbite”nin bu düzeni, varlıkla nitelenmeden önce sâbitlik hali üzere (yani ezelî olarak) bu 

bilgi sayesinde ortaya çıkar.
45

 

Bu metinle birlikte bir değerlendirme yapıldığında anlaşılıyor ki, “ilim malûma 

tabidir” ilkesi çerçevesinde “a„yân-ı sâbite”nin ilâhî bilgiyi belirlemesi, aslında, ilâhî bilgi 

türleri arasındaki ilişkiye dair bir konudur. “A„yân-ı sabite”nin kendisi de ilâhî bilginin bir 

türü olduğu için, konuyla ilgili olarak ilâhî bilginin üç türünün burada söz konusu edildiği 

görülmektedir: Hikmet, “a„yân-ı sabite” ve “a„yân-ı sâbite”ye bağlı olan ilâhî bilgi. Hikmet 

“a„yân-ı sâbite”yi belirlemekte o da ona bağlı olan ilâhî bilgiyi etkilemektedir. Yani ilâhî 

bilgiye konu olan eşyanın, mutlak anlamda ilâhî bilgiyi belirlediği düşünülemez. Dolayısıyla, 

insanın sorumluluğu ile ilgili yukarıda bahsedilen soruna İbn Arabî‟nin önerdiği çözümün 

etkin olmadığı söylenebilir. 

Esasında, İbn Arabî‟ye göre, insan kendi fiilinin faili değil, fiilin aracı ve fiilin 

üzerinde gerçekleştiği bir “yer” konumundadır.
46

 Bu nedenle görünüşte kula atfedilen fiilleri 

kul vasıtasıyla yapan aslında Allah‟tır. Allah için kul, marangozun keseri veya terzinin iğnesi 

gibidir.
47

 Hatta kulun fiillerinde ortaya çıkan Hakk‟ın kendisidir. Çünkü kula nispet edilen her 

fiil, Allah‟ın farklı isimleri arasındaki etkileşimin kuldaki bir sonucudur. Bu etkileşim 

sonucunda o esnada hangi isim baskın gelirse, kulun fiili de o ismin hükmüne göre ortaya 

çıkar.
48

 Bu şekilde bütün fiilleri kulda yaratan Allah olduğu halde, fiili kendine atfeden kul, 

böylece Allah‟a sadece bir perde olur.
49

 

Bu nedenle fiilleri gerçek anlamda kula atfetmeyi, İbn Arabî, doğruluktan sapma 

sayar. Çünkü ona göre, fiillerin sahibi Allah‟tır. İster yaratmaya ister güç yetirmeye (iktidâr) 

veya isterse “kesb”e başvurmak sûretiyle yapılsın, fiilleri kula atfetmek, duyu ve şeriata 

dayanan bir sapmadır. Sapmanın şer„î dayanağı, fiillerin ayetlerde kula atfedilmesidir.
50

 

Burada İbn Arabî sapmanın duyusal dayanağından söz etmese de bu, herkesin, kendi fiilinin 

kendisine ait olduğunu bizzat tecrübe etmesi olmalıdır. 

İbn Arabî‟nin ifadesiyle, haktan sapmanın şer„î dayanaklarından birisi, Allah sizi ve 

amellerinizi yarattı
51

 ayetidir. Ona göre, Allah‟ın aynı şeyi yani kulun “amel”ini hem 

Kendisine hem de kula da atfetmesinin nedeni, “amel”deki çok yönlülüğü göstermektir.
52

 İbn 

Arabî, bu çok yönlülüğün, fiillerin yaratılmasında Allah ile âlem arasındaki aklî bir ortaklık 

                                                           
45 İbn Arabi, Fütûhât, 7: 379. 
46 İbn Arabi, Fütûhât, 3: 533; İbn Arabi, Fütûhât, 2: 62. 
47 İbn Arabi, Fütûhât, 6: 30; İbn Arabi, Fütûhât, 7: 45. 
48 İbn Arabi, Fütûhât, 2: 460. 
49 İbn Arabi, Fütûhât, 1: 520. 
50 İbn Arabi, Fütûhât, 2: 346. 
51 es-Saffât 37/96. 
52 İbn Arabi, Fütûhât, 7: 333. 
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olarak kabul edilebileceğini söyler.
53

 Bu kabule rağmen İbn Arabî, kul ile yaratıcısı arasındaki 

bu ortaklığın aslında yalnızca görünüşte olduğunu ifade eder.
54

 

İbn Arabî‟ye göre Allah‟ın fiili kula atfetmesinin nedeni, kulun içyüzünün, Hakk‟ın 

Kendisi olmasıdır.
55

 Dolayısıyla, İbn Arabî açısından, fiillerin kula atfedilmesinde, fiillerin 

aslen Allah‟a ait olması gerçeğine bir aykırılık bulunmamaktadır. Yani fiil kula atfedilirken 

bile kastedilen fiilin Allah‟a ait olmasıdır. Çünkü varlıkta Allah‟tan başkası yoktur. 

Bu nedenle Allah karşısında kulun gerçek bir özgürlüğü yoktur. Yaratılmışlara 

atfedilen özgürlük, Allah‟a karşı değil, ancak eşyanın birbirine karşı özgürlüğü şeklinde 

yorumlanabilir.
56

 Çünkü İbn Arabî‟ye göre insanın ve Allah‟tan başka her şeyin aslı 

zorunluluktur. Bu nedenle kul, seçiminde zorunludur.
57

 

Bütün fiillerin Allah‟a ait olması ve varlıkta O‟nun bilgisine aykırı hiçbir şeyin 

meydana gelmemesi yönündeki bu düşünceler karşısında, herhangi bir çelişkiye düşmeden, 

insanın özgür olduğunu ve yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini savunmak mümkün 

görünmemektedir. Nitekim Konevî de aynı noktaya işaret eder. Ona göre kulda ortaya çıkan 

fiiller eğer tamamen ilâhî irade ve yaratmanın sonucuysa kula nispet edilemez. Kula nispet 

edilebilse bile, bu fiiller, “ayn-ı sâbite”nin gerektirmesinin bir sonucu
58

 olduğu kabul edildiği 

sürece, zorunlu olarak ortaya çıkan bir şeyden dolayı kulun kınanıp suçlanması imkânsızdır.
59

 

Öte yandan herkes, bir fiili yaparken herhangi bir dayatma hissetmediğini bizzat 

yaşayarak anlayabilir ve fiillerinde özgür olduğu sonucunu çıkarabilir. Yine hemen herkes, 

insanın yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini kabul eder. Bu nedenle İbn Arabî, 

insanın özgür ve yaptıklarından sorumlu olduğunu çeşitli yollarla ortaya koymaya çalışır. 

Fakat onun varlık görüşü çerçevesi içinde kalınarak insanın özgür ve sorumlu olduğunu 

göstermenin hiç de kolay olmadığını belirtmek gerekir. Nitekim İbn Arabî‟nin de tüm 

çabasına rağmen bu konuda felsefî anlamda başarılı olduğu söylenemez. 

Tüm bunlara rağmen İbn Arabî, kulun, kendi fiiliyle ne türden olursa olsun bir 

ilişkisinin bulunduğunu ve kulun herhangi bir fiille yükümlü tutulabilmesi için ona fiilden bir 

pay verilmesi gerektiğini kabul eder. O, her görüş sahibinin amacının, yükümlülüğü tesis 

etmek için kulun fiildeki bu payını ortaya koymak olduğunu ve bu amaç bilindikten sonra 

yapılan adlandırmaların çok önemli olmadığını ifade eder.
60

 

Sonuç 

İbn Arabî açısından ilâhî aşk, arifin Allah‟a ibadetinin ve âlemi anlamlandırmasının 

anahtar kavramıdır. Keza ilâhî aşk, ancak yaşanarak anlaşılabilen mistik bir tecrübe olarak 

arifin dinî yaşantısında kendisini Allah karşısında doğru bir biçimde konumlandırabilmesinin 

de temelini teşkil etmektedir. Fakat varlıktaki birlik ilkesine rağmen seven-sevilen ve ibadet 

                                                           
53 İbn Arabi, Fütûhât, 2: 514; İbn Arabi, Fütûhât, 5: 314. 
54 İbn Arabi, Fütûhât, 6: 112. 
55 İbn Arabi, Fütûhât, 7: 186. 
56 İbn Arabi, Fütûhât, 2: 47; İbn Arabi, Fütûhât, 3: 195. 
57 İbn Arabi, Fütûhât, 2: 42; İbn Arabi, Fütûhât, 6: 180; İbn Arabi, Fütûhât, 7: 68. 
58 Konevî, İlahî Nefhalar, 52. 
59 Konevî, İlahî Nefhalar, 53. 
60 İbn Arabi, Fütûhât, 7: 16. 
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eden-ibadet edilen ilişkisindeki dengenin korunabilmesi için ilâhî aşk tecrübesinin ma‟rifet 

eşliğinde gerçekleşmesi gerekir. Ma‟rifet kavramı bu dengenin teorik veçhesini, ilâhî aşk 

tecrübesi de pratik veçhesini teşkil etmektedir. 
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SEBK-İ HİNDÎ ŞAİRLERİNİN MEVLÂNÂ’YA BAKIŞI 

SEBK-I HINDÎ POETS' PERSPECTIVE ON MEVLANA 

Emrullah YAKUT
*
 

Öz 

Hint üslubu gerek dildeki tasarrufları ve gerekse muhteva bakımından getirdiği yeniliklerle 

klasik şiir geleneğinde meydana gelen mühim bir kırılmadır. Ancak böyle olmasına rağmen 

bu üslup etkisindeki şairlerin geleneği bütünüyle reddetmedikleri, kudemaya mensup 

şairlerden övgüyle bahsettikleri, şiirlerini tanzir ettikleri görülmektedir. En çok övgü alan ve 

tanzir edilen şairlerin başında Mevlânâ gelir. Bu çalışmada Fars Sebk-i Hindî şairlerinin 

Mevlânâ‟ya bakışları incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sebk-i Hindî, Mevlânâ, Sâib-i Tebrîzî, Hazîn-i Lâhîcî, Bîdil-i Dihlevî 

The Indian style is an important break in the tradition of classical poetry, both with its 

dispositions on language and its innovations in terms of its content. However, despite this, it 

is seen that the poets under the influence of this style did not completely reject the tradition; 

they praised the old masters and replied kindly to their poems in emulations [tanzir]. Rûmi is 

one of the most praised and emulated poets. In this study, Persian Sebk-i Hindi poets' views 

on Rûmi will be examined. 

Keywords: Sebk-i Hindi, Indian Style, Mevlana, Rumi, Saib Tabrizi, Hazin Lahiji, Bidil 

Dihlevi 

Giriş 

XIII. asırda Türk sufiliğinin teşekkülünde mühim rol oynayan şahsiyetlerden Mevlânâ (ö. 

1273) mutasavvıf kişiliğinin yanı sıra şiirleriyle de klasik edebiyatta derin izler bırakmıştır. 

Mevlânâ‟nın şairleriği sebebiyle şiir yazmak Mevlevîliğin sünnet-i seniyyesi olarak kabul 

edilmiş, bu yolu benimseyenler arasında şiir okumayı ve hatta şairliği yaygınlaştırmıştır. 

Böylece Mevlevîlik klasik şiiri besleyen mühim bir “kurucu metin” olma vezifesini deruhte 

etmiştir. Türk edebiyatındaki Mevlevî şair sayısı XVI. asırdan itibaren artmaya başlamış, 

XVII. asırda 10 olan bu şairlerin sayısı XVIII. asırda 212‟ye yükselmiştir (İsen 1989: 23-27; 

İsen 1997: 216-218 akt. Horata 1999: 46). Bu şairlerden Neşâtî, Şeyh Gâlib ve Sâkıb Dede 

şeyhlik makamına kadar yükselmiş, Esrâr Dede bin bir günlük çilesini tamamlayarak “dede” 

ünvanını almıştır. Nef‟î ve Nâbî ise Mevlevî (Gölpınarlı 2018: 410) veya Mevlânâ muhibbânı 

(Horata 1999: 47)  olarak zikredilebilecek büyük şairlerdendir. Mevlânâ‟nın 

anlatılamayacağını ve anlaşılamayacağını ifade eden Tarlan‟a göre onun duygu ve düşünce 

dünyasına en çok yaklaşabilen şair Nef‟î‟dir. Zira Nef„î tıpkı Mevlânâ gibi “daima feveran 

eden hamleli bir ruh”a sahiptir (Tarlan 1974: 87-89). 

Mevlânâ ve Mevlevîlik ile divan şairlerinin münasebeti üzerine birçok çalışma yapılmıştır. 

Bunların bir kısmı bir şairle sınırlıyken bir kısmı ise belli başlı şairleri ele almaktadır.
1
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Farsçada ise Seyyid Mehdî Nûrullâhiyân Sâib-i Tebrîzî‟nin şiirlerinde Mevlânâ‟nın 

düşüncelerinin izlerini tespit etmeye çalışmıştır. Bu bağlamda vezin, kafiye, redif, deyimler, 

terkip ve şiirsel tasvirler, mazmunlar, fikirler, hikâye ve temsiller yönünden bir mukayese 

yapmıştır (Nûrullâhiyân 1388). 

Bu çalışmada Fars Sebk-i Hindî şairlerinin Mevlânâ‟ya bakış açısı ele alınacak, muhteva veya 

şekil yönünden bir mukayese yapılmayacaktır. Böylelikle klasik şiir geleneğinde esaslı bir 

değişim ve yenilik yapan bu üsluba mensup şairlerin kudemaya mensup mühim bir şair 

karşısındaki konumları tespit edilecektir. 

Araştırmamızda Örfî-i Şîrâzî (ö. 1591), Tâlib-i Âmulî (ö. 1626), Kelîm-i Kâşânî (ö. 1651), 

Ganî-i Keşmîrî (ö. 1668), Sâib-i Tebrîzî (ö. 1676), Şevket-i Buhârî (ö. 1700), Bîdil-i Dehlevî 

(ö. 1720) ve Hazîn-i Lâhîcî'nin (ö. 1766) divanları taranmıştır. Taramalar neticesinde başta 

Sâib olmak üzere Bîdil ve Hazîn divanlarında Mevlânâ‟dan bahseden beyitler tespit 

edilmiştir. 

1. Sâib-i Tebrîzî açısndan Mevlânâ 

1591 yılında Tebrîz veya İsfahan‟da dünyaya gelen Sâib‟in ailesi, I. Şah Abbas‟ın emriyle 

İsfahan‟a yerleşmiştir. Eğitimini İsfahan‟da alan Sâib genç yaşta hacca gitmiş, dönüşte 

Osmanlı Devleti‟nin bazı şehirlerini dolaşarak İsfahan‟a varmıştır. Osmanlı sarayıyla ilişkisi 

olduğu yönünde iddialar üzerine Hindistan‟a hareket etmiştir (1625). Yolda Herat ve Kâbil‟e 

uğramış, Kabil‟de Zafer Han diye tanınan Mirza Ahsenullah‟tan büyük ilgi ve saygı 

görmüştür. Zafer Han‟a kasideler yazan ve ondan himaye gören Sâib bir süre sonra kendisini 

almaya gelen babasıyla İsfahan‟a dönmüştür. II. Abbas‟ın yakın ilgisine mazhar olan Sâib 

“melikü‟ş-şuarâ” unvanını alır. 1640 yılında Tebriz‟de Evliya Çelebi‟yle görüşür. 1676 

yılında vefat eden şair İsfahan‟daki Sâib Tekkesine defnedilir (Sadıkoğlu 2008). Sâib‟in 

eserleri büyük ölçüde Farsça olmakla birlikte 22 tane Türkçe gazeli tespit edilmiştir (Kartal 

2011: 279). Gölpınarlı‟ya göre Sâib Anadolu‟ya yolculuğu sırasında Konya‟ya uğramış, 

burada bir süre kalıp Mevlevî olmuş ve İran‟a döndüğünde Tebriz‟de bir mevlevîhâne inşa 

ettirmiştir (Gölpınarlı 2018: 408). Ancak bazı İranlı araştırmacılar, bu bilginin Farsça 

kaynaklarla mutabık olmadığı ve Sâib‟in şiirlerinde Konya‟dan bahsedilmediği gerekçesiyle 

onun Konya‟da bulunmadığını iddia etmektedirler (Nûrullâhiyân 1388: 9).  

Sâib-i Tebrîzî, Fars Sebk-i Hindî şairleri içinde Mevlânâ‟dan en çok bahseden şairdir. 

Yaptığımız taramalarda Sâib‟in 62 gazelde Mevlânâ‟dan bahsettiği tespit edilmiştir. 

Bunlardan 41‟i naziredir. Doğduğu şehre nispetle İranlıların daha ziyade Belhî Türklerin ise 

Rûmî künyesiyle andığı Mevlânâ‟yı Sâib-i Tebrîzî şu isimleri anar: Mevlevî (19 kez), 

Mevlevî-yi Rûm (13), Molla (11), Mürşid-i Rûm (8), Ârif-i Rûm (4), Mevlânâ-yı Rûm (2), 

Mevlânâ (2), Mollâ-yı Rûm (1), Mîr-i Belh (1), Nakd-ı Haydar (1). Bu beyitlerde Sâib 

Mevlânâ‟nın müridi olduğunu, onun tarzını benimsediğini, ondan feyz aldığını dile getirmesi 

önemlidir. 

                                                                                                                                                                                          
1 Ayan, H. (1991). Şeyh Galib’te Mevlânâ Sevgisi. Türk Dili, S.480, 530-536; Ayan, H. (1992). Mevlevî Şairler. 
Türk Dili, S.492, 456-460; Gölpınarlı, A. (2018). Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik. İstanbul: İnkılâp Kitabevi; Horata, 
O. (1999). Mevlânâ ve Divan Şairleri. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Osmanlının Kuruluşunun 
700. Yılı Özel Sayısı, 43- 56. Önkaş, N. A. (2016). Klasik Türk Edebiyatında Mevlevîlik Kültürü ve Mevlevî Şâirler. 
Ankara: Gece Kitaplığı; Tarlan, A. N. (1974). Mevlana. İstanbul: Hareket Yayınları. 
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Mevlânâ’nın takipçisi ve mürîdi: 

Sâib gazellerinde Mevlânâ‟ya tabi olduğunu hatta onun müridi olduğunu, bu yüzden şiirinin 

tamamıyla irfanla dolu olduğunu, insanları kendinden geçirdiğini dile getirir. 

Mevlânâ‟nın müridi olması sayesinde Sâib‟in sözü arşa ulaşmıştır. Şair burada kendi şairliğini 

övmekte ama bunu Mevlânâ‟ya mürid olmasına bağlamaktadır: 

تاّطذ صائةٍریذ ٍ٘ى٘ی رًٗ   

 ّنرد در مَر عرش دست گفتارش

[Sâib Mevlânâ Rûmî‟nin müridi olmasaydı sözü arşın kemerine uzanmazdı.] (Sâib G.5005/2) 

Mevlânâ ve Attâr‟ın (ö. 1221) takipçisi olduğu için Sâib‟in şiirleri akılları baştan almaktadır: 

ٍا ٕ٘ش ٍی ترد صائة ۀازاُ تراّ  

پیرٗ سخِ ٍ٘ى٘ی ٗ عطاریٌمٔ   

[Mevlânâ ve Attâr‟ın sözlerinin takipçisi olduğumuz için bizim nağmemiz akılları baştan 

almaktadır.] (Sâib G.5770/16) 

Mevlânâ‟ya tabi olduğundan beri onun şiiri tamamen irfandır.  

 اقتذا تا تٔ ٍ٘ى٘ی مردٓ است

 ضعر صائة تَاً عرفاُ است

[Mevlânâ‟ya tabi olduğundan beri Sâib‟in şiiri tam manasıyla irfandır.] (Sâib G.2213/9) 

Sâib Mevlânâ‟ya tabi olsa da onun mertebesine erişemeyeceğine inanır: 

صائة تٔ ٍ٘ى٘ی ۀخ٘إذ رسیذ رتث  

عطار ٍی رسذ ۀگر ٍ٘ى٘ی تٔ رتث  

[Eğer Mevlânâ‟nın rütbesi Attâr‟a yetişebilirse Sâib‟in rütbesi de Mevlânâ‟ya yetişir.] (Sâib 

G.4085/11) 

Mevlânâ’nın tarzını ve şiirini örnek almaktadır: 

Sâib her aradığının Mevlânâ‟nın divanında olduğunu söyler, bu yüzden başkalarının şiirine 

ihtiyacı yoktur: 

ٍی خ٘إیٌ صائة ٕست در دی٘اُ إٗر چٔ   

 تا مالً ٍ٘ى٘ی زاضعار عاىٌ فارغیٌ

[Ey Sâib, her ne ararsak onun divanında var. Mevlânâ‟nın sözü sayesinde bütün cihanın 

şiirinden fariğiz.] (Sâib G.5468/6) 

Mevlânâ‟nın tarzını takip etmesi sayesinde Sâib‟in fikri inkişaf etmiş ve yücelmiştir: 

 فتاد تا تٔ رٓ طرز ٍ٘ى٘ی صائة
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فنرش ضذٓ است م٘مثٖا ۀسپْذ ضعي  

[Sâib Mevlânâ tarzının yoluna düştüğünden beri yıldızlar onun fikrinin alevinde üzerlik
2
 gibi 

olmuştur.] (Sâib G.667/8) 

Şairlerin Mevlânâ tarzını anlayabilmesi için Sâib gibi yıllarca zahmet çekmesi gerekmektedir: 

 ساىٖا إو سخِ تایذ مٔ خُ٘ ده خ٘رّذ

 تا چ٘ صائة آضْای طرز ٍ٘الّا ضّ٘ذ

[Söz ehlinin Mevlânâ tarzını tanıyabilmesi ve anlaması için Sâib gibi yıllarca kan yutması 

gerekir.] (Sâib G.2601/8) 

Bir başka beyitte ise Mevlânâ‟nın tarzıyla kendi şiirinin kıyaslanamayacağını dile getirir ve 

kendini ayıplar: 

 صائة ت٘ از مجا، رٗش ٍ٘ى٘ی مجا؟

حیا ز ٍیاُ ترگرفتٔ ای؟ ۀچُ٘ پرد  

[Ey Sâib, nerede sen, nerede Mevlânâ‟nın tarzı! Nasıl utanma perdesini aradan kaldırırsın?] 

(Sâib G.6894/8) 

Mevlânâ’nın fikirlerinden feyiz almaktadır: 

Mevlânâ‟dan feyiz aldığını söyleyen Sâib kendisini Şems-i Tebrîzî‟ye benzetir: 

 چُ٘ ّیاتذ ّ٘ر فیض از رٗح پاك ٍ٘ى٘ی؟

 ضَس تثریسست صائة در ٍیاُ عاضقاُ

[Sâib âşıkların arasında Şems-i Tebrîz gibidir. [Hâl böyleyken] Mevlânâ‟nın temiz ruhundan 

nasıl feyiz almasın?] (Sâib G.5977/9) 

Mevlânâ‟nın gazelini meşk ettiğini dile getiren Sâib böylelikle onun şiirlerinin kendisi için bir 

örnek olduğunu, onu örnek aldığını ifade eder: 

فنر ٍِ ٗجذ ٗ سَاع آٗرد ۀزٍسٍ  

 تا غسه ٍ٘ى٘ی است سر خط افنار ٍِ

[Mevlânâ‟nın gazeli bana numune olduğundan beri fikrimin nağmesiyle [insanlar] vecde gelir 

ve semâ yaparlar.] (Sâib G.6441/20) 

Mevlânâ‟nın fikirleriyle dünyada az rastlanan bir gürültü kopardığını dile getirir. Bilindiği 

üzere Hint üslubu klasik şiir geleneğinde önceleri yadırganmış, hatta bu üslup şairleri de 

kendi şiir anlayışlarını “ma‟nâ-yı bîgâne” tabiriyle anmışlardır. Her ne kadar Hint üslubunu 

tamamen Mevlânâ‟ya bağlamak doğru olmasa da Sâib‟in aşağıdaki beyti sanki bu üslubun 

yadırganan anlayışıyla ilgili söylenmiş izlenimi vermektedir: 

                                                            
2 Üzerlik tohumu susama benzeyen, beyaz çiçekli bir bitkidir. Tütsüsü yapıldığında kaza ve belayı def ettiğine 
inanılır. 
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 صائة از افنار ٍ٘الّای رًٗ

 طرفٔ ض٘ری در جٖاُ افنْذٓ ای

[Ey Sâib, Mevlânâ‟nın fikirleriyle dünyada daha önce benzeri görülmemiş bir gürültü 

kopardın.] (Sâib G.6988/15) 

Sâib Mevlânâ‟nın sözlerini söz ehlinin meclisinde söylediğinde meclis coşar: 

ارتاب سخِ چُ٘ ّط٘د گرً ۀْٕگاٍ  

 صائة سخِ از ٍ٘ى٘ی رًٗ در افنْذ

[Söz ehlinin meclisi nasıl coşmasın? Sâib Mevlânâ‟dan sözler söyler.] (Sâib G.4414/7) 

Sâib gamlandığında Mevlânâ‟nın âşıkane gazellerini bir çare olarak görür: 

 صائة فسردٓ ایٌ، تیا در ٍیاُ فنِ

 از ق٘ه ٍ٘ى٘ی غسه عاضقأّ ای

[Ey Sâib, gamlandık. Gel ve Mevlânâ‟nın âşıkane gazellerinden bir söz söyle.] (Sâib 

G.6911/8) 

Sâib-i Tebrîzî gibi Şeyh Gâlib de, özellikle Hüsn ü Aşk mesnevisinde, Mevlânâ‟dan feyiz 

aldığını ifade eder. Mukayese açısından burada birkaç beyti zikretmek uygun olacaktır. 

Hazine olarak nitelendirdiği Hüsn ü Aşk mesnevisinde yeni bir usul tutturduğu ve esrarı 

Mesnevî‟den aldığını dile getirir: 

Gencînede resm-i nev gözettim 

Ben açtım o genci ben tükettim 

Esrârını Mesnevîden aldım 

Çaldımsa da mîrî mâlı çaldım 

(Hüsn ü Aşk 2018-19) 

Sonra kaleme seslenerek “seher vakti nasıl ki gecenin eseri değilse bu eser de senin değildir” 

der ve ekler: “Anadolu mürşidinin (Mevlânâ) feyizlerinin nurları aydınlığımı ufuklara tanıttı.” 

Ey hâme eser senin değildir 

Ey şeb bu seher senin değildir 

Envâr-ı füyûz-ı mürşid-i Rûm 

Âfâka fürûgum etti ma„lûm  

(Hüsn ü Aşk 2023-24) 

Burada şairin, kendisinin de tıpkı kalem gibi eserin ortaya çıkmasına sadece aracılık ettiğini, 

eserin asıl sahibinin Mevlânâ olduğunu ima ettiği düşünülebilir. 
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2. Hazîn-i Lâhîcî 

Bu çalışmada divanları taranan şairler içinde Sâib‟den sonra Mevlânâ‟dan en çok bahseden 

Fars Sebk-i Hindî şairi Hazîn-i Lâhîcî‟dir. 1692‟de İsfahan‟da doğan Hazîn-i Lâhîcî‟nin soyu 

Safeviyye tarikatinin piri Safiyyüddîn-i Erdebîlî‟nin mürşidi olan İbrâhim Zâhid-i Geylânî‟ye 

dayanmaktadır. Babası öğrenim için İsfahan‟a gitmiş ve buraya yerleşmiştir. İsfahan ve 

Şîrâz‟da öğrenim gören Hazîn Hıristiyanlık, Yahudilik ve Zerdüştîlik hakkında araştırmalar 

yapmıştır. 1722‟de Afganlılar‟ın İsfahan‟ı kuşatması üzerine Hürremâbâd‟a kaçmış, ardından 

Afgan Hükümdarı Eşref Han üzerine sefer düzenleyen Şah Tahmasb‟ın ordusuna katışmıştır. 

Hac farizasını yerine getirdikten sonra Hindistan‟a geçen Hazîn Delhi, Agra ve Benâres gibi 

bazı Hint şehirlerinde hayatını sürdürmüş, vefat ettiği Benâres şehrinde defnedilmiştir. 300‟e 

yakın eser kaleme aldığı söylenmesine rağmen bu eserlerden ancak bir kısmı günümüze 

ulşabilmiştir (Aliev 1998). 

Hazîn Dîvânı‟nda yaptığımız incelemede Mevlânâ‟ya nazire olarak yazılan 12 gazel tespit 

edilmiştir. Hazîn bu gazellerde Mevlânâ‟yı Ârif-i Rûm, Mürşid-i Rûm, Mevlevî, Mevlevî-yi 

Rûm isimleriyle anar. 

Şair, Mevlânâ‟nın “Cânâ kabûl gerdân în cüst u cûy-ı mâ râ” (Dîvân-ı Kebîr G.193) matlalı 

gazeline yazdığı nazirede Mevlânâ‟yı kendisinin mürşidi olarak zikreder: 

 اّ٘ار ٍرضذ رًٗ، ضذ رإثر حسیِ را

جستج٘ی ٍا راجاّا قث٘ه گرداُ، ایِ   

[Anadolu mürşidinin nurları bize rehber oldu. “Ey sevgili, bizim bu arama çabamızı kabul 

et.”] (Hazîn G.102/7) 

Mevlânâ‟nın "Dî benevâht yâr-ı men bende-i gam-resîde râ" (Dîvân-ı Kebîr G.46) gazeli için 

kaleme aldığı nazirede tevriyeli bir şekilde Mevlânâ‟nın nefesi sayesinde “âzer”inin (âteş, kış) 

bahar olduğunu dile getirir. Âzer, ateş anlamının yanı sıra İran takviminde 22 Kasım – 21 

Aralık arasında kış günlerine tekabül eden bir aydır. Dolayısıyla ateş anlamıyla 

düşünüldüğünde Hz. İbrahim‟in ateşe atılması ve ateşin gül bahçesine dönüşmesi hadisesine 

telmih vardır. 

 از دً ٍ٘ى٘ی حسیِ آرر ٍِ تٖار ضذ

 در ٍگطا ٗ مٌ َّا، گيطِ ّ٘ رسیذٓ را

[Ey Hazîn, Mevlânâ‟nın nefesiyle benim “âzerim” gül bahçesi oldu. “Kapıyı açma ve yeni 

yetişmiş gül bahçesini az göster”] (Hazîn G.132/7) 

Hazîn "Ber ser-i kûy-ı to 'akl ez ser-i cân ber-hîzed" (Dîvân-ı Kebîr G.803) matlalı gazelin 

tanzirinde Mevlânâ‟nın nefesi sayesinde yasemin bahçesinden sonbaharın eziyetinin 

kalkacağını dile getirir: 

 تر مص از ده ّفس ٍ٘ى٘ی رًٗ، حسیِ

 تا ز گيسار سَِ، رّج خساُ ترخیسد
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[Ey Hazîn, can u gönülden Mevlânâ‟nın nefesini teneffüs et. “Böylece yasemin bahçesinden 

sonbaharın eziyeti kalksın.”] (Hazîn G.498/7) 

Şair "Bahâr âmed bahâr âmed selâm âverd mestân râ" (Dîvân-ı Kebîr G.62) matlalı gazele 

yazdığı nazirede Mevlânâ‟dan işret daveti getirdiğini dile getirir ve kendisini sakiye benzetir. 

Böylece ondan feyiz aldığını ve bunu gönül ehline aktardığını ima eder: 

 حسیِ از عارف رٍٗی، صالی عطرت آٗردٓ مٔ

ذ، تَاً آٗرد ٍستاُ رایاتساقی ٕر چٔ در  

[Hazîn Anadolu arifinden işret daveti getirdi. “Saki her ne gerekse hepsini sarhoşlara sundu.”] 

(Hazîn G.63/7) 

"Nî dîde her dilî râ dîdâr mînümâyed" (Dîvân-ı Kebîr G.859) matlalı gazelin tanzirinde ise 

Mevlânâ‟nın şiirlerinin söz gibi göründüğünü ama söz olmadığını, aşk ve mestlik sırları 

olduğunu ifade eder: 

 اسرار عطق ٗ ٍستی ست اضعار عارف رًٗ

 گفتار ّیست ىینِ، گفتار ٍی َّایذ

[Anadolu arifinin şiirleri mestlik esrarıdır. “Söz gibi görünür ama söz değildir.”] (Hazîn 

G.521/14) 

3. Bîdil-i Dehlevî 

1644 yılında Hindistan'ın Azîmâbâd (Patna) şehrinde yılında dünyaya gelen Bîdil baba 

tarafından soyu bir Çağatay boyuna dayanmaktadır. Kadîrî olan babasının da etkisiyle küçük 

yaştan beri tasavvuf terbiyesi alan Bîdil'in Farsça dışında Arapça, Bengalce, Urduca, 

Sanskritçe ve Çağatay Türkçesini bildiği anlaşılmaktadır. Şiirlerinde tasavvuf ve Hint 

felsefesinin etkileri görülen Bîdil'in Çağatay Türkçesiyle yazılmış 67 beyitlik manzumesi de 

bulunmaktadır. Bîdil‟in gazellerinde Mevlânâ‟nın yanı sıra Emîr Hüsrev-i Dihlevî‟nin (ö. 

1325), kasidelerinde ise Hâkânî-yi Şirvânî‟nin (ö. 1199) etkisi görüldüğü söylenmektedir. 

Tılsım-ı Hayret adlı alegorik tarzdaki mesnevisi Attâr‟ın Mantıku't-Tayr adlı eserini andırır. 

Bîdil Hint mitolojisi ve dinleri hakkında geniş bilgiye sahiptir. İrfân adlı mesnevisinde Hint 

trajedisi ile ilgili birçok hikâye yer alır. Kamadi ve Meden adlı aşk destanı bunlardan biridir 

(Ferhadî 1992). 

 آُ میست مٔ گردد طرف ٍ٘ى٘ی اٍرٗز

سْاُ تحث یل تیغ زتاُ دارد ٗ صذ ّ٘ك  

[Bugün [yüzünü] Mevlânâ‟ya doğru dönen ve bir dil kılıcıyla yüz mızrak ucu [kadar] iddiası 

olan kimdir?] (Bîdil G.883/7) 

Bîdil her şeyin ezelde takdir olunduğu düşüncesine dayanarak Mevlânâ‟nın kendisini 

ayıplayamayacağını, zira ezelde yolunu kaybettiğini, hidayetten nasibinin olmadığını dile 

getirir: 

اً خردٓ تر ضع٘ر ّگیرد سسد مٔ ٍ٘ى٘ی  
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گَرٓ ازىٌ جسٗی از ٕذایٔ ّذارً مٔ  

[Mevlânâ, şuuruma bir kusur bulmazsa yaraşır. Zira ezel gümrâhıyım ve hidayetten zerrece 

nasibim yok.] (Bîdil G.2166/7) 

Sonuç 

Hint üslubunun klasik şiir geleneğiyle ve tasavvuf düşüncesiyle yegâne münasebeti Mevlânâ 

üzerinden değildir. Bunun yanı sıra Attâr, Senâî ve Hâfız gibi isimler için de nazireler 

yazdıkları ve onlardan övgüyle bahsettikleri bilinmektedir (Yakut 2020: ...
3
). Bununla birlikte 

Sâib ve Hazîn gibi Fars Hint üslubu şairleri Mevlânâ‟dan sadece tanzir ve övgüyle kalmamış, 

ondan feyiz aldıklarını, onun takipçisi ve müridi olduklarını dile getirmişlerdir. Türk şiirinde 

de Neşâtî, Şeyh Gâlib gibi Mevlevî şeyhlerinin, Nef‟î ve Nâbî gibi Mevlânâ muhiplerinin aynı 

zamanda Sebk-i Hindî şairi veya bu üslup etkisinde şairler oldukları dikkate alındığında bu 

durum, üzerinde düşünülmeye ve daha kapsamlı araştırmalar yapmaya değer bir husus olarak 

görünmektedir. 

Kaynakça 

Aliev, S. M. (1998). Hazîn, Şeyh Ali. 23.11.2019 tarihinde TDV İslâm Ansiklopedisi: 

https://islamansiklopedisi.org.tr/hazin-seyh-ali adresinden alındı 

Behdârvend, E. (1392/2013). Dîvân-ı Bîdil-i Dihlevî. Tahran: Müessese-i İntişârât-ı Nigâh. 

Ferhâdî, A. R. (1992). Bîdil. 24.11.2019 tarihinde TDV İslâm Ansiklopedisi: 

https://islamansiklopedisi.org.tr/bidil adresinden alındı 

Gölpınarlı, A. (2018). Mevlânâ'dan Sonra Mevlevilik. İstanbul: İnkılâp Kitabevi. 

Horata, O. (1999). Mevlânâ ve Divan Şairleri. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Dergisi, Osmanlının Kuruluşunun 700. Yılı Özel Sayısı, 43-56. 

Kahraman, M. (1364/1985). Dîvân-ı Sâib-i Tebrîzî. Tahran: Şirket-i İntişârât-ı İlmî ve 

Ferhengî. 

Kartal, A. (2011). Şiraz'dan İstanbul'a Türk-Fars Kültür Coğrafyası Üzerine Araştırmalar. 

İstanbul: Kurtuba Kitap. 

Nûriyân, S. M. (1388). Endîşehâ-yı Mevlânâ der Eş'âr-ı Şûr-engîz-i Sâib. Pejûheşnâme-i 

Zebân u Edeb-i Fârsî, III(1), 1-10. 

Orhan Okay, H. A. (2010). Hüsn ü Aşk. İstanbul: Dergâh Yayınları. 

Sadıkoğlu, C. (2008). Sâib-i Tebrîzî. 22.11.2006 tarihinde TDV İslâm Ansiklopedisi: 

https://islamansiklopedisi.org.tr/saib-i-tebrizi adresinden alındı 

Sâhibkâr, Z. (1378). Dîvân-ı Hazîn-i Lâhîcî. Tahran: Neşriyât-ı Sâye. 

Tarlan, A. N. (1974). Mevlana. İstanbul: Hareket Yayınları. 

                                                            
3 Cemâl Aksu Armağanı adlı kitapta Hint Üslubu Şairlerinin Yeni Mazmun İcadında Gelenekten İstifadesi başlıklı 
hakem sürecinden geçmiş olan ve Şubat 2020’de yayımlanması beklenen kitap bölümünde Hint üslubu 
şairlerinin kudemadan bazı şairler hakkında görüşlerine de yer verilmiştir.  

3.ULUSLARARASI MARDiN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Ocak 18-19, 2020 Mardin – TÜRKİYE 

TAM METİN KİTABI www.artuklukongresi.org 264



MÜŞTERİ VELİNİMETTİR; ANALİTİK BİR ÇALIŞMA, MUŞ’UN 

MALAZGİRT İLÇESİNDE FAALİYETTE BULUNAN İŞLETMELER 
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THE CUSTOMER IS BENEFACTOR; AN ANALYTICAL STUDY FOR BUSINESSES 

OPERATING IN MALAZGIRT DISTRICT OF MUŞ 
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Malazgirt MYO 

ÖZET 

 

Bu çalışmanın amacı işletme sahiplerinin müşteri tanımlama durumlarının analiz edilmesidir. 

Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Yöntemin nitel boyutunda tek sorudan oluşan tam 

yapılandırılmış görüşme formu, nicel boyutunda yine tek sorudan oluşan seçenekli bir soru 

kullanılmıştır. Rastgele örneklem yöntemi ile toplanan veriler Microsoft Excel programı 

yardımı ile analiz edilmiştir. Araştırma Muş ile Malazgirt ilçesindeki 318 işletmeci ile 

yapılmıştır. Katılımcıların 295’i erkek, 23’ü kadındır. Ayrıca katılımcıların % 39’nun 26-35 

yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. Veriler betimsel ve içerik analizleri ile analiz edilmiştir. 

Buna göre nitel verilerin analizi sonucu; işletme sahiplerinin % 38.36’ü müşteriyi “velinimet” 

olarak belirtirken, % 12.26’sı “alışveriş yapan”, % 6.91’i “para”, % 6.28’si “halk” olarak 

tanımlamıştır. Geri kalan işletme sahipleri farklı tanımlamalarda bulunmuşlardır. Nicel 

verilerin analizin de ise elde edilen ilk üç tanımlamaya göre; işletmecilerin % 22.03’ü 

müşteriyi “bizim ürünlerimizi satın alan kişi ve kuruluşlar”, % 21.78’i “bizim ürünlerimizi 

satın almak isteyen herkes” ve % 17.08’i “ihtiyacı için alış veriş yapan herhangi bir kişi veya 

kuruluş” olarak tanımlamaktadırlar. Sonuçların paralelinde öneriler sunulmuştur. 

 

Anahtar Kavramlar; İşletmeci, Müşteri, Velinimet 
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Abstract: The purpose of this study is to analyze the customer identification status of the 

business owners. The mixed method was used in the research. A fully structured interview 

form consisting of a single question in the qualitative dimension of the method, and an 

optional question consisting of a single question in its quantitative dimension was used. The 

data collected by random sampling method were analyzed with the help of Microsoft Excel 

program. The research was carried out with 318 operators in Malazgirt district of Muş 

province. 295 of the participants are men and 23 are women. It was also determined that 39% 

of the participants were between the ages of 26-35. The data were analyzed with descriptive 

and content analyzes. Accordingly, the result of the analysis of qualitative data; While 38.36 

% of the owners stated the customer as “benefactor”, 12.26 % defined it as “shopper”, 6.91 % 

as “money” and 6.28 % as “public”. The remaining business owners made different 

definitions. According to the first three definitions obtained in the analysis of quantitative 

data; 22.03 % of the operators define the customer as "people and organizations purchasing 

our products", 21.78 % as "anyone who wants to buy our products" and 17.08 % as "any 

person or organization shopping for their needs". In line with the results, suggestions are 

presented. 

 

Keywords; Operator, Customer, Benefactor 

 

Giriş 

Küreselleşme iklimi dünyada ekonomik, sosyal ve kültürelbirçok değişime neden 

olmuştur. Özellikle ekonomi alanında 1950 sonrası hızla gelişen sanayi beraberinde 

üretiminde artmasını sağlamış, artan üretimle birlikte müşteri ilişkileri yönetimi de önem 

kazanmıştır. Bu açıdan bakıldığında müşteri ile sağlam iletişim kanallarının oluşturulmasında 

merkezinde müşteri olan pazarlama tekniklerinin benimsenmesi kaçınılmaz olmaktadır 

(Söztutar, 2010). 

Müşteri, firmaların varlık sebeplerinin başında bulunan, işletmelerin ürettiği ürün ve 

hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişilerdir. Günümüz de çok çeşitli müşteri tanımları 

bulunmakla birlikte, satıcılar açısından müşteri tanımları da farklılıklar göstermektedir. Bir 

firmanın müşteri potansiyelini o bölgede yaşayan halkın demografik yapısı oluşturmaktadır. 

Fakat bu demek değildir ki bölgede yaşayan insanların cinsiyeti, yaşları potansiyel müşteri 

tanımını bize vermektedir; müşteri, cinsiyetleri ve yaşlarının yanında, alışkanlıkları, eğitimi, 

mesleği, beklenti ve zevklerinden oluşur diyebiliriz (Söztutar, 2010 ).  
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Müşterilerin bir işletmeyi tekrar tercih etmelerinde en önemli etken firmaların 

müşterilerine sunduğu hizmetin ve ürünlerin kalitesiyle doğru orantılıdır (Bayuk, 2006). 

Eskiden olduğu kadar az sayıda firma ve çok sayıda alıcının olduğu piyasalara sahip 

olamayan firmalar büyük bir rekabet içerisinde bulunmaktalar. Bu nedenle firmalar açısından 

müşteri istekleri karşısında duyarsız kalamayan ve stratejilerini müşteri istek ve talepleri 

doğrultusunda belirleyen firmaların her bir müşteriye ayrı bir pazarlama stratejisi uygulamaya 

çalıştıkları görülmektedir (Akar, 2004). 

Güngör ((Pancaroğlu)2018) yaptığı yüksek lisans çalışmasında sigortacılık sektöründe 

müşteri ilişkileri yönetiminin rekabette avantaj sağlayıp sağlamadığı konusunda İstanbul’da 

bulunan sigorta şirketleri ile bir çalışma yapmış ve sonuç olarak müşteri ilişkileri yönetimini 

uygulayan firmaların rekabet avantajı sağlaya bilecekleri sonucuna ulaşmıştır.   

Firmaların müşteri memnuniyeti verdikleri hizmet kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. 

Nitekim Şahin ve Şen (2017), hizmet sektöründe faaliyette bulunan firmalar ile yaptığı 

çalışmalar neticesinde bu sonuca ulaşmışlardır. Hizmet kalitesinin müşterilerde firmaya karşı 

güven duygusunun geliştiğini tespit etmişlerdir. 

Şirketler satış öncesinde başlayan müşteri ilişkilerini satış sonrası da onların 

ihtiyaçlarını karşılayarak, istek ve önerilerini dinleyerek müşterilerini kaybetmek istemezler. 

Daha doğrusu rekabet ortamında elde ettikleri müşterilerinin kendilerine uzun süre bağlı 

kalmalarını isterler. Bu da şirketler ve müşteriler arasında daha yakın bir ilişki kurmakla 

mümkün olmaktadır. Nitekim Çildağ (2007) yaptığı çalışmasında hizmet sektörü 

çalışanlarının müşteri ilişkileri yönetimi ile firmalarda pazarlama yönteminin ürün bazlı 

satışların müşteri odaklı satış yöntemlerini kullanan hizmet sektöründeki firmaların 

müşterilerini daha iyi anladıklarını saptamıştır.  

Müşteri İlişkileri Yöntemi uygulayan özel sektörlerde hem müşteri sayılarında hem de 

karlarında bir artış gözlenebilmektedir. Yıldırım (2013) Ankara’da vergi dairesi ve gelir 

idaresi çalışanları ile yaptığı çalışmasında; personelin istekli çalışmadıklarını iş yerlerinde 

kendilerini güvende hissetmediklerini ortamın müşteriye çok iyi hizmet verecek yapıya sahip 

olmadığını yönetimin çalışan isteklerini dikkate almadığını gözlemlemiştir. Bu nedenle 

yöneticilerin Müşteri İlişkileri Yönetimi’ni müşteri odaklı kullanarak, müşteri memnuniyetini 

asıl amaç olarak belirlemeleri gerektiği sonucuna varmıştır. 
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Bu zamana kadar yapılan çalışmalar gösteriyor ki firmaların Müşteri İlişkileri 

Yönetimi’ni müşteri odaklı olduğu ele aldıklarında müşteri memnuniyetine ulaşabilmekteler. 

Buna göre hizmet sektöründe Mutlubaş (2017) tarafından Afyon ve İzmir’de müşteri 

memnuniyetini sağlayan etmenlerin sadakatlerine olan etkisini lojistik regresyon analiz 

yöntemi kullanarak belirlemeye çalışmıştır. Sonuçta ise müşteri memnuniyetinin müşteri 

sadakati ile pozitif ilişkisi olduğu gözlemlenmiştir. 

Tepebaşı (2006) yaptığı çalışmada müşteri memnuniyeti ile müşteri sadakati 

arasındaki ilişkiyi incelemiş ve sonuç olarak; incelediği tekstil sektöründe müşterilerini 

memnun edebilen firmalara müşteri sadakatinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

İşletmelerin pazarlama anlayışından memnun olan müşteriler tekrar ihtiyaçlarını temin etmek 

için aynı işletmeleri tercih ettiği gözlemlenmektedir.  

Yapılan araştırmalarda Müşteri İlişkileri Yönetimi tekniklerinin müşteri tatminine ve 

müşteri sadakatine etkileri incelenmiş sonucunda ise aralarında pozitif bir ilişki olduğu 

saptanmıştır. Yapraklı ve Deligöz (2016)’ün GSM operatörleri üzerinde yaptığı çalışmada 

Müşteri İlişkileri Yönetimi tekniklerinin GSM operatörleri tarafından nasıl bir tepkiyle 

karşılandığı ve bunun müşteri memnuniyetine ve sadakatine etkilerinin ne yönde olduğu 

incelenmiştir. MİY’in müşteri memnuniyetine aynı zamanda sadakatine olumlu etkileri 

olduğu sonucuna varılmıştır. 

Hizmet kalitesi ile yapılan bir diğer araştırma ise Yücekaya, vd (2015) tarafından 

Çanakkale ilinde perakende sektöründe faaliyette bulunan işletmelerle yapılmıştır. Buna göre; 

hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetini artırmakta ve memnun olan müşterilerin firmaya 

olan sadakatleri daha yüksek olmaktadır. Bu demektir ki; işletmelerin sadece çok güzel ve 

kaliteli ürüne sahip olup bunları pazarlamaları yetmemekte aynı zamanda hizmet kalitelerini 

de artırmaları gerekmektedir. 

Müşterilerin memnuniyeti işletmelerde çalışanların müşterilerle kurdukları pozitif 

ilişkilerle doğrudan ilişkilidir. Müşterilerin çalışanlardan duydukları memnuniyet müşterilerin 

işletmelere olan memnuniyetleri ve sadakatleri ile paralellik göstermektedir. Bu bağlamda 

Tüzün ve Devran (2008) üniversitelerde akademisyenler ve öğrencilerle yaptıkları çalışmalar 

sonucunda; öğrencilerin akademisyenlere duyduğu güven ve akademisyenlerden duydukları 

memnuniyetin artması öğrencilerin üniversiteye olan memnuniyetlerinin artmasına neden 

olmaktadır. 
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Araştırmanın amacı 

Bu çalışmanın amacı işletme sahiplerinin müşteri tanımlama durumlarının analiz 

edilmesidir. 

Bu kapsamda aşağıdaki sorunun cevabı aranmıştır. 

1. İşletme sahipleri müşteriyi nasıl tanımlamaktadır? 

Yöntem 

Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Karma yöntem; bir konunun hem nitel hem 

de nicel yönleri ile derinlemesine araştırılmasını sağlamaktadır (Gülen, 2019; Yıldırım ve 

Şimşek, 2013).  

Katılımcı 

Çalışmada rastgele örneklem yöntemi kullanılmıştır.Araştırma Muş’un Malazgirt 

ilçesindeki farklı alanlarda faaliyette bulunan 318 işletmeci ile yapılmıştır. Katılımcıların 

295’i erkek, 23’ü kadındır. 

Veri Toplama Aracı 

Yöntemin nitel boyutunda tek sorudan oluşan tam yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Bu formdaki soru aşağıdaki gibidir. 

1. Sizce “Müşteri” kimdir? 

………………………………… 

Yöntemin nicel boyutunda ise yine tek sorudan oluşan seçenekli bir soru 

kullanılmıştır. Kullanılan soru ve verilebilecek cevap şıkları aşağıda verilmiştir. 

2.Sizce aşağıdakilerden hangisi işletmenizde benimsenen müşteri tanımına uyar? 

 1- Bizim ürünlerimizi satın alan kişi ve kuruluşlar 

 2- İhtiyacı için alışveriş yapan herhangi bir kişi veya kuruluşlar 

 3- İşletme olarak varlık sebebimiz 

 4- Bizim ürünlerimizi satın almak isteyen herkes 

 5- Sürekli olarak bizimle alışveriş ilişkisi içinde olan kişi ve kuruluşlar 

 6- Birlikte iş yaptığımız insanlar 

 7- Bağımlı olduğumuz kişi ve kuruluşlar 

 8- Diğer 
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Veri Analizi 

Malazgirt ilçesinde farklı alanlarda faaliyette bulunan 318 işletme ile yapılan 

görüşmeler sonucunda toplanan veriler Microsoft Excel programı yardımı ile analiz 

edilmiştir.Verilerin analizinde betimsel analiz, frekans, yüzde gibi değerler kullanılmıştır. 

Bulgular 

Nitel ve Nicel boyutta yapılan araştırma sonuçları tablolar halinde aşağıda 

gösterilmiştir. 

Tablo 1. Nitel verilerden elde edilen müşteri tanımlaması 

Sıra İfadeler Frekans (f) Yüzde (%) 

1 Velinimettir 122 38.36 

2 Alışveriş yapandır 39 12.26 

3 Paradır 22 6.92 

4 Halktır 21 6.60 

5 Varlığımızdır 14 4.40 

6 Tüketicidir 11 3.46 

7 Kazanç elde ettiğimiz kişi 10 3.14 

8 Baş tacıdır 9 2.83 

9 Dükkanagelen herkes 8 2.52 

10 Vatandaş 7 2.20 

11 Ekmeğimizdir 6 1.89 

Nitel verilerden elde ettiğimiz bulguları değerlendirildiğinde; “Sizce Müşteri Kimdir?” 

sorusuna “Velinimettir” cevabı verenlerin frekans değeri 122’dir. Bu demektir ki ankete 

katılan işletmelerin %38.36’sı müşteri için velinimettir derken %12.26’sı ise alışveriş 

yapandır, %6.92’si ise paradır demişlerdir. Frekans değerlerine bakıldığında velinimettir 

cevabından hemen sonra 39’la Alışveriş yapandır cevabı yer alırken 22 ile paradır cevabı 

verenler yer almaktadır. 

Tablo 2. Nicel verilerden elde edilen müşteri tanımlanması 

No Tanımlar Frekans (f) Yüzde (%) 

1 
Bizim Ürünlerimizi satın alan kişi ve 

kuruluşlar 
89 22.03 

4 Bizim ürünlerimizi satın almak isteyen herkes 88 21.78 

2 
İhtiyacı için alışveriş yapan herhangi bir kişi 

veya kuruluş 
69 17.08 
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3 İşletme olarak varlık sebebimiz 63 15.59 

5 
Sürekli olarak bizimle alışveriş ilişkisi içinde 

olan kişi ve kuruluşlar 
58 14.36 

6 Birlikte iş yaptığımız insanlar 24 5.94 

7 Bağımlı olduğumuz kişi ve kuruluşlar 10 2.48 

8 Diğer 3 0.74 

Yukarıdaki tabloda nicel verilerden elde edilmiş “Sizce aşağıdakilerden hangisi 

işletmenizde benimsenen müşteri tanımına uyar?” sorusuna verilen cevapların frekans ve % 

değerleri verilmiştir. Tabloya göre en yüksek frekans değere sahip olan cevap 89’la Bizim 

Ürünlerimizi satın alan kişi ve kuruluşlar’dır cevabı olmuştur. Bunu 88’le Bizim ürünlerimizi 

satın almak isteyen herkes cevabı olurken, İhtiyacı için alışveriş yapan herhangi bir kişi veya 

kuruluş’lar cevabının frekans değeri ise 69 olmuştur.  

Tartışma sonuç ve öneriler 

Rekabetten karlı çıkmak için işletmeler yeni müşteriler aramanın yanı sıra ellerinde 

bulunan müşterilerini de kaybetmemek için çaba harcamaktadırlar. Müşteri sadakatini 

artırmanın yolu ise öncelikle müşteri memnuniyetiyle sağlanırken, çalışanların müşterilerle 

olan olumlu ilişkileri de müşteri sadakatini pozitif yönde etkilemektedir. 

Çalışmanınsonucunda işletmelerde müşteri memnuniyeti birinci planda tutulmaktadır. 

İlçede faaliyette bulunan işletmelerin Müşteri İlişkileri Yönetimi uygulamalarını modern 

anlamda uygulayamamakta olsalar da müşteri memnuniyetinin ön planda olduğu geleneksel 

pazarlama yöntemleri ile satış yaptıkları gözlemlenmiştir. Müşteri odaklı çalışan işletmelerin 

müşteri memnuniyetini artırdığı saptanırken aynı zamanda işletmelerin karlılık oranlarının da 

arttığı gözlemlenmiştir. 

İşletmelerin varlığını devam ettirmesi ve rekabette üstünlük sağlaması için müşteri 

odaklı çalışan personel yetiştirmeli ve müşteri memnuniyetini artırıcı önlemler almalılar. 

İşletmeler müşterilerle sadece ürünün satışı sırasında değil, satış öncesi ve satış sonrasında da 

müşterilere sundukları hizmet kalitelerini artırarak müşteri tutundurma yollarını tercih 

etmeliler. 
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TÜRKĠYE’DE SEKÜLER VE DĠNDAR MUĞLAKLIĞINDA YENĠ 

BĠR  TOPLUMSAL ÖRÜNTÜ: SEKÜLER KESIMDE   EVLĠYA 

KÜLTÜ’NÜN CANLANIġI  VE ASR-I SAADET DÖNEMĠN’E  DÖNÜġ 

ĠSTEĞĠ 

Dr. Gözde Özelce 

Humboldt Universitesi  Asya ve Afrika Araştırma Enstitüsü 

Türkiye’nin en büyük metropolü olan İstanbul’da üç 

kuşak boyunca seküler değerlerle ve batı tarzi 

modernleşme kodları ile yetişmiş bireylerin din ve 

modernlik algılarında değişimi iki sufi kadını mürşid 

edinmeleri üzerinden inceleyen bu makale,  son yıllarda  

seküler kesimin tasavvuf öğretisine olan yönelimini 

anlama çabası taşıyan doktora tezinden yola çıkılarak 

yazılmıştır. Makalede  ele alınan  örneklem grubu  Riafi 

tarikatına mensup  Cemlanur Sargut ve   Mevlevi 

tarikatına mensup Hayatnur Artıran’ın sohbetini 

dinlemeye en az 2 yıldır gelmekte olan kişilerden ve ihvan 

içinden seçilmiştir. Bu bireylerin dinsel yönelimleri; yaş, 

cinsiyet ve gelir seviyesi değişkenleri dikkate alınarak 

incelenmiştir. Araştırma hem 2 yıla dayanan katılımcı 

gözlem notlarına hem de derinlemesine  ve odak 

görüşmelerden elde edilen verilere dayanmaktadır. 

Evliya ziyaretlerinde bulunan, en modern kişi olarak Hz. 

Muhammed’i gösteren müridlerden oluşan bu yeni dinsel  

oluşum, Gelner’in Yüksek İslam ve Halk İslam’ı 

ayrımının problematik yapısını işaret ederken, Şerif 

Mardin’in Halk İslamı’nın canlanacağı yönündeki 

öngörüsüne bir örnek teşkil eder görünmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Dindar ve Seküler  Ayrımı,Halk İslamı, Çoklu Modernite 

In this article, the change in the perception of religion 

and modernity of individuals who have been educated 

with secular values and western-style modernization 

codes for three generations is examined through the 

acquisition of two Sufi female masters. it is written from 
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the dissertation that aims to understand the orientation 

of the secular segment to the doctrine of Sufism. The 

sample group discussed in the article was selected from 

the people who have been coming to listen to the 

conversation of Cemlanur Sargut of Riafi sect and 

Hayatnur Artıran of Mevlevi sect for at least 2 years 

and from the ihvan. Religious orientations of these 

individuals were examined by taking into account the 

variables of age, gender and income level. The research 

is based on both 2-year participant observation notes 

and data obtained from in-depth and focus interviews. 

They visits the graves of the saints and as the most 

modern person  show Hz. Muhammad. 

While pointing to the problematic structure of Gelner's 

distinction between Higher Islam and Folk  Islam, it 

seems to be an example of Sherif Mardin's prediction 

that Folk Islam will revive. 

Keywords: Religious and Secular Distinction, Folk İslam, Multiple Modernity. 

 

1.GiriĢ 

Türkiye‟de din sosyolojisi alanında seküler /dindar ya da İslam ve modernizm arasındaki gerilim 

üzerine yapılan araştırmalar, davranış pratiklerinde İslami unsurların ağır bastığı dindar kesitin 

modernleşme sürecinde nasıl bir dönüşüm geçirdiği/geçirmekte olduğu üzerinde yoğunlaşmış 

durumdadır. Bu makalede ele alınan ve geçirmekte oldukları değişimin izleri sürülen kesit ise  

davranış pratiklerinde seküler eğilimlerin varlığını devam ettirirken  aynı zamanda gündelik dini 

yaşam pratiklerini deneyimleyen,  dolayısı ile seküler-dindar ayrımının muğlak yapısını bu kez 

tam da karşı cepheden önümüze koyan bir kesittir.  

         Türkiye‟de  son yıllarda hem  dinsel alanda medya  kullanımının, hem de özellikle 

metropollerde tasavvuf üzerine verilen konfrerans, panel  ve ulusal/ uluslar arası sempozyumların  

sayıca arttığını ve rağbet gördüğünü gözlemliyoruz. Dikkat çekici bir biçimde özellikle  iki kadın 

sufinin, gerek  televizyon ve  yazılı basın, gerekse de internet ortamını aktif kullanımından dolayı   

görünür  hale  geldikleri  ve söylemlerinin kitlelerce takip edildiği görülmektedir. Rifai tarikatına 

mensup kadın mürşid Cemalnur Sargut ile Mevlevi tarikatına mensup Hayatnur Arttıran‟ın 

çevresinde toplananların, batılı “çağdaş kadın” imajına sahip kadınlardan ve bu imajı onaylayan 

erkeklerden, daha açık bir ifade  ile seküler görünümlü kişilerden oluştuğu görülmektedir. İslamı  

ibadet  ritüellerini  gündelik  hayat  pratiklerinde  yaşamak isteyen, hem eğitim hem de ekonomik  

seviye  açısından  heterojen bir  dinsel oluşumdan bahsediyoruz.Bu müridler, Sargut ve 

Arttıran‟nın başkanlığını yürüttüğü derneklerce  düzenlenen Umre, Hac ya da evliya 

ziyaretlerinde hem de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşlerinde bir araya gelebilmektedir. 

Bu toplumsak örüntü, Kemalist projenin  dini ritüellerin  özel alanda  yaşanması gereğini yıkarak, 

mümin kardeşliğinin ve bu anlamda  yaşanan toplumsal dayanışmanın ve birlikte ibadetin 
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ihtiyacını ortaya koyuyor ve böyle bir yaşam biçimini arzuluyor. Görüşülen müridlerin bir dini 

pratik olarak  evliya ziyaretlerini gerçekleştirmeleri,  Sargut ve Artıran tarafından bu amaçla 

düzenlenen gezilere katılmaları,  modernizm/ modern kişi  tanımlamalarını  alışılageldik seküler 

yaklaşımların dışında konumlandırarak Asr-I Saadet Dönemi‟ne öykünmeleri yeni bir toplumsal 

örüntünün sinyallerini ortaya koymaktadır. 

2. Sekülerliğin Seyir Defterinde Bir Niteliksel Alan AraĢtırması  

Araştırma evrenini, bu iki mutasavvıfın halka açık olarak verdiği sohbet ve konferansları 

dinlemek üzere gelenler ve ayrıca her birinin ihvanı  oluşturmaktadır. Makalede  ele alınan  

örneklem grubu Sargut‟un ve Artıran‟ın sohbetini dinlemeye en az 2 yıldır gelmekte olan 

kişilerden ve ihvan içinden seçilmiştir. Bu bireylerin dinsel yönelimleri; yaş, cinsiyet ve gelir 

seviyesi değişkenleri dikkate alınarak incelenmiştir. Araştırma hem 2 yıla dayanan katılımcı 

gözlem notlarına hem de derinlemesine  ve odak görüşmelerden elde edilen verilere 

dayanmaktadır. Araştırma süresi boyunca 5 odak grup görüşmesi ve 51 derinlemesine görüşme 

yapılmıştır. Özellikle neden bu iki kadın sufiyi takip edenleri araştırdığımız sorusuna karşın 

verilecek cevap şudur: Bu iki sufi kadının alameti farikası, başörtüsü  kullanmaksızın  tasavvuf 

üzerine çalışmalar  yapmaları
1
, bilim, felsefe ve din kombinasyonu kuran  bir dil geliştirmeleri

2
 

ve çalışmalarını seküler  kurumların (dernek ve vakıf) çatısı altında yürüterek
3
  mürşitlik 

4
konumunda durmalarıdır. 

Mardin‟in iddia ettiği gibi halk dindarlığına bir geri dönüş yaşanıyor mu?  Köklerini 

Anadolu tasavvufundan alan, Ocak‟ın ifadesi ile “evliya kültü merkezli” ve “mistisizm karakteri”
 

olan halk dini, günümüz metropollerde yaygınlaşmaya başlayan tasavvufa yönelim ile nasıl 

sentezleniyor? Ernst Gellner‟in Yüksek İslam tanımı ile halk dindarlığı buluşuyor olabilir mi? Bu 

buluşma modernizmin kodlarından etkilenerek nasıl dini ve seküler bir desen oluşturuyor? 

Seküler kesimin tasavvufa doğru yönelerek nasıl bir değişim geçirdiğini, hangi kültürel kodlar ve 

seküler pratikler içinde bunu gerçekleştirdiğini araştırma özelinde anlamaya çalışıyoruz. 

3. ġerif Mardin’in Halk Dini’ne (Volk Ġslam) DönüĢ Öngörüsü mü  Canlanıyor Ernst 

Gellner Yanılıyor(mu)? 

Mardin‟in Kemalizm‟e getirdiği -belki de diğer eleştirilerden en ayırt edici olanı- en 

temelde sanılanın aksine “yeni” bir şey sunmamış olduğu iddiasında bulunuşudur. Cumhuriyet‟in 

özelliklerinin anlamını Osmanlı yapısında arayan ve böyle bir bağlantının aslında Cumhuriyet 

Türkiye‟sinin önemli bir özelliği olduğunu
5
 düşünen Mardin, eleştirilerini bu iz üstünden 

sürmektedir. Bu bağlamda ele alınabilecek Mardin‟in en temel eleştirilerinden biri Osmanlı‟da var 

                                                            
1 Özelce, Gözde , Türkiye‟de Kadın Sufileri Rehber Edinenler Üzerine  Nitel bir Araştırma: Cemalnur Sargut ve 

Hayatnur Artıran Örneği, Doktora Tezi,  Uludağ Univeristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2017, s. 129. 
2 Özelce, a. g. m.,  s. 155. 
3 Özelce, a. g. m.,  s. 151. 
4 Özelce, a. g. m.,  s. 202. 
5 Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, İstanbul, İletişim Yayınları, 2014, s. 141. 
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olan aydın sınıf ile halk kültürü arasındaki uçurumun Cumhuriyet Türkiyesin‟de de sürdürülmüş 

olmasıdır
6
. Bu kopukluğun dini alandaki etkileri üzerine odaklanacağımız bu bölümde Mardin‟in 

şu cümleleri bu konudaki düşüncelerini görebilmemiz açısından önemlidir. 

 Halk kültürü ile seçkinler kültürü arasında bir uçurum olması, seçkinlerin dine önem 

veren kimseler olsalar bile, halk İslam‟ını kural dışı saymalarıyla sonuçlanmıştır. Diğer 

taraftan Cumhuriyet‟in seçkinleri İslam‟ın yüzeyde görülmesi mümkün olmayan 

önemli fonksiyonlar gördüğünün idrak edememişlerdir. Bunun sonucu “kültürel 

optimizm” olmuştur. Cumhuriyet seçkinleri İslam‟ın kişisel fonksiyonlarını kolayca 

başka bir yapıya devredebileceklerini sanmışlardır.7
 

Ziya Gökalp, Mehmet Akif ve Şemsettin Günaltay‟ın halk dinine bu temelden yaklaştığını 

belirten Mardin, bu reformcuların sadece Sünni İslam‟ı ele alarak  ve ona “medeni” bir hal 

kazandırma çabasında olmalarını eleştiriyor.
8
 “Bu tutumlar, uzun vadede bir halk tabanı olduğunu 

bilen ve onu ciddiye alan şeyhlere, hocalara ve batıl itikat ticareti yapan yapan yaramıştır. Onlar 

hurafeyi ciddiye aldıkları için köylü ve alt tabakadan gelen adamla aynı dili konuşabiliyordu”
9
 

demektedir Mardin. 

Dini ciddiye alan veya almayan kimseler, halk inançlarının kendi içinde anlamlı bir tür 

olduğunu kabul etmemişlerdir. Bunun için yalnız hurafe‟den bahsetmişlerdir. 

Reformcuların çabaları bu hurafeleri sökmek olmuştur. Resmi kültürün yanında gizlice 

yaşayan, anlamlı bir halk kültürü olduğunu keşfedenlerin, bunu yanında bir “halk dini” 

olduğunu görememiş olmalarını ancak Ortodoks İslam‟ın uzun vadede bir etkisi olarak 

değerlendirmek gerekekir.10 

Türkiye‟de “küçük kültür” ün bir parçası olan halk dininin kuraldışı sayılması sebebi ile 

hakkında hurafe olarak nitelendirilmesinden başka hiçbir şey bilinmediğini 1960‟lı yıllardan 

ifade eden Mardin‟in bu eleştirisi aradan geçen elli yıla rağmen geçerliliğini korur niteliktedir.
11

 

Din, Mardin‟de sistematik olarak işlenmiş, temel teorik eserlere dayanan ideolojik bir yapıyı 

değil  “yumuşak ideoloji” olarak tanımlandığı çok daha şekilsiz inanç ve bilişsel (cognitive) 

sistemlerini kastetmektedir. “Bu inanç ve tutumları belirli bir şahsın fikri yapıtlarına indirgemek 

mümkün değildir. İdeoloji, bu anlamda daha çok, idare edilenlerin arasında yaygın, yönlü, fakat 

                                                            
6 Mardin,  Din ve İdeoloji, s.144.  Mardin Bu kopukluğun edebiyat alanında da var olduğunu belirtiyor. Seçkilerin 

dilini çapraşık, yapmacıklı ve katı olarak  olarak belirleyen Mardin bu anlamda Türk edebiyatı dilini saray dilinin  

bir taklidi  gibi görmektedir. 
7 Mardin,  Din ve İdeoloji, s. 145. 
8 Mardin,  Din ve İdeoloji, s. 146. 
9 Mardin, Din ve İdeoloji, s. 146. 
10 Mardin, Din ve İdeoloji, s. 146 
11 Türk toplumunun dini hayatında geleneksel dini unsurların ve halk inançlarının ağırlığı bu derece önemli olmasına 

rağmen, bu konuda deneysel, uygulamalı çalışmaların azlığının dikkat çektiğini belirten Arslan Türkiye‟de halk 

inançlarının kendi içinde anlamlı bir tür olduğu ve halk katında bir takım fonksiyonlar icra ettiği gerçeğine ilk dikkati 

çeken Şerif Mardin‟den  sonra bu konuda bazı çalışmalar yapılsa da, bunların çoğunlukla teorik düzeyde olduğu ve 

uygulamalı çalışmaların sınırlı kaldığı belirtmektedir. Mustafa Arslan, “ Seküler Toplumlarda Kutsal Arayışları: Geç 

Modern Dönemde Büyü-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi”, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.1, S.1, s. 195-210. 
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sınırlı, belirsiz fikir kümelerinden meydana gelir.(…) İdeolojileri bu açıdan ele aldığımız zaman 

onları, insanlara istikamet vermeye yarayan birer harita olarak görürüz.”
12

 

Sonuçta Mardin dini bir ideoloji olarak tanımlamakta, İslamiyet‟in “sokaktaki adam”ın 

fikir kalıplarını etkileme mekanizmalarını ortaya koymaya çalışmakta ve bu fikri kalıplar ile 

toplumsal ve siyasal eylem arasında bağlar kurmaktadır. Mardin, Kemalizm‟in medeniyet 

projesinin, dinin toplumsal sermayeye olan katkısını göz ardı ettiğini ve dinin sadece şahsi alanda 

tutulmasından dolayı oluşan bu sermaye boşluğunu dolduracak yeni sembol ve ritüeller arayışına 

gittiğini belirtmektedir. Ancak Mardin‟e göre İstiklal Marşı, And, milli bayramlar, geçit törenleri 

vs. gibi yeni sembol ve ritüellerin bu boşluğu dolduramayacak kadar sığ olduğu fark 

edilememiştir. Cumhuriyet kültürünün oluşturduğu bu boşluğu halk, köylerde ve kasabalarda 

Halk İslamı ile kapatırken, seçkinler bir kültür krizi ile karşı karşıya kalmışlardır.
13

 Mardin‟e 

göre, halk katında cereyan eden ve Levi Strauss‟un ifadesi ile “bricolage” yani eldeki sembolik 

imkânlarla bir dünya görüşü yaratma çabası seçkin zümreyi de etkilemeye başlayacaktır.
14

 Çünkü 

Mardin, Weber‟den yaralanarak modern toplumun amaç yönelimli rasyonalitesi ve gittikçe 

bürokratikleşen yapısı ile “modernleşme dehşeti” yarattığını savunarak seçkinlerin bu durumla 

baş etme yolu aradığını ve bu sebeple halk dinine dönüş yaşadığını belirtmekte ve modernizmin 

toplum problemlerini iktisadi problemler olarak ele alıp, kişisel denge unsurlarını sağlayacak 

çözüm yollarını bulamaması durumunda halk kültürünün egemen olmaya başlayacağını ifade 

etmektedir.
15

 Modern kitle araçlarının gelişimi ile halk tabanına ulaşılabilirliğin arttığını ve halk 

kültürünün, büyük kültürü kemirip içine yerleşmeye başlamasının yalnız Türkiye‟ye has değil 

modernleşme serüvenini yaşayan bütün ülkelerde görülen bir durum olduğunu belirten Mardin,
16

 

bu saptaması ile tezde incelenecek olan dinsel sınıfın varlığını Türkiye‟de 1940„lardan itibaren 

öngörmesi ve sebeplerini ortaya koyması ile önemli bir pozisyonda durmaktadır. 

Tönnies‟in tabiri ile Gemeinshaft ilişkilerinden Geselshaft ilişkilerine geçiş modern 

dünyanın en önemli uyum problemidir.(…)Aydınların modern dünyaya uymasının 

zorluklarını anlıyorsak, “sokaktaki adamın” modern dünyaya uymasındaki zorlukları 

da o ölçüde kabul etmemiz gerekir.(…) Bugün Türkiye‟de ümmet yapısından çıkmış 

bir topluma, halk dini, bir dünya görüşü ve kişisel denge yöntemi sağlamaktadır. 

Zaman zaman hayret ettiğimiz “hurafe” lerin gücü buradan gelmektedir.17 

Mardin, 1940‟lardan itibaren Türkiye‟de başlayan dine dönme isteğinin iki koldan 

gittiğini belirtmektedir. Birincisi, Sünni Ortodoks İslam‟ın savunucularının fikirlerini yayma 

isteği; ikincisi ise, halk İslamını sürdürme isteği ile sakal, takke, yeşil renk gibi sembollere 

duyulan özlemdir. Çalıştığımız tezde ele alınan konu itibari ile biz ikinci kol olan halk 

İslamı‟nın giderek yayılışı üzerine odaklanıyoruz. İkinci yönelim, geniş halk tabakalarının 

                                                            
12 Arslan, a. g. m., s. 148. 
13  Mardin, Din ve İdeoloji, s. 149. 
14  Mardin, Din ve İdeoloji, s. 152. 
15  Mardin, Din ve İdeoloji, s. 148-154. 
16  Mardin, Din ve İdeoloji, s. 153. 
17  Mardin, Din ve İdeoloji, s. 166. 
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Volk İslam‟a dönüşü istemesidir diyen Mardin, “Bu ikiliğin farkına varmayan veya laikler 

kadar küçümseyen, ilerici dindarlar, durumun karşısında laikler kadar şaşırmışlardır. Zira, 

zaman zaman karşılarına hiç tanımadıkları bir İslam'ın şekilleri çıkmıştır”
18

demektedir. 

Halk dini ile aydınlar arasındaki bu kopukluğun izlerini tarihsel süreçte arayan Mardin, 

Osmanlı tarihi boyunca izleyebileceğimiz tekke-medrese çatışmasının bir analojisi olarak 

Cumhuriyet Türkiye‟sinde benzer bir görüntüyü sunar gibidir. Dolaysı ile kitabında tekke-

medrese çatışmasının kısa bir yolcuğuna çıkmaktadır Mardin. İslamiyet yayıldıkça farklı 

kültürlerin İslam ile olan adaptasyonu sürecinde, Ortodoks İslam dışında arayışlara gidildiği ve 

çözümü İslam mistisizminde ve onun örgütlenmiş biçimi olan sufilikte bulunduğunu belirten 

Mardin, Osmanlı‟nın tarihini heteredoks İslam ile Sünni İslam arasındaki çekişmelerin tarihi 

olarak görebilmenin mümkün olduğunu düşünmektedir.
19

  

Orta Asya‟dan şamanlıkla karışık gelen inançlara en yakını sufilik‟ti. İslamiyet ile 

geleneksel Türk yapısı arasındaki bu uyumsuzluk, Türkler şehirlere yerleştikten sonra 

kurumlaşmış bir şekil aldı. Bir taraftan şehirdeki seçkinler İslam‟ı olduğu gibi kabul 

ederken, şehir medeniyetinin dışında kalan Türkmen aşiretleri ve bir dereceye kadar 

seçkinlerden olmayanlar, İslam‟ın heteredoks, sufi şeklini tercih ettiler.20 

Böylece halk arasında tarikat yapısı ile birlikte dinsel kültüre paralel bir heteredoks kültür 

geliştirdiklerini belirtirken, Anadolu‟da revaçta olan evliyalara tapmanın böylece sufilik ile 

birleştiğini ve sokaktaki adamın, Anadolu‟nun kültürü haline geldiğini vurgulamaktadır.
21

 

Türkiye‟de Tasavvufa yönelimin kentli orta ve orta üst tabakada canlanışının araştırma özelinde 

ele alındığı bu makalede, Mardin‟in öne sürdüğü 1940‟lerden beri başladığını söylediği evliya 

kültünün yeniden canlanışının izlerini bulmak mümkün müdür sorusunun cevabı aranırken, 

Gellner‟in Yüksek İslam ve Halk İslam‟ı sınıflamasının problematik yapısına bakılarak, evliya 

kültü ile ilgili düşüncelerinin bir değerlendirmesi yapılacaktır. 

Sosyal antropolog Ernest Gellner, Yüksek İslam ile halk İslam‟ı ayrımı yapmakta ve bu 

ayrımın tarihsel sürecine kısaca değinerek günümüz İslam dünyasında Yüksek İslam‟ın öne 

geçtiğini vurgulamaktadır. Gellner‟in Yüksek İslam ile kastettiği, İslam‟ın ilk dönemlerinde 

Peygamber ve sahabenin öğretilerinde görülen
22

 İslam yaklaşımıdır. Dolayısı ile Gellner‟ın ifade 

ettiği dönem Asr-ı Saadet
23

 döneminde yaşanmış olan İslam‟dır ve İslam‟ın çağdaş dünyada 

benimsenen bir din haline getiren durumun Yüksek İslam‟ın puriten, eşitlikçi ve Kutsal kitapçı 

yüzü olduğunu belirtmektedir.
24

Halk İslam‟ının ise “büyü ve hurafe” ağırlıklı olduğundan 

bahseden Gellner, çağdaşlaşma ile birlikte halk İslam‟ının gerileyip yüksek İslam‟ın ise kendini 

                                                            
18  Mardin, Din ve İdeoloji, s. 147. 
19  Mardin, Din ve İdeoloji, s. 92. 
20  Mardin, Din ve İdeoloji, s. 93. 
21   Mardin, Din ve İdeoloji, s. 92-93 
22 Ernest Gellner, Postmodernizm, İslam ve Us, (çev. Bülent Peker), Umit Yayıncılık,1992, s. 37. 
23 İslam dinin doğuşundan peygamberin  ölümüne kadar devam eden dönem, Asr-ı Saadet yani saadet çağı olarak 

isimlendirilir. Bu dönem Hz. Muhammed'in 632'de vefatı ile sona ermiştir. Bu tarihten sonra İslam tarihi'nin 2. 

devresi olan Dört Halife devri başlamıştır.  İslam Ansiklopedisi, C. 1,  Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, 1988. 
24 Gellner, a. g. e., s. 33. 
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bulunduğu yüzyıla uyarladığı savını ortaya koymaktadır. Yüksek İslam‟ın katı, tek tanrıcıl ve 

şeriata dayalı doğasını vurgulayan Gellner, Halk İslam‟ının farklılığını şu cümlelerle ifade 

ediyor: “Halk İslam‟ına bağlı bir kişi, okuma yazma bilmesi durumunda bunu bilgi içi değil 

„büyü‟ amacıyla (muska yazmak gibi) kullanır. Halk İslam‟ı öğretiden çok büyüyü, yasalardan 

çok dini coşkuyu vurgular.(…) Halk İslam‟ının en belirleyici kurumu evliya kültüdür.”
25

 

Dolayısı ile Yüksek İslam‟ı izleyenler kentli orta sınıf tabaka iken halk İslam‟ını takip 

edenler ise kırsalda yaşayan ya da kentli yoksul Müslümanlardır. Ve halk İslam‟ı yoksul hayat 

şartlarına dayanabilmenin bir tür afyonu gibidir Gellner‟a göre. 

Velilerin bu insanlara götürdüğü tasavvufi etkinliğin sağladığı çoşku, yalınkat, süssüz, 

Ortodoks geleneğin verdiği hazdan daha çoktu. Dolayısı ile bu, insanların yokluk, 

yoksunluk içinde yaşadıkları kötü koşullardan kaçmalarına yardım ediyordu. Gizemli 

deneyimler, skolastik hayattan ve ikincil konulara gömülüp kalan fıkıh geleneğinden 

çok daha fazla avunma olanağı sağlıyordu.(…)Veli ve şeyhler bir bakıma terapi 

hizmeti veriyordu.26 

Modern dünyada, Batı taklitçiliğine düşmeden ve “kendi gelenek ve inanç sistemini” 

yadsımadan bir yer edinebilmek için Müslümanların Yüksek İslam‟ a doğru kaymaları 

kaçınılmazdı Gellner‟ e göre. Halk İslamı ile Yüksek İslam arasındaki dengede, Halk İslam 

tabanının büyük ölçüde aşınarak, Yüksek İslam yönünde muazzam bir kaymaya tanık olunmasını 

kentleşme, siyasi merkezileşme, globalleşme, işçi göçü vb sosyal ve ekonomik sebeplerin
27

 

ardında aramaktadır Gellner. Çağdaş ya da çağdaşlaşmakta olan bir toplumda, teknolojik, eğitsel 

ve güçlü bir ekonomi ile birlikte içselleştirilmiş bir Müslüman kimliğini bir arada yürütebilir 

olduğunu belirtmekte ve İslam‟ın çağdaş koşullar altında aşınmasından ziyade aksine çağdaş 

koşulların böyle bir dine yarayacağını savunmaktadır. Buradan hareketle Gellner, aslında İslami 

kimliğin “ulusalcılığın” oynadığı rolü almaya çalıştığını belirtmektedir. 

 İslam ulusal bir kimlik sağlar. Bu sömürgeciliğe karşı savaşın bağlamında daha 

belirgindir. Çağdaş İslam “ulus”u, belli bir ülkedeki Müslümanların toplamından başka 

bir şey değildir. Reformist İslam, birtakım ayrıcalıklardan yoksun bırakılan 

Müslümanlara güçlü, gerçek bir ortak kimlik ve güven duygusu verir28.(…) Bir 

toplumun kendi geleneğini yadsıması ne denli acı verici ise, zayıf kalmak da o kadar 

acı vericidir. Az gelişmiş ülkelerin pek azı bu açmazdan kurtulabilmiştir. Ama ilginç 

ve bizim açımızdan can alıcı nokta, bu açmazdan kurtulmak için İslam‟ın ideal bir 

biçimde yola koyulmuş olmasıdır.29 

Görülüyor ki, Gellner için, çağdaş dünyada yer almaya çalışan İslami kimlikte, Halk 

İslam‟ ının hurafelerine yer yoktur ve İslam‟ın bu reformist aşamasında “evliya kültü” kaybolup 

gitmeye mahkumdur. “Çağdaş devletin kentli yurttaşı için, sözgelimi türbelerin bir dini kaynağı 

                                                            
25 Gellner, a. g. e., s. 26. 
26 Gellner, a. g. e., s. 27. 
27 Gellner, a. g. e., s. 31. 
28 Gellner, a. g. e., s. 32. 
29 Gellner, a. g. e., s. 36. 
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olduğu pek söylenemez. Kentte yaşayan bir Müslüman, türbe ziyaretlerinde görünmeyi pek 

istemez; eşinin, çocuklarının ve kardeşlerinin görünmesine de izin vermez’’
30

 diyen Gellner‟ın bu 

gözlemlerinin Türkiye‟de seküler kesimde orta ve orta üst tabakada güçlenerek devam eden 

tasavvufa yöneliminde geçerli olduğunu söyleyebilir miyiz? Tasavvufun, Halk İslam‟ı ile 

bütünleşen yönleri olduğu gerçeği ışığında, seküler kesimde Halk İslam‟ının önemli bir unsuru 

olan “evliya kültü”nün yaşamaya başladığını ifade etmek mümkün müdür?   

3.1. Seküler Kesimde Evliya Kültünün Ortaya ÇıkıĢı 

Araştırma özelinde yanıt arayacağımız bu soru, aynı zamanda Gellner ve Mardin‟in Halk 

İslamı‟nın akibeti konusundaki farklı görüşlerine bir yanıt oluşturacaktır. Görüldüğü gibi Mardin, 

modernitenin anlam krizine bağlı olarak Halk İslamı‟nın yaygınlaşacağını belirtirken, Gellner 

Yüksek İslam‟ın öne geçerek, halk İslam‟ın kaybolup gideceği yönünde fikir belirtmektedir. Bu 

bölümde, araştırmamız özelinde hangisinin öngörüsünün anlamlı durduğuna bakacağız. 

Evliya ziyaretleri, Halk İslamı‟nın bir unsuru olmakla birlikte tasavvuf  içinde de varlığını 

sürdürmektedir. 10. yy‟dan itibaren büyük kitleler halinde İslamiyet‟e geçmeye başlayan 

Türkler‟in, eski dini kültürlerini İslami unsurlarla birleştirip bu sentezlenen yapıda, geleneklerini 

yaşattıklarını görüyoruz. Bu noktadan hareketle Anadolu‟da evliya ziyaretle ilgili inanışların 

temelinin İslam öncesi Şamanistik döneme dayandığını söylemek mümkündür.
31

 Halk dindarlığı; 

lokal adetler, değerler, inançlar ve geleneklerle ana dini inancın bir sentezini oluşturmasının yanı 

sıra mitsel bilgilerle karışık, senkretist bir karaktere bürünebilmektedir.
32

 

Malazgirt zaferinden sonra Anadolu‟nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında rol almış şehit 

ve kahraman komutanlarla birlikte bölgenin Türk hakimiyeti altına girmesiyle burada yetişmiş 

ilim ve tasavvuf ehli velilerin kabirlerine halk tarafından gösterilen yoğun ilgiyle şekillenmeye 

başlamıştır.
33

 13.yüzyılda Moğol istilası Anadolu‟da tarikatların yayılmasına çok uygun bir ortam 

oluşturdu. Bu ortamda Anadolu‟da Yunus Emre (ö.1320), Mevlânâ (ö.1273) ve Hacı Bektaş-ı 

Veli (ö.1271) gibi büyük şahsiyetler Anadolu‟nun her tarafında birçok sufî yetiştirdi.
34

 

Bu şahsiyetler sağlıklarında çeşitli kerametler göstererek halkın manevi duygularında 

güçlü etkiler bıraktılar. Onların bu nüfuz ve etkileri ölümlerinden sonra mezarlarının 

çeşitli amaç ve usullerle ziyaret edilmesine yol açtı. Ayrıca ölümlerinden sonra onların 

                                                            
30 Gellner, a. g. e., s. 34. 
31 Ahmet Yaşar Ocak, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menakıbnameler, Ankara 1997, s. 11. Türk dini tarihinin en 

eski dönemlerinden beri naturizm, animizm ve animatizmin değişik formlarına rastlanıldığı bilinen bir gerçektir. Bu 

kapsamda Türkler bir takım dağların, tepelerin, ağaçların, suların veya göllerin ruhu olduğuna inanmaktaydı. 

Türklerdeki bu tabiat kültüne olan inanışlar Orhun kitabelerinde “iduk yer-sub” tabiriyle ifade edilmiştir. Daha sonra 

yer-su kültü büyük imparatorluklar devrinde gelişerek vatan kültü derecesine yükselmiştir. Bkz. Abdulkadir Kıyak, 

“Halk Dindarlığı Bağlamı‟nda Kutsal Mekan Anlayışı–Baskil Örneği” Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, 2012, C. 2, S. 2, s. 159-181. 
32 Hüsnü E.  Bodur, “Dini Organizasyon Tipleri ve Yeni Dini Hareketler”, Toplum Bilimleri Dergisi, C. 1, S. (1-6), 

2006, s. 69-78. 
33 Kıyak, a. g. m., s. 159-181. 
34 Kıyak, a. g. m., s. 165. 
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şahsiyetleri hakkında anlatılan efsane, menkıbe ve hikâyeler ziyaret inancının daha da 

canlılık kazanmasına yol açtı.35   

Evliya ziyaretleri konusunda Sargut ve Artıran‟ın görüşlerinin ne yönde olduğu ve 

müritlerine ne yönde salık verdikleri önem arz ettiğinden, öncelikle her iki kadın sufinin 

görüşlerine bakacağız. Sargut şöyle ifade etmektedir düşüncelerini: 

 Allah, zamanı El-evvel ve Ez-zahir isimlerim anlaşılsın diye yarattım diyor. Bu 

yüzden zaman diye bir mefhum yoktur oğlum, her şey aynı anda olur. Peygamber 

efendimiz şu an burada olmasa, ne sen ne de ben ondan bahsedebiliriz. Demek ki hepsi 

yaşıyorlar, ezeli ve ebedi diridirler. Hatta biz onlardan daha ölüyüz. Evliya 

ziyaretlerinde de biz ölmüş bir vücudu değil, aslında Allah‟ın isimlerini ziyarete 

gideriz.36  

Her iki dini grubun evliya ziyaretlerinde gösterdikleri davranış biçimlerini incelemek 

üzere, düzenlenen gezilere katılınmıştır. Bu esnada alınan notlar şu şekildedir:  

TURKKAD37, Emir Sultan Hazretleri38 Türbesi‟nin ahşap şebekesinin restorasyonu ve 

altın varak kaplamasının tamamlanması vesilesi ile ziyaret ve dua yapmak için Bursa‟ya 

gezi düzenliyor.39 Önce Üftade Hazretleri40 ziyaret ediliyor. İçlerinden bir hafız dualar 

okuduktan sonra dileyen namazını kılıyor. Bir kısmı türbe etrafını dualar ederek 

dönüyor ve hazretin kabrine ellerini sürdükten sonra yüzlerini sıvazlıyor. Kimi de 

kabrin üstünde ki örtüyü üç  kez öpüp alnına götürüyor. Yaşları yirmi beş ve altmışbeş  

yaşları arasında olan bu mürit grubunun genç yaşlı ayrımı olmaksızın aynı davranışları 

gösterdiği gözlemlenmiştir. Aynı ritüel Emir Sultan hazretlerinin Türbesi‟nde de 

tekrarlanıyor. Hafız duasından sonra Cemâlnur Sargut orada gözleri dolmuş bir biçimde 

şu sözleri söylüyor: “Ben bu büyük Sultan‟ın kılı bile olamayacak biri iken ona hizmet 

35 Kıyak, a. g. m., s. 165. 
36 İzzet Çapa‟nın Cemâlnur Sargut ile röportajı, Hürriyet gazetesi, 22. Haziran. 2015. Aynı görüşmede   İstanbul‟un 

fethinin  evliyalar yardımı ile gerçekleştiğini altını çizerek belirten Sargut, Fatih Sultan Mehmet‟in doğduğu gün II. 

Murat‟ın  Fatih‟i alıp  Edirne‟ye mürşidi Hacı Bayram‟ın hutbesini dinlemeye gittiğini  ve onlar içeriye girdiğinde 

Fetih Suresi‟nin okunmaya başlandığını, nitekim Hacı Bayram‟ın Fatih‟i  ve Akşemseddin‟i göstererek İstanbul‟u 

almanın onlara nasip olacağını söylediğini sözlerine ekliyor. 
37 Türk Kadınları Kültür Derneği (TURKKAD) 1966 yılında, başında  mutasavvıf, yazar Sâmiha Ayverdi‟nin 

bulunduğu bir grup hanımefendi tarafından kurulmuştur.Türk  ünvanıyla Türk Kadınları‟nı temsil eden ilk sivil 

toplum kuruluşu olmuştur.Sâmiha Ayverdi‟nin ifadesiyle:“Kadın döl veren ve doğurduklarıyla berâber bütün âileyi 

bir görenek ve gelenekler nizâmı içinde toplayıp birleştiren mes‟ûl şahıs, cemiyet âhenginin ipuçlarını elinde tutan ve 

âile kavramını petekleyip dolduran sırlı kuvvettir.” Bkz. www.turkkad.org 
38 Osmanlıların kuruluş devrinde yaşıyan, tefsîr, hadîs, kelâm âlimi ve mutasavvıf. İsmi, Muhammed bin Ali el-

Hüseyni el-Buhârî olup, lakabı Şemsüddîn‟dir. 770 (m. 1368) senesinde Buhârâ‟da doğdu. 833 (m. 1430) senesinde 

Bursa‟da veba hastalığından vefât etmiştir. Türbesi, Bursa‟da kendi ismiyle anılan câminin yanındadır. Türbesini 

ziyâret edenler, mübârek rûhundan feyz almaktadırlar. Seyyid olup, soyu Hazreti Hüseyn‟e dayanır.  Bkz. İslam 

Alimleri Ansiklopedisi, C.4,.Türkiye Gazetesi, 1984. 

40 Adı Mehmed, lakabı Muhyiddin‟dir. Şiirlerinde kullandığı “Üftâde” mahlasıyla tanınır. Uludağ eteklerindeki 

Pınarbaşı Kuzgunluk mahallesinde inşa ettirdiği cami ve tekkede irşad faaliyetini sürdürürken 1529-1536 yılları 

arasında Emîr Sultan Camii hatipliğine tayin edilmiştir. Emîr Sultan‟ın mânevî işaretiyle kabul ettiğini söylediği bu 

görevi vefat ettiği 12 Cemâziyelevvel 988 (25 Haziran 1580) tarihine kadar sürdürmüştür.Bkz. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/ 
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nasip oldu. Bu ne büyük bir lütuftur. Allah bana daima İslam‟a hizmet etme görevi 

versin, bu yolda hizmetçi olmayı daim etsin inşallah.” Ardından salavat-ı şerif getirerek 

kabir etrafında dönülüyor ve arkalarını dönmeden geri geri çıkarak türbeden ayrılıyor 

müritler.  

Bu gezi esnasında katılımcı gözlemci notlarına yansıyan bir anektod da şu şekildedir. 

Türkkad Derneği  Bursa Gezisi 12  Eylül 2015. Ertesi gün Bursa‟da kalan 2.halka 

müritlerden ikisi  Somuncu Baba41 tekkesine gitmek istediğini ve yolu bilip 

bilmediğimi soruyor. Sabah buluşup gitmek üzere sözleşiyoruz. Mx42  ve Gx43 ile 

Somuncu Baba tekkesine varıyoruz. Tekke henüz tadilatta ama yine de bahçe 

kapısını açıp içeri giriyoruz. Ahşap yapının alt katındaki  Somuncu Baba‟nın fırını 

önünde duruyoruz.  Mx ve Gx  firının  önünde durup dua etmeye başlıyor. Birkaç 

dakika sonra Mx hayret dolu gözlerle  dönüp “Ekmek kokularını duyuyor musun 

“ diyor. “Hayır” dediğimde, gözlerinden yaşlar gelmeye başlıyor. “Ah Somuncu 

baba hoş geldin diyor, her taraf taze ekmek kokuları ile doldu, Yarrabbim sana 

şükürler olsun, layık olayım inşallah” deyip fırın ağzına daha çok yaklaşıyor. Beş on 

saniye sonra aniden geri çekiliyor ve “Allah‟ım fırından yüzüme doğru çok yoğun 

bir sıcaklık geldi, gel gel sen de yanaş” deyince  fırına ağzına doğru yaklaşıyorum. 

Mx gözyaşları içinde bir köşede oturmuş ağlayıp dua ediyor. O sırada Somuncu 

Baba‟yı ziyarete gelen iki kadın bahçe kapısını açıp içeri giriyor. Mx aynı soruyu 

onlara da soruyor “Kokuları duyuyor musun, odun ateşi kokuyor, taze ekmek 

kokuyor.” Kadınlar birbirlerine baktıktan sonra “evet, evet” diye mırıldandıktan 

sonra onlar da fırın başında dua etmeye başlıyorlar. Gx ise kokuları duymadığını 

söylüyor ve biraz üzgünce bir kenarda dua etmeye koyuluyor. Somuncu Baba‟dan 

ayrıldıktan sonra Somuncu Baba Camisi‟ne  öğle namazı için giriyoruz. Namazı 

kıldıktan sonra cami avlusunda dururken  Gx heyecanlanarak öd ağacı kokuları 

duyduğunu söylüyor. Öyle ki birden göğsü hızlı hızlı inip kalmaya başlıyor ve 

ağlamaya başlıyor, ayakta durmakta zorlandığını görünce koluna giriyoruz. Gx‟i bir 

yere oturttuktan sonra, etraftan su istiyoruz. Gx hiç konuşmuyor sadece gözlerinden 

yaşlar süzülüyor. Neredeyse bütün gün  Gx  sessiz kalıyor, durgunlaşıyor. Mx 

yaşanan bu deneyimlerden memnun olarak şükür duası yapıyor, dua bittikten  sonra 

“Cemâlnur hocamız demiyor mu, onlar diri diye arkadaşlar görüyorsunuz işte. Nasıl 

karşılıyorlar gelenleri, Yarabbim sen doğru yoldan ayırma, bu güzellikleri daim et” 

diyerek dua ediyor. 

H. Nur Artıran Aşk Terk Etmez adlı kitabında evliya ziyaretleri konusuna değinerek,

onların toprak altında ve toprak olmuş olarak düşünülmemesi gerektiğini belirtiyor ve 

Mevlânâ‟nın “Toprak ile sırlanmış nice ulu sultan vardır ki toprak üzerindekilerden daha çok 

41 1331 yılında Kayseri‟nin Akçakaya köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Anadolu‟ya manevi fetih için gelen 

Horasan erenlerinden Şemsettin Musa Efendi‟dir. Osmanlı Padişahlarından Yıldırım Beyazıt Han zamanında 

yaşayan Hamidi Veli, (“Somuncu Baba“ lakâbıdır) Peygamber Efendimiz(sav)‟in 24. kuşak soyundan  bir 

seyyid‟dir.  Bursa‟da çilehanesinin yanına yaptığı ekmek fırınında somun pişirerek çarşı pazar dolaşıp “Mü‟minler, 

Somunlar” nidâlarıyla ekmek dağıtan Şeyh Hamidi Veli Hazretleri Ulu Cami‟nin inşâası sırasında da işçilere ve 

halka somun dağıtmış, manevi yönünü gizlediğinden dolayı halk arasında “Somuncu Baba” lâkabıyla bilinir 

olmuştur. 
42 Mx: 49 yaş,kadın, öğretmen. 
43 Gx: 38 yaş,kadın, öğretim görevlisi. 
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himmet ve merhamet sahibidirler” cümlesinden hareketle manevi büyüklerin kabir 

ziyaretlerinin önemine değiniyor.
44

 “Aşıklar ölmez, toprağa girmez diyen Hak aşıklarına nasıl

toprak gözüyle bakabiliriz”
45

 diyen Artıran düşüncelerini şu cümlelerle aktarıyor:

 Manevi huzurunda bulunduğumuz kişilerden bir şey isteyebilir miyiz? En çok itiraza 

konu olan hususlardan biri, kabir ziyareti yapan kişilerin kabirdeki Evliyahulallah‟tan 

bir şeyler talep etmeleridir. Burada esas olan, nerde ve hangi şartlarda olursa olsun 

Allah‟a, O‟nun kudret ve kuvvetine, şefkat ve merhametine yönelmek, huzurunda 

bulunduğumuz kişilerin yüzü suyu hürmetine Allah‟tan niyaz etmektir.(…) Kabir 

ziyaretlerinde, manevi huzurunda bulunduğumuz ali şahsiyetin hürmetine niyaz etmek, 

temiz bir ağız, dil ve dudaktan dua etmek gibidir.46 

Konya Büyükşehir Belediyesi‟nin Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür 

Derneği ile birlikte düzenlediği Mesnevihan Şefik Can‟ın 10. vuslat yıldönümü anma 

etkinliklerine katılmak üzere Konya‟ya gidiyorum. H. Nur Artıran‟ın müritleri ve yurt dışından 

gelen Mevlevîlerin katılımıyla gerçekleşen bu etkinlik de ilk gün sabah namazı vakti Şems-i 

Tebrizi Camii‟ne gidiyorum. Müritler sabah namazını kıldıktan sonra cami içinde bulunan 

Şems‟in kabri önünde durup dua etmeye başlıyorlar. Yaklaşık 5-10 dakika arası süren bu dua 

sırasında bazı müritler gözyaşları içinde ziyaretini tamamlıyor. 30‟lu yaşlarda olduğunu 

gözlemlediğim bir mürit ile avluda sohbet ediyorum. İstanbul‟da sık sık türbe ziyaretleri yaptığını 

en çok Yuşa Efendi Türbesi‟ne gittiğini söylüyor. Türbe ziyareti sırasında ne hissettiğini 

sorduğumda ise şöyle cevap veriyor: “Rahatlıyorum, derdimi anlatıyorum beni duyduğunu 

hissediyorum. Bana bir güç geliyor, yalnız değilim, korunuyor kollanıyorum duygusu da 

diyebiliriz. Sonra ölüm yok duygusunu veriyor bana. O zaman kaybettiğim yakınlarımı da 

yanımda hissedebiliyorum.”(KG, 30‟lu yaşlar, öğretmen) 

Tasavvuf ve halk İslam‟ının birbirine geçişken yapısından dolayı, kentlerde başlayan 

tasavvufa yönelim ile birlikte halk İslam kökenli “evliya kültünü” nün yaşam bulduğunu ve  kent 

kökenli ve üniversite mezunu müritlerin evliya ziyaretlerine gittiği bu araştırmada sıklıkla 

gözlemlenmiştir. Dolayısı ile Halk İslam‟ının ve onun önemli bir unsuru olan evliya 

ziyaretlerinin kaybolup gideceğini belirten Gellner‟ın yanıldığının söylemek mümkündür. Bu 

müritler  Halk İslam‟ındaki “evliya kült‟‟ünü yaşatırken, Halk İslam‟ı ile Yüksek İslam‟ın 

birbirine geçişgen yönleri olduğu ve bu geçişgenliğin “tasavvuf” çatısı altında var olduğunun bir 

örneğini göstermektedirler. 

Görülüyor ki Gellner‟ın, Halk İslam‟ına yönelimde maddi olarak kastettiği “yoksulluk” 

kastını üniversite eğitimli ve gelir seviyesi orta ve orta üst grubun yönelimini açıklamak için 

kullanmak elbette mümkün değildir. Bu kez karşı karşıya olunan maddi değil modernitenin 

“anlam krizini” yol açtığı manevi bir “yoksu(n)luk” halidir diyebilir miyiz? Modern hayatın 

Weberyan ifade ile “büyü bozumu” içinde yaşayan bireyler, tasavvuf öğretisi ile kaynaşan Halk 

44 H. Nur Artıran,  Herşey Seni Terketse Aşk Terketmez, İstanbul, Sufi Kitap, 2014, s. 115.
45 Artıran, a. g. e., s. 116.
46 Artıran, a. g. e., s. 117.
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İslam‟ı geleneğinin gizemli ve büyülü deneyimleri ile bu boşluğu ikame etmeye mi çalışıyorlar? 

Evliya kültünün seküler çevrenin en azından bir kesiminde canlanışının sebebi bu mu?Şerif 

Mardin‟in altını çizdiği “modernleşme dehşeti” ve yarattığı “anlam krizi” nin bu süreçte oynadığı 

rol nedir? Bu sorulara teorik çerçeveden bir açılım getirmeye çalışalım öncelikle. 

Modern toplumun, bireyi, sürekli değişen ve hareket eden bir varlık halinde yerlerinden 

yurtlarından eden ve  kendini bir yere ait hissedemediği “evsizlik” içinde bocalatan bir yapısı 

vardır Berger‟e göre ve dine güvenirlik konusunda rasyonel aklın söylemleri ile bu evsizlik, 

metafiziksel bir yapıya bürünerek “evrende evsizlik” sorununa dönüşmüştür. Modern sosyal 

yaşamın “evsizliği” en tahripkar ifadesini din alanında bulmuştur.
47

 Teodise kavramını ele alırsak

beşeri ıstırapların giderilmesi, ölüm veya hastalıkların sebebini anlamak veya en temelde ilahi 

adaletin gerçekleşeceğine dair inanç her dinde insanların bir sığınağı olmuş ise modern 

toplumlarda geliştirilen hiçbir laik ideolojinin tatminkar bir teodise üretemediğini söylemek 

gerekir Berger‟e göre. Bu soruların cevaplarını arayan bireye “kendi işini kendin gör”
48

 diyen

modern akıl aslında bireye çok geniş bir özgürlük alanı tanırken, aslında onu cevaplamaya 

muktedir olamadığı birçok sorunun yarattığı endişelerin içine hapsetmiş olur. Modernizasyon 

işgal orduları gibi dünyayı istila etmeye çalışan “evrensel bir dindir” adeta. Bu “evrensel dinin” 

kendine özgü kavramları, kendine özgü bir yaşam biçimi ve belirlenmiş bilinç yapıları vardır. Bu 

evrensel dinin kiliseleri vardır: okullar
49

 demektedir Berger.

Berger‟in “kendi işini kendin gör” tanımlamasına Taylor Moderliğin Sıkıntıları kitabının 

sayfalarında sahip çıkarken, bireyi atomcu, araçsal akla odaklamış bir dünyada tek başına bırakan 

ve “iyi yaşam nedir” konusunda seçimi tek tek bireylere bırakan sistemi sorguluyor. Tıpkı 

Simmel gibi Taylor da modern toplumda ortak bir yaşamın politik ideali olmamasından dem 

vuruyor. Modern akılla birlikte insanoğlunun üç açıdan -kendi içinde, kendi aralarında ve doğal 

çevre- ile bağlantısını kaybettiğini belirten Taylor, bu bölünmüşlük duygusuyla yaşayan ve hem 

kendi içindeki hem de etrafındaki doğa ile aralıksız bir savaşa mahkum olan bireyin Weber‟in 

ifade ettiği gibi “büyü bozumu” içerisinde kalışını sorguluyor.
50

 Weber‟in demir kafes

betimlemesine katıldığını, modern toplumun araçsal aklı ve atomculuğu destekleyen yapısı ile 

oraya doğru ittiğini belirten Taylor, kitabında bize bir çıkış noktası sunmaya çalışıyor. 

“Özgürlüğümüzün derecesini abartmak istemiyorum. Ama sıfır değil!! Bunun anlamı şu; yeni bir 

ortak anlayışa katkıda bulunduğu sürece, uygarlığımızın ahlaki kaynaklarını anlamak fark 

yaratabilir. Gerçekte tutsak değiliz. Ama bir meyil var, bir eğilim, öyle ki aşağı kaymak çok 

kolay (…) Eğer savım doğruysa buna karşı mücadele edebiliriz.”
51

Taylor her ne kadar mücadele imkanını “ahlaki kaynaklarda” bulsa da modernliğin çoğulcu ve 

rölativist ortamında çoklu yorumlara ve bu yorumların çoklu eylem perspektiflerine maruz 

47 Peter  Berger, Brigitte Berger ve  Hansfried Kellner, Modernleşe ve Bilinç, (Çev. Cevdet Cedit), Pınar Yayınları 

1985, s. 202. 
48 Berger ve  Kellner, a. g. e., s. 206. 
49 Berger ve Kellner, a .g. e., s. 8. 
50 Charles Taylor, Modernliğin Sıkıntıları, (çev. Uğur Canbilen), İstanbul, Ayrıntı yayınları, 1991, s. 79. 
51 Taylor, a. g. e., s. 84-86. 
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kaldığımızı kabul edersek, sırtımızı rahatça yaslayacağımız kesinlik içeren ahlaki doğruları da 

kaybettiğimizi söylememiz gerekir. Giddens modern zamanlarda bilginin sürekli olarak değişken 

ve yanlışlanabilir konumundan ötürü işte tam da bu “sırtımızı yaslama” meselesini “ontolojik 

güven ihtiyacı”
52

 olarak betimliyor. Hiçbir yorum, hiçbir muhtemel eylem dizisinin bugün tek

doğru ve sorgulanamaz gerçek olarak kabul edilemediği 
53

 bir dünyada, Berger‟in az önce

belirttiğimiz „‟kendi işini kendin gör‟‟ masasından kalkmaya çalışan modern akıl en azından artık 

varoluşsal sorulara kesin yanıtlar aramaya çıkmış görünüyor. Varlık ve yokluk, ölüm ve yaşam 

hakkında sorulara cevap bulacağı kapıları çalarken “güvensizlik ve kaybolmuşluk”
54

 hissini

bertaraf etmeye çalışıyor. Sorgulanmaz bilgiye veya Shultz‟un deyimi ile bilgi stoklarına neden 

ihtiyacımız var? Modern akıl her bilginin sorgulanabilir olmasından güç alarak yola çıkmıştı 

ancak zihin kaygan bir zeminde gezinen bu bilgi yığınlarından oluşan bu muğlak ve sisli alanda 

nereye doğru yol aldığını kestiremiyorsa, kendisine değişmez ahlaki reçeteler ve bilgi stokları 

veren yeni dünya mı arıyor?  

3.2. Seküler Kesimde Asr-ı Saadet Dönemine DönüĢ Ġsteği 

Bu sorulara yanıt bulabilmek amacı ile Sargut ve Artıran‟ın müritlerinin Batı modernizmi 

ve getirdiği yaşam biçimi konusundaki görüşlerine bakacağız. Modernizm eleştirileri ve akabinde 

modernizmi alışılmışın dışında yeniden tanımlayışlarının çoklu modernite yaklaşımı ile ilişkisini 

anlamaya çalışacağız.  

Eisenstadt, modernleşme sürecine giren birçok ülkenin analiz edilebilmesi için 

önceden doğru varsayılan  kuramların
55

 farklı toplumlarda oluşan farklı krizleri açıklamakta ve

nasıl baş edilebileceği konusunda yetersiz kalmasının anlaşılması ile
56

 bir açmaza girdiğini ve

moderleşmenin “çöküşü” ya da “politik çürümüşlük” gibi kavramların ortaya çıktığını 

belirtmektedir.
57

Dolayısı ile bu kavramlar aslında modernleşme paradigmasının çöktüğünü ifade

ederken, geleneksel toplumda yarattığı yıkıcı etkiyi şu şekilde dile getiriyor: “Geleneksel yaşam 

biçimlerinin yıkılarak ortadan kaldırılması, yaşayan modern bir toplumun ortaya çıkmasını 

kesinlikle garantilemiyordu. Daha da ötesi geleneksel aile, topluluk ve hatta politik düzenlerin 

yıkılması, genel olarak topluma yaşayan modern bir düzen getirmek yerine toplumda çözülme, 

suçluluk ve kaos yaratıyordu.”
58

Eisensadt‟ın yaklaşımından hareketle, küreselleşme ile birlikte ulus devlet yapısındaki ideolojik 

çizginin ve oluşturulan kurumsal kültürel modellerin değişime uğramasının kaçınılmazlığı 

sonunda, “artık bu kurumlar, örneğin, ekonomik, politik ve kültürel açıdan modern hayatın pek 

52 Bkz. Antony  Giddens, Modernliğin Sonuçları, (çev. Ersin Kuşdil), İstanbul, 2016. 
53 Peter Berger ve Thomas Luckmann, Modernite, Çogulculuk ve Anlam Krizi, ( çev. Mustafa  D. Dereli), Ankara, 

Heretik Yayınevi, 2015, s. 60. 
54 Berger ve Luckmann, a. g. e., s. 61. 
55 Samuel.N. Eisenstadt, “Kemailst Yönetim ve Modernleşme: Bazı Karşılaştırmalı ve Analitik Görüşler”, Jacop M. 

Landau, Atatürk ve Türkiye‟nin Modernleşmesi, (cev. Meral Alakuş), İstanbul, Sarmal Yayınevi,1999 . 
56 Eisenstadt, a. g. m., s. 25. 
57 Eisenstadt, a. g. m., s. 24. 
58 Eisenstadt, a. g. m., s. 24. 
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çok alanını yeterince kontrol altında tutabilir mi?”diye soran 
59

Grace Davie, bu sorudan 

hareketle aslında “modernliğin hakiki çekirdeği nedir?”
60

 sorusuna cevap arıyor. Modernlik

totaliter yoksa plüralist mi olacak ya da kontrol ve otonomi ne kadar arzulanır olacak gibi 

sorulara verilecek cevaplarda modernliğin yeni tanımının izlerini süremeye çalışan Davie, din 

olgusunun bu gerilimler içindeki rolünü analiz etmeye çalışmaktadır.  

Tüm bu yaklaşımların ışığında, artık “Batı merkezli” bir modernlik tanımından uzaklaşılması 

gerektiğinden hareketle Eisenstadt, bu konuyu kapsamlı biçimde “Çoklu Moderniteler” adlı 

makalesinde dile getirmektedir.
61

 “Çoklu moderniteler” konsepti, bu gibi modernitelerin “statik”

olmadığı, sürekli olarak değiştiği algısını sürdürür. Dolayısı ile modernliğin farklı 

tanımlamalarında “din” olgusunun önemli bir eksen haline geldiğini ve din ve modernliğin 

birbirinin karşı kutuplarından yer almadığının vurgulandığını görüyoruz. Nitekim Eisenstadt‟ın 

çoklu moderniteler yaklaşımına değindiği makalesinde Geoffroy düşünlerini şu şekilde dile 

getiriyor. “Benim hipotezim, dinin modern çağdan küresel çağa geçişte önemli bir role sahip 

olduğudur; çünkü din, çoğunlukla devletin etki alanları dışında işleyen sosyo-kültürel bir 

etkendir.”
62

  Taylor, din ve sekülerlik  olgularına  kutuplaştırıcı bir yaklaşımdan ziyade birbiri arasında 

geçişgenlikler üzerinden yaklaşarak, aslında çoklu modernitenin  sekülerlik bağlamında bize  bir 

açılımını sunuyor diyebiliriz. Şoyle ki; modernliği  „‟batı‟‟ ekseninden kaydıran ve  farklı 

coğrafyalarda farklı  modernlikler olabileceğinden hareketle  sekürlerliğin seyir defterinin 

farklılaşabileceği  vurgusunu taşıyan kitabında Taylor, „‟çoklu moderniteler „‟olabildiği  gibi  

„‟çoklu sekülerlikler‟‟ de olabileceği fikrini  vurguluyor.
63

  Farklı ulusal, kültürel  ve dinsel

bağlamlarda  birden çok sekülarizm  olduğunu  ve Türkiye‟de batı-dışı sekülarizmler olduğunu 

söyleyen Göle 
64

de Taylor‟ın bu yaklaşımını onaylar konumda durmakta  ve yeni sekülerleşme

yaklaşımları  ihityacını ortaya koyan tavri ile aslında Taylor‟ın  kitabında ıskaladığı  farklı 

coğrafyaların sekülerleşme  tarihine ait çalışmaları kışkırtmaktadır. Tam da bu noktada 

Habermas‟ın seküler çağın sonuna geldiğimizi  dile getiren ifadesi ve artık post seküler çağa 

geçişin sinyallerini aldığımızı söyleşini hatırlamak gerekiyor. Din olgusunun Batı‟da kimliğin 

oluşmasında önemli rol oynadığını itiraf eden ve dini  „‟yaşam dünyası‟‟nın  temel parçalarından  

biri olarak gören Habermas
65

, dinin Batı‟da ve Batılı toplumların kamusal alanlarında oynadığı

rolü „post seküler‟‟ olarak tanımlıyor. Post seküler bir çağa geçişin ayak sesleri mi araştırma 

özelinde duyduğumuz yoksa farklı coğrafyaların kendine özel sekülerleşme biçimlerinin bir 

görünümü mü? Post seküler ya da çoklu sekülerleşme, adı her ne olursa olsun modernite ve din 

59 Grace  Davie, “Din Sosyolojisinde Yeni Yaklaşımlar: Batılı Bir Bakış”,  (çev. M. Akgül ve İ. Çapcıoğlu ), AÜİFD, 

C. 16, S. 1, ss. 201-214, 2005, s. 214.
60 Davie, a. g. m., s. 214. 
61 Samuel N. Eisenstadt, “Multiple Modernities”, Daedalus C. 1, S. 129, 2000, s. 1-30. 
62 Martin Geoffroy, “Küresel Dönemde Dini KuramsallaĢtırma: Tipolojik Bir Analiz” (çev. Abdullah Özbolat), 

Fırat Universitesi İlahiyat Dergisi, C. 1, S. 17, 2004, s. 5. 
63  Charles Taylor,  Seküler Çağ, (çev. Dost Körpe), İş Bankası Kültür Yayınları, 2014. 
64

  Nilüfer  Göle , Seküler ve Dinsel Aşınan Sınırlar, İstanbul,Metis Yayınevi, 2012,s.11 
65 Peter Clarke, Din Sosyolojsi:Çağdaş Gelişmeler,( çev. İ.Çapçıoğlu), Ankara,İmge ,  Ankara, 2012,s.312. 
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kutuplaşmasında artık buzların eridiği yeni bir dönemin sinyallerinin bu topraklarda kendini 

göstermeye başladığını söylemek,  Sargut ve Artıran‟nın seküler değerlerle yetişmiş müridlerinin 

aşağıdaki cevapları ışığında mümkün görünmektedir. 

Bendenize göre birçok kişimizin yaptığı gibi modern hayat Avrupa‟da dir, Amerika‟dır 

deyip, kendi değerlerimizden ödün vermek, modern hayat anlamına gelmez. İslamın 

özünü yasamak, insanın erebileceği en doruk noktadır, İnsanın tüm gelişimini içinde 

barındırır. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v) son Peygamber‟dir. İnsanoğluna 

verilecek her şey verilmiş, söylenecek her şey söylenmiş ve İslam ile noktalanmıştır. 

(DG,17).66 

Bir başka mürid ise şöyle ifade etmektedir düşüncelerini: “Modern hayat bir teknoloji; 

ama makine teknolojisi değil, ruh teknolojisine sahip olmak. Kısacası edep ve ahlâk modern 

hayattır benim için.” (DG,19)
67

. Göle, Melez Desenler kitabında, müritlerin düşüncelerini

doğrular biçimde Müslüman bir ülkede modernliğin kültürel programının “medeni insanı”, 

“Batılılaşmış insanla” eşitlemeye çalışmak olduğunu belirtmektedir. Bu durumun, bütün bir 

habitusun zorunlu olarak değişimine sebep olduğu vurgusu ile Göle, “Bu alan vücut dilini, yeme 

içme adabını, toplumsallaşma ve yerleşim biçimlerini, zevki, modayı, dil kullanımını ve benzer 

türden şeyleri kapsar.” demektedir.
68

Modernizme getirilen eleştiriler bu şekilde olmakla birlikte, yeni bir modernizm anlayışı 

sunabiliyor mu müritler? Modernizmi İslami bir cepheden bakıldığında nasıl tanımlıyorlar? Batı 

tarzı eğitim almış, üniversite mezunu, çoğunluğu yüksek lisans eğitimi  almış olan Sargut ve 

Artıran‟ın muritlerinin yeniden modern insanı tanımladığı satırlar şu şekildedir. 

 Modernliği arayacağımız yer Asr-ı Saadet dönemidir. En modern dönem o dönemdir. 

En modern insan bize göre Hz. Muhammed‟dir. En modern insan! Daha ötesi yok 

zaten. Ona benzedikçe biz de modern olacağız herhalde diye düşünüyorum. Çünkü 

görgü kurallarında, ahlakta en üst seviye olduğu için, her şeye de sahip olduğu için 

zaten en modern insan o. (OGG,3,3) 

 Efendim, Asr-ı Saadet dönemine dönebilirsek saadeti bulabiliriz ancak. Batı 

modernliği bizim kültürümüzü yok saymıştır, sömürgeci bir zihniyetten ne 

bekleyeceksiniz sizi var etmelerini mi? Bu dönüşü yapmamız, kendi İslami 

kültürümüzle barışmamız şarttır. Asrı- Saadet dönemine nasıl döneceğiz, Peygamber 

ahlakı ile nasıl ahlaklanacağız bunun üstüne kafa yormak lazım.” ( KG,58 yaş, 

erkek).69 

. 

66  Derinlemesine Görüşme, 40 yaş üstü kadın, lisans mezunu 
67  Derinlemesine Göürşme, 40 yaş altı, erkek, lisans mezunu. 
68 Nilüfer Göle, Melez Desenler : İslam ve Modernlik Üzerine, İstanbul, Metis Yayınları, 2002, s.32. 
69 Katılımcı Gözlem notları.  Cemalnur Sargut‟un  Mesnevi sohbetleirni gerçekleştirdiği Alnunizade Kültür Merkezi 

Mayıs 2015. 
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Asr-ı Saadet dönemine dönüş isteğinin Cumhuriyet devrimi sonrası dile getirilişini 

Göle‟nin araştırmasında da görüyoruz. Göle, 80‟li yıllarda kentlerde üniversiteli kızlar arasında 

başlayan “türban hareketi” ni kaleme aldığında, bunu siyasal İslamcı bir hareket olarak 

tanımlamış ve hareketin ülküsünün “Asr-ı Saadet Dönemi” ne dönüş olduğunu belirtmişti. Göle, 

Asr-ı Saadet dönemine dönüş isteği “İslami ütopya” 
70

olarak tanımlamış ve “her toplumsal

hareket ütopya ile beslendiği gibi ideolojik olarak teçhizatlanmıştır”
71

 yorumu ile konunun

siyasi yapısına dikkat çekmiştir. Siyasal İslamcı hareketin, Asr-ı Saadet‟e dönüş isteğini, 

varsayılan din ve modernizm kutuplaşmasını ortadan kaldırır biçimde şu şekilde yorumluyordu 

Göle: “Modern dünyanın ve onun ilkelerinin reddi değildir söz konusu olan. İslami ütopya, Batı 

modernliğin karşısına çıkarılmak istenen alternatif bir yaşam tarzına atıfır.”
72

 Keza, Tanzimat

Dönemi ile bugünkü İslamcı hareketler arasında paralellik gören Göle, her ikisi arasındaki ortak 

noktanın “Asr-ı Saadet” dönemine dönüş fikrinin vurgulanması olduğunu belirtiyor.
73

 Göle‟nin

bu saptaması önemlidir; zira bu makalede de ele alınan dini grupların, modernizmi “Asr-ı 

Saadet Dönemi” olarak tanımlaması, araştırma alanımız ile  günümüz İslamcı hareketler ile 

arasında geçişgen noktaların varlığını göstermekte ve birbirinin iki ayrı kutbu gibi görünen bu 

İslami hareketlerin, bir anlamda çoklu modernite argümanları altında kesiştiği izlenimi 

doğmaktadır. 

Yanısıra Gellner‟ın Halk İslamı ve Yüksek İslam ayrımı da oldukça tartışmaya açık 

durmaktadır. Gellner‟ın Yüksek İslam ile özdeşleştirdiği Asr-ı Saadet dönemindeki İslami 

yaşayış tarzı, Sargut ve Artıran‟ın müritlerinin de özlem duyduğu ve üstelik günümüz 

modernleşmesine eleştiri getirebildikleri bir referans noktası olarak makalede yerini almaktadır. 

Makalede çalışılan her iki dini grup da, siyasal İslam değil kültürel İslam dinamikleri üzerinden 

yürütülen pratiklerde kendini var etmektedir. Bir siyasal sistem kurmayı hedeflemeden, İslam‟ın 

ahlak boyutuna odaklanarak bireylerin iç dünyalarının İslami yönde yeniden inşa edilmesi ve 

toplumun bu bireylerin bakış açıları üstünden yeniden yapılandırılması şiarı ile hareket edildiği 

gözlenmiştir. Gerek Sargut‟un gerekse Artıran‟ın müritlerinin Asr-ı Saadet dönemine dönme 

istekleri ve bu dönemi modern dönem olarak ifade etmeleri, Tanzimat ile başlayan modernleşme 

sürecinde bu konuyu dile getiren aydınlarla paralellik arz etmektedir.
74

 Türkiye‟de Cumhuriyetçi

ve seküler değerlerle yetişen üç kuşağın, Batı modernleşmesine eleştiri getirmekle kalmayıp Asr-ı 

Saadet dönemine dönme isteği duyması ve en modern kişi olarak Hz. Muhammed‟i örnek 

göstermesi nasıl mümkün olmuştur? Hangi sosyal, sosyal psikolojik ve tarihsel kırılma noktaları 

bu süreci hazırlamış olabilir? Bu makalenin amacı, bu sorulara yanıt bulmaya çalışacak yeni 

araştırmalara  kapı aralamaktır. Araştırma özelinde bu sorulara verebileceğimiz tek yanıt  farklı 

70 Göle, Modern Mahrem, s. 143. 
71 Göle, Modern Mahrem, s. 144. 
72 Göle, Modern Mahrem, s. 144. 
73 Göle, Modern Mahrem, s. 55. 
74 Bkz. Gözde Özelce, a. g. m., s. 32-40. 
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sekülerleşme  ve modernleşme biçimlerinin var olmaya başladığı ve var olmaya devam edeceği 

yönündedir.  

4.Sonuç

Kültürel İslam çatısı altında ele aldığımız çalışmaları ile kadın sufiler,  Cemâlnur Sargut ve H. 

Nur Artıran, din ve sekülerliğin kutuplaşan görüntüsnün birbirini dönüştürdüğü yeni dinsel bir 

deseninin  sinyallerini ortaya koymaktadır. Seküler çevrede değişmekte olan modernlik nedir 

sorusuna verilen cevabın, modernlik kodlarını her iki cinsiyet yönünde değiştiren, din ve 

modernlik algılarında yeni bir toplumsal örüntünün sinyallerini verdiğini söylemek mümkündür. 

Bu öyle bir toplumsal örüntüdür ki, seküler kodlarla yetişmiş iki kuşak “modern kimdir” 

sorusuna Hz. Muhammed‟dir cevabını verebilmekte ve en modern dönemi olarak Asr-ı Saadet 

Dönemi olarak tanımlayabilmektedir. Bu öyle bir toplumsal örüntüdür ki, Kemalist projenin dini 

ritüellerin özel alanda yaşanması gereğini yıkmakta, mümin kardeşliğinin ve bu anlamda yaşanan 

toplumsal dayanışmanın ve birlikte ibadetin ihtiyacını vurgulayarak İslami ibadetleri gündelik 

hayat pratiklerinde yaşamak istemekte ve hatta “halk İslamı‟‟ndaki evliya kültünü yeniden 

canlandırmaktadır. Nihayetinde bu toplumsal örüntü, hem 29 Ekim Cumhuriyet kutlamalarında 

hem de evliya yatırları başında bir araya gelebilen yeni bir davranış biçimini ortaya koymakta, 

dolayısıyla daha önceden yapılmış olan hem seçkinler İslamı ve halk İslamı gibi ayrıştırmaların, 

hem de Atatürkçü-dindar ayrımı gibi suni kategorileştirmelerin yanlışlığının daha  görünür hale 

geldiği bir toplumsal desen izlenimi uyandırmaktadır.Bu noktada, Gelner‟in Yüksek İslam ve 

Halk İslam‟ı ayrımının araştıma özelinde problematik yapısı ortaya konmaya çalışılmış, Şerif 

Mardin‟in Halk İslamı‟nın canlanacağı yönündeki öngörüsüne atıfta 

bulunulmuştur.Kategorileşmelerin melezlendiği böylesi toplumsal bir örüntü,  çoklu modernite ve 

çoklu sekülerleşme kavramlarını gündeme taşımakta ve batı merkezli modernlik ve sekülerlik 

kavramlarını yeniden sorgulatmaktadır. 

Araştırma, Türkiye‟deki seküler çevrenin yeni dini yönelimlerini ve dolayısıyla oluşmaya 

başlayan yeni dini grupları ve onların davranış örüntülerini incelemiş ve  seküler kesimde açığa 

çıkmış olan dini “ihtiyacı” şiddetle vurgulamaya çalışmıştır. Bu ihtiyaç, seküler kesimin kendini 

rahat hissedebileceği dinsel alanların kısıtlı varlığını ortaya koyarken aynı zamanda bu kısıtlı 

alanı genişletecek macro ve mezzo politikaların ve bu bağlamda oluşturulacak kurumsal 

çalışmaların gereğini vurgulama çabasındadır. Bauman‟nın “ Cemaati özlüyoruz, çünkü mutlu bir 

yaşam için en önemli özellik olduğu halde, yaşadığımız dünyanın çok daha az sunabildiği ve vaat 

etmeye daha isteksiz olduğu güvenliği özlüyoruz.”
75

  deyişi  paralelinde bu topraklarda seküler

kesimin  en azından bir kısmında, cemiyetten cemaate geçişin sancılarına tanık olduğumuzu 

75 Zigmund Bauman, Cemaatler. Güvenli Olmayan  Bir Dünyada Güvenlik Arayışı, (çev.  Nurdan Soysal), İstanbul, 

Say Yayınları, 2016, s. 151. 
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söylemek mümkün görünmektedir. Araştırma özelinde, seküler görünümlü iki sufi kadının  

mürşit olarak görülmesi   çoklu modernite örneği olarak   Türkiye‟de  değişen modernlik ve 

dindarlık kodlarını  haber vermekte ve bu alanda yapılacak yeni araştırmaların gereğini ortaya 

koymaktadır. 
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      Abstract 

 The primary goal of this study is to show the relationship between gender and vocabulary 

selections. To reveal this relationship accurately, the terms sex, gender, discourse were 

clarified. According to some researchers, these differences may result from women's and 

men's biology or their emotional states, different positions in the social structure, or 

encountering different opportunities and constraints. Apart from these underlying factors, 

the study both includes results about the relationship between gender and vocabulary 

selections and analyzes how people reflect their gender aspects to language when they 

describe the same painting. Moreover, our research does not only tries to show the 

difference and relation of gender in vocabulary selections, but it also has an attempt to give a 

couple of implications for English Teachers about vocabulary selections tendency of their 

male and female students. In this sense, teachers' awareness of this tendency may help them 

in language teaching as well.  

 The study was conducted with the help of 44 students from the same training center who 

were selected as the participants. Having almost the same socio-economical background, 

they were comprised of 22 boys and 22 girls at the age of 13. This age can be regarded as 

the beginning of puberty when two sexes can show changes unique to their biological 

attributions. For this reason, we deliberately decided to determine the participants at the age 

of 13. Afterward, we compared the utterances of the men with the women. The data 

obtained from men and women descriptions were analyzed in terms of sentence types, use of 

adverbs, adjectives, similes, metaphors, and a paralinguistic feature named as gap fillers. 

These findings help us to make suggestions for English Language teachers in vocabulary 

teaching, correspondingly, practicing speaking activity. Since our results are generally based 

on statistics, it can be said that a quantitative approach was used in the study.  

 Key Words: Gender Difference, Vocabulary Selection, Language Teaching 
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1. INTRODUCTION

The primary goal of this study is to show the relationship between gender and the use of 

language in other words vocabulary selections. The terms sex, gender, and discourse should 

be clarified to analyze the relationship between gender and language use, which is our main 

focus. 

First of all, we deal with clarification about sex and gender. Sex is the distinction concerning 

biology and the nature of two types of human beings. It is the condition of being male or 

female, while gender is related to attributions of feminity and masculinity.  According to 

Deborah Tannen (1993), men and women differ from each other in language use or their 

way of communication. This distinctive language expression is a result of their sex and 

gender. 

The terms sex and gender are generally used; alternatively, however many linguists claim 

that their usage is very different. While sex includes biological and physiological traits, 

gender involves behaviors, roles, expectations, and activities in the social community. The 

variations in the sexes may not be observed clearly; nonetheless, differences in gender do. 

As mentioned before, it is essential to understand what the term "Discourse" is to analyze 

the relationship between gender and language.  Janet, H., and Meyerhoff, M. (2003) 

provides us with the following definition of discourse: 

 "Discourse is the linguistic level in which sentences are combined into larger units. An 

alternative  explanation focuses not on linguistic form but function. Discourse, in this view, 

is language in context:  that is, language as it is put to use in social situations, not the 

more idealized and abstracted linguistic  forms that are the central concern of much 

linguistic theory. Given its attention to the broader context  of language use, the study 

of language and gender has overwhelmingly relied on the second definition of 

discourse."



 To reveal the gender differences in discourse, it is crucial to investigate the interaction of 

language and gender.  Related to this issue, Hayakawa reported the following:    

 The importance of language cannot be ignored for people, and women are not out of this 

fact. While boys and girls study in the same classes, they have the same instructors, are 

taught by the same books and look up the same dictionary, but they produce different 

utterances.  He adds by saying: 

“The meanings of words are not in words; they are in us" (S.I. Hayakawa, 1949). 
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How do gender and language affect each other? For many years, people dealing with 

linguistics, anthropology, psychology, and sociology have analyzed this question. To have 

an answer, by examining both gender and language as constructed in communities of 

practice, it is better to reinforce assertions about the social and cognitive importance of their 

interaction.  

To sum up, studies on gender and language have shown that there is an undeniable 

relationship between gender and language use, and there are differences in women's and 

men's language. Some researchers think that these differences may result from women's and 

men's biology or their emotional states, different positions in the social structure, or 

encountering various opportunities and constraints.  

1.1. RESEARCH QUESTIONS 

The purpose of this study is to show how language and gender interact through investigating 

differences in women's and men's language use or vocabulary selections when describing the 

same painting. Moreover, knowing these differences may help us to teach vocabulary and 

make speaking activity.   In this regard, the research questions for the study are as follows:  

1) Is there any relationship between gender and the use of language?

2) In what ways the terms sex and discourse contribute to the relation of gender and

language use? 

3) How do people reflect their gender aspects to language when they describe the

same painting? 

4) How can the knowledge of gender based vocabulary selection contribute to

vocabulary teaching? 

5) How may the awareness of gender based vocabulary selection contribute to

speaking activities? 
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2. LITERATURE REVIEW

According to some researchers, women and men vary in their way of speech besides, they 

talk about different topics. Distinctive characteristics connected with male speech are 

evaluated more dynamic, but features related to female speech are regarded as more 

aesthetic. Men and women may have variant semantic goals in their mind when they build 

sentences. Robin Lakoff‟s (1995) spearheading study, gender differences have also been 

examined at the level of specific phrases. Lakoff defined two unique kinds of phrases in the 

language of women —hedges (e.g., “it seems like,”) and tag questions (e.g., “ … aren‟t 

you?”)—that can be inserted into a lot of utterances.  

"Uncertainty verb phrases, especially those combining first-person singular pronouns with 

perceptual or cognitive verbs (e.g., “I wonder if”), have been found more often in women‟s 

speech (Hartman, 1976; Poole, 1979). " A similar explanation of women‟s use of hedge 

phrases is that women are more unwilling to impose their ideas upon another person. In line 

of this idea, Lakoff argued that women are in a tendency to use very polite forms than men 

in a similar situation (e.g., “Would you mind …”) (Holmes, 1995).
 

Gender differences in language use have also been identified by analyzing the actual words. 

Findings of women tentativeness in their language show that women are likely to use more 

intensive adverbs. "The adverb so is a great favorite with ladies, in conjunction with an 

adjective. For instance, they are very fond of using such expressions as „he is so charming!'.' 

It is so lovely! And also women have been to use more conjunctions such as 'but,' and more 

modal auxiliary verbs such as 'could' that place question marks of some kind over a 

statement" (Biber, Conrad, & Reppen, 1998; McMillan et al. .1977; Mehl & Pennebaker, 

2003; Mulac et al., 2001).  

Men prefer to swear more, use longer words, more articles, more references: (Newman, 

Matthew L., 2003). One remarkable finding showed by Mehl and Pennebaker (2003) is that 

women have the disposition to use the first-person singular.
 

Words regarding the emotion cover a different area of controversial results, in spite of 

availability crystal clear stereotype. A couple of studies have stated that women are more 

likely to refer to emotion than men. (Mulac et al., 1990; Thomas & Murachver,2001). Mehl 

and Pennebaker (2003) reported that women use more references to favorable emotion, but 
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men referred more to anger—a conclusion in which there is a one to one correspondence 

regarding gender stereotypes. For instance;  

"Oh dear, you forget to put the ice-cream in the freezer again." 

"Shit, you forget to put the ice-cream in the freezer again."  

The word choice related to use „shit‟ instead of  „oh dear‟ shows how different men and 

women can respond to the same event and how it occurs in the way of their expression 

stemming from their gender aspects.  

3. METHODOLOGY

3.1.Participants 

44 students from the same training center were selected as the informant of the study. 

Having almost the same socio-economical background, this group was comprised of 22 boys 

and 22 girls at the age of 13. 

3.2.Data Collection 

At first, a painting that could give us tips and reveal the informants‟ gender features was 

prepared and showed them. Then, all the informants were asked to describe the painting one 

by one within 2 minutes. Their descriptions were recorded to analyze. 

3.3.Procedure 

The data were analyzed within the frame of sentence types, frequency of adjectives, adverbs 

and gap fillers. We compared the utterances of the boys with the girls. Because of its 

structure which is generally based on statistics, we can say that a quantitative approach was 

used in this study. 

3.4.Limitations of the Study
 

Only gap fillers were analyzed as paralinguistic features. 
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4. SOME CLARIFICATIONS ABOUT THE STUDY

4.1. Why did we study the spoken form?


If we had studied texts or written forms of the same study, we would not be able to observe 

the differences of two sexes in natural language usages, such as elliptical sentences, inverted 

structure and paralinguistic features.
 

As written texts are much more tend to be formal, standardized language would have been 

used, and we could not expect notable differences in the quantity and quality of language 

use.  

Only by giving a blank paper to the participants, we would have directed them and they 

would have felt an obligation to fill all the paper; however, we could not do that since our 

study has a prescriptive style rather than a descriptive one.
 

4.2. Why did we give a painting to the participants? 

In order to give a linguistic stimulus (verbal, nominal, metaphoric etc.) to participants, we 

decided to show a painting that includes many kinds of items, events, metaphors, etc. on 

which they can easily speak. 

4.3. Why did we ask the participants to make a description?


As we know, language use, especially spoken language highly depends on the context and 

many factors such as time, place, event, social role of participants, age of participants and 

gender/sex of the participants affect the context in which language is used. We merely 

wanted to observe what is the effect of „sex and gender difference‟ on language use in a 

context. So as to do this, we tried to eliminate or minimize the effects of the following 

factors which are influential in language use except for sex and gender.
 

Time: All of the participants in the study saw the painting for the first time and described 

only one time. By doing this, we think we minimized the effect of time on language use 

differences and provided naturalness in our study.  

Event: To minimize the effect of an event on language use in our study, we gave the 

children the same stimuli (the painting) and the same event asking them to make a 

description of the painting. 

Setting: All of the children described the painting in the same kind of classroom, so we 

minimized the effect of place on language use. 
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The social role of the participants: All of the children are a student in the same training 

center, so all of them have nearly the same social role; therefore, we think we minimized the 

effect of social roles of participants on language use in the study. 

4.4. Why are the participants at the age of 13?
 

In fact, the differences in the language use of both sexes start when they are 5-6 years old. 

But we do not want to analyze its starting point; instead, we tried to explain the differences 

where lots of changes occur in a child's life as well as the language itself and this period is 

puberty. 
 

Puberty covers many years for both sexes, and two sexes can show different types of 

changes in the various stages of their puberty. For this reason, we decided to take a specific 

point which can be regarded as a starting stage of puberty for both sexes. 12-15 years old for 

males, and 11-14 years old for females is the starting stage of puberty. 13 years old is a good 

point for us to select.  

Gender Sentence Type 

Use of Figurative 

Sentence 

Inverted 

Sentence 

Use 

of 

Adverb 

Use 

of 

Adjective 

Gap 

Filler 

Elliptical 

Sentence 
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5. FINDINGS

The results of this study are on the Table 1. 

5.2.  Statistical  Results 

Compound Complex Simple Metaphor Simile 

Men 2 1 6 0 0 0 2 5 2 2 
Women 4 0 6 1 0 1 3 12 4 1 
Men 1 0 7 0 0 1 1 6 4 1 
Women 2 1 7 1 0 2 1 7 6 2 
Men 0 1 4 1 0 1 2 4 2 0 
Women 3 1 8 0 0 2 3 10 3 0 
Men 1 0 8 0 0 2 1 7 3 2 
Women 2 2 6 1 0 3 2 11 2 1 
Men 1 0 7 1 0 0 1 2 2 1 
Women 2 2 6 1 0 2 2 9 5 1 
Men 0 1 5 0 0 0 1 4 2 3 
Women 3 1 7 2 0 3 1 11 7 2 
Men 1 0 4 0 0 1 1 3 4 2 
Women 2 2 5 1 0 3 2 8 7 1 
Men 1 1 4 1 0 0 2 2 3 3 
Women 4 2 6 0 2 2 2 12 5 2 
Men 1 1 6 0 0 1 1 1 3 2 
Women 2 3 7 2 0 4 1 13 6 1 
Men 0 0 6 0 0 1 1 4 2 2 
Women 2 2 6 0 1 2 2 10 7 1 
Men 0 0 7 0 0 0 2 4 4 0 
Women 4 0 1 2 0 0 1 2 4 0 
Men 2 0 2 0 1 0 2 2 3 1 
Women 1 0 5 0 1 3 1 1 3 1 
Men 1 0 4 0 0 0 3 2 5 0 
Women 2 0 8 1 0 0 1 7 3 1 
Men 3 0 4 0 0 1 2 3 2 0 
Women 3 0 4 0 1 0 1 7 5 1 
Men 4 1 5 1 0 0 3 5 2 0 
Women 0 0 5 1 1 0 2 5 5 0 
Men 1 0 4 0 0 1 1 3 2 4 
Women 4 3 8 1 0 1 4 14 8 0 
Men 2 1 5 0 0 2 2 5 2 3 
Women 2 2 10 2 0 3 2 16 10 0 
Men 3 2 0 0 0 1 0 3 4 0 
Women 2 2 1 0 3 2 1 1 4 0 
Men 4 0 1 0 1 1 0 2 7 1 
Women 1 2 3 0 0 0 2 9 4 0 
Men 4 0 2 0 0 1 0 2 4 1 
Women 2 1 1 0 2 0 3 5 3 0 
Men 2 2 0 0 0 0 0 0 8 1 
Women 1 1 2 0 1 0 1 2 1 0 
Men 3 1 0 0 2 1 0 0 2 0 
Women 4 0 0 0 2 0 2 7 4 0 
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The Use of 

Linguistic 

Feature 

Gender Statistical Mean 
Standart 

Error 

Compound 

Sentence Type 

Men 1,6818 0,28213 

Women 2,3636 0,24215 

Complex Sentence 

Type 

Men 0,5455 0,14305 

Women 1,2273 0,21754 

Simple Sentence 

Type 

Men 4,1364 0,51512 

Women 5,0909 0,58075 

Metaphor 

Men 0,1818 0,08417 

Women 0,7273 0,16359 

Simile 

Men 0,1818 0,10683 

Women 0,6364 0,19234 

Inverted Sentence 

Type 

Men 0,6818 0,1378 

Women 1,5 0,2849 

Adverb 

Men 1,2727 0,19937 

Women 1,8182 0,18182 

Adjective 

Men 3,1364 0,38531 

Women 8,1364 0,90285 

Gap Filler 

Men 3,2727 0,35543 

Women 4,8182 0,44932 

Elliptical Sentence 

Men 1,3182 0,25808 

Women 0,6818 0,1527 

5.3. Explanations of the Findings 

1) When we analyze the data in terms of sentence types such as compound sentence,

the results here is that females use 52 compound sentences while males use 37. 

For example: "Two boys are playing soccer, and the others are playing blind man's 

buff and tug of war. 

2) Complex sentence type is used 28 times by females and 12 times by males.
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For example: "While six children having fun with the tug of war two children are 

playing soccer. 

3) The simple sentence is used  112 times by females and 91 times by males.

For example, Two boys are playing soccer. The sun is watching other children. They 

look happy.


4) The inverted sentence is used by females 33 times and 15 times by males.

For example: On a lovely grass, they are playing happily.


5) In terms of the elliptical sentence, females use this kind of sentence 14 while males

use it 29 times. 

For example, The ones playing blind man's buff are happier. (the rest of the sentence 

"than the others" is omitted) 

6) When we analyze the data in regards to the figurative sentence we can say that

females use metaphor 17 times, males use it 3 times. 

For example, The bee is a boxer.


7) We can also observe the same difference in the use of simile. Females use 13

similes while males use 4 ones. 

For example, The butterfly is like a bee or vice versa.


8) The use of adverbs results are females use 40 and males use 28 adverbs.

For example, they seem very happy when they are playing.


9) The most noticeable result is the use of adjective females use it 184 times males

use it 69 times. 

For example spectacled girl, smiling sun, angry bee, happy snake.


10) The last result is about gap fillers. They are used by females 106 times and males

use them 74 times.


How can I say, err, let me think... 

6. CONCLUSION AND DISCUSSION

In the light of this study of which primary concern is to show differences between two

sexes and gender in their language use, we have reached some significant results such as the 

girls tend to use complex, compound and simple sentences type more commonly than boys. 

While women choose to build more inverted sentences than men, men prefer to use more 

elliptical sentences than women. Moreover, they also use more adjectives and more adverbs to 
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give more detail than the man. These findings support the idea that women are more talkative 

and they use longer sentences.  When the case is paralinguistic features which are about gap 

fillers, girls use more gap fillers than boys. Regarding the use of simile and metaphor, women 

are in the first place. So, we have got very interesting findings that show how different sex 

affects our language use when describing the same thing. 

As a result of this study, we can make an offer for language teachers to take these 

findings into consideration when they are trying to make a vocabulary teaching and speaking 

activity with their learners. Concerning vocabulary teaching, women use more adjectives and 

adverbs in their vocabulary selections and this may indicate that they are better learners of 

vocabulary sets regarding adjectives and adverbs. In contrast, when the learners are men they 

may not be as quick learners as women in terms of adjective and adverb learning. At this 

point, if  the English Language teachers are aware this possible attribution they  may act more 

patient towards men learners during the vocabulary teaching process related to adjectives and 

adverbs.      

 In regard to speaking activity, when English Language Teachers ask their students to 

make a dialogue activity with a peer, they can match a boy with a girl in order to make the 

dialogue longer or else the boy maybe prefer to use elliptical sentence when the girl has the 

disposition to use compound or complex sentence types which may affect adversely the 

harmony of their dialogue.  From a different point of view, if the same sexes match, girls may 

not give chance to the other girls to take a turn in the conversation; conversely, two boys in 

the same discussion may be reluctant to take turns. In short, a girl in the dialogue can be like a 

trigger to start the conversation, boy can be like a silencer when the dialogue goes out of 

topic.      
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SABAHATTİN ALİ'NİN HASAN BOĞULDU HİKÂYESİNDE 

 ARKETİPSEL SEMBOLİZM 

Mehmet Ragıp ETE 

Arş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi 

GİRİŞ 

Edebi metinlerin tahlil yöntemlerinden biri olan Arketipsel Sembolizm, Edebiyat ve 

Psikoloji bilimlerinin disiplinler arası iliĢkileri kullanılarak meydana gelen bir tahlil 

tekniğidir. Edebi eserlerin çok katmanlı anlam yapılarını ortaya çıkarmaya çalıĢan bu 

inceleme tekniğinde, metinde kullanılan sembollerin ne anlama geldiği ve yazar tarafından 

hangi amaçla kullanıldığı tespit edilmeye çalıĢılmaktadır. Hem metne hem de okuyucuya 

farklı bakıĢ açıları ve anlam zenginlikleri kazandırmayı amaçlayan bu teknik sayesinde metin 

farklı okumalara tabi tutulabilmektedir. 

1. ARKETİPSEL SEMBOLİZM

Edebi metinlerin ana malzemesini oluĢturan kahramanlar, gerçek hayatta olduğu gibi 

eserlerde de bir kiĢiliğe, karaktere ve düĢünceye sahiptirler. Eserlerdeki karakterlerin 

davranıĢlarını, düĢüncelerini anlamlandırmak için Psikoloji biliminin yardımına baĢvurulması 

kaçınılmazdır. Psikolog olan Carl Gustav Jung, insanlardaki davranıĢ biçimleri ve nedenleri 

hakkında önemli çalıĢmalar yapmıĢ bir bilim adamıdır. Jung, insan davranıĢlarının kaynağını 

ikiye ayırır. Bunlar bilinç ve bilinçdıĢıdır. BilinçdıĢını da ikiye ayıran Jung, bunları kiĢisel 

bilinçdıĢı ve kolektif bilinçdıĢı olarak tanımlar. 

 Ġncelememizin temelini oluĢturan arketipler de Jung’a göre kolektif bilinçdıĢının 

ürünleridir. Jung, arketipi “herkeste görülen özdeĢik psiĢik yapılar” (Stevens, 1999: 49) olarak 

tanımlar. Jung’a göre arketipler, insanlığın ortak duygu, düĢünce ve davranıĢ kalıplarıdır. 

Daha açık izah etmek gerekirse arketipler; dünyanın farklı coğrafyalarında yaĢayan insanların 

olaylar karĢısında gösterdikleri ortak ve benzer davranıĢ biçimleridir. Bu yönüyle bakıldığında 

arketipler tüm insanlığın malı sayılmalıdır. 

Arketipsel Sembolizm, eserlerde bulunan bilinmeyenleri, simgeleri ve gizli ya da açık 

sembolleri açığa kavuĢturmak için kullanılır. Arketipsel Sembolizmi, “ruhsal yapıda görülen 
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evrensel simge yaratma biçimi” (Özcan, 2003: 104) olarak tanımlayabiliriz. Dünyanın farklı 

yerlerinde birbirinden uzak ve hiçbir Ģekilde bağlantısı olmayan insanların yarattıkları yazılı 

ve sözlü eserlerde ortak sembollerin bulunması, arketip kavramına en iyi örnektir. Jung, 

“arketiplerin yalnızca gelenek, dil ve göçlerle yaygınlaĢmadığını, her zaman her yerde, 

herhangi bir dıĢ etkenden bağımsız olarak kendiliğinden, yeniden ortaya çıkabileceklerini” 

(Jung, 2009: 20) göstermiĢtir. Bu da arketiplerin evrenselliğinin bir diğer kanıtı olarak 

gösterilebilir. 

2. HASAN BOĞULDU HİKÂYESİ

Hasan Boğuldu hikâyesi, Edremit’te bir devlet kurumunda memur olan yazarın 

Kazdağı’ndaki bir obalı tarafından obalarına davet edilmesi ve yazarın da davetine icabet 

etmeye karar vermesi ile baĢlayan bir yolculuğu anlatır. Sabahattin Ali’nin kaleme aldığı 

Hasan Boğuldu Hikâyesi için bir yolculuk hikâyesi daha da doğrusu yolculukta anlatılan bir 

hikâye demek mümkündür. 

Yazar, Yüksekoba’ya gitmek için yirmili yaĢlarda genç bir yörük kızı olan Hacer’i 

takip etmek zorundadır. Obaya çıkarlarken karĢılarına dik yamaçlar, yemyeĢil zeytinlikler, her 

taraftan akan onlarca küçük pınar çıkar. Yörük kızı Hacer, yaĢına göre büyük bir atiklikle dik 

yamaçları, dereleri geçmektedir. Ne var ki yazar, Hacer’e uymakta zorlanmaktadır. Hacer, 

geçtikleri her büvetin adını bilmekte ve bunu da yazara yüksek sesle söylemektedir. Hasan 

Boğuldu Büveti’nden geçerlerken yazar bu büvetin hikâyesini merak eder ve Hacer’den mola 

verdikleri bu yerde hikâyeyi dinlemek ister. Hacer, Zeytinli Köyü’nde bahçıvanlık yapan 

Hasan ile Yüksekoba’dan yörük kızı Emine’nin hikâyesini anlatmaya baĢlar. 

Hasan Boğuldu hikâyesinin bu kısmına kadar yazarımız anlatıcıyken bundan sonra 

anlatıcılık sırası Hacer’e gelmiĢtir. Hasan Boğuldu hikâyesine asıl adını veren olay 

Yüksekoba’lı Hacer’in ağzından anlatılmaktadır. 

Hasan, Zeytinli Köyü’nde yazları bostan, yeşillik eken; kışın el zeytini silkmeye giden 
1
 

(s. 490) bir bahçıvandır. Hasan, bıyığı yeni terlemiĢ, anasıyla yaĢayan kendi halinde bir 

delikanlıdır. Yüksekoba’dan Emine ise obada kereste ve arıcılık yapan, dağ gibi bir kızdır, 

danaları, inekleri boynuzundan tutunca şu yana savuruverir (s. 490). Obalı Emine, Edremit 

1 ALĠ, Sabahattin; Öyküler, ġiirler ve Oyun, Yapı Kredi Yayınları, Ġstanbul, 2005. Yazımızda geçen hikâye 

alıntılarının tamamı kitabın bu baskısına aittir. 
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Pazarı’na bostan almaya gittiği bir gün Hasan’la tanıĢır. Hasan, kendisinden bostan alan 

Emine’ye yükünün ağır olduğu; bu yükle o çetin yoları geçemeyeceği uyarısında bulunur. 

KarĢılığında Emine’nin verdiği cevap manidardır: Ne sandın düz ovalı. Biz dağlıyız, sizin boş 

çıkamadığınız bayıra biz kırk okka yükle çıkarız. (s. 491) 

Hasan Boğuldu hikâyesinde ovalı-dağlı çatıĢması sıklıkla iĢlenir. Hikâyedeki çatıĢma 

unsuru; Hasan’ın ovalı Emine’nin ise dağlı olmasıdır. Ġlk konuĢmalarında Emine, üstü açık ya 

da kapalı,  Hasan nezdinde bütün ovalıları aĢağılar. 

Edremit’te pazarın kurulduğu günlerde, Hasan ile Emine aralarındaki muhabbeti 

ilerletirler ve birbirlerini daha yakından tanımak için pazar sonraları bir yerlerde otururlar. 

Durumu fark eden Hasan’ın annesi oğluna ”sana bizim köyden bir kız almak isterdim ama 

yine sen bilirsin. Eğer gönlün bu yörük kızını pek sevdiyse” (s. 493) gidip isteyeceğini söyler.  

Yörüklerin ovalıları aĢağılaması ve küçümsemesi, aynı Ģekilde ovalıların da yörükleri 

hor görmesi ve yörüklerden pek hoĢlanmaması, karĢılıklı olarak birbirini doğuran sonuçlardır. 

Annenin oğluna köyden kız almak istemesi; ama çok isterse obadan da kız alabileceğini 

söylemesi bunun bir tezahürüdür. 

Hasan, Emine’ye nihayet açılır ve kendisi de isterse evlenebileceklerini söyler. Ne var 

ki Emine de çok istemesine rağmen, cevabı olumsuz olur: “Ah Hasan! Ne ben senin köyünde 

edebilirim ne de sen benim obamda… Ben dağlıyım, çukur ovalarda kalamam. Köyünüzün 

kınalı kızlarına katışamam, senin içine dert olur… Yörük kızı dağdan köye, çadırdan eve 

inmemeli… Artık, sen beni unut ben de seni unutayım.” (s. 492) 

Obalı Emine, hikâye boyunca Hasan’dan daha gerçekçi ve ayakları yere basan bir tavır 

sergiler. Buna karĢılık Hasan, hayatın gerçeklerinden habersiz ve toy olarak tasvir edilir. 

Günler birbirini kovalar Hasan, günden güne sararır, solar. Nihayet bir gün pazar 

sonrası Emine’nin yolunu keser ve Emine’nin de benzinin solduğunu görür. Emine’ye; 

“Ocağına düştüm, deli gönlün bizim çukur köyümüze sığmazsa al beni obana götür” (s. 494) 

teklifinde bulunur. 

Hasan, gönlüne laf geçiremeyeceğini anlayınca çaresiz, böyle bir yola baĢvurmuĢtur. 

Ovadakilerle obadakiler arasındaki toplumsal çekiĢme göz önünde bulundurulduğunda, 

Hasan’ın obaya iç güveysi gitme teklifinin aslında ne kadar realiteden kopuk bir teklif olduğu 

aĢikardır.  
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Emine, Hasan’ın bu teklifi karĢısında yüreği yanarak: “Dediğin olacak iş değil. Ovada 

büyüyen dağda yapamaz… Benim erim diye götürdüğüm adamı, obamızın yiğitleri 

kınamamalı… Anamın, babamın, akranımın yanında seni küçük düşüremem” (s. 494) 

cevabını verir. Ne var ki Emine, Hasan’ın ısrarlarına dayanamaz ve obadaki büyüklerine 

danıĢarak, kararını gelecek hafta pazarda görüĢtüklerinde kendisine bildireceğini söyler.  

Hasan Boğuldu hikâyesinde Emine aklı, mantığı; Hasan ise duygusallığı sembolize 

eder. Toplumdaki kabuller erkekte aklın, mantığın; kadında ise duygusallığın ağır bastığı 

yönündedir. Sabahattin Ali, Hasan Boğuldu hikâyesinde bu algıyı tersine çevirir. 

Ertesi hafta Emin’e, Hasan’a büyüklerine danıĢarak aldığı kararı söyler. “Büyüklerim, 

deli kız, ovalıya varanın, ovalıdan kız alanın onduğunu gören yok… Bir sına bakalım, senin 

yiğidin Kazdağı’ndaki yörük Emine’ye er olacak adam mı?” (s. 494) der. 

Ovalılar ile dağlılar arasındaki çekiĢmenin, anlaĢmazlığın büyüklüğü yukarıdaki 

sözlerden anlaĢılmaktadır. Ovalılar ile dağlılar arasında adeta görünmeyen sınırlar vardır. 

Ġstisnai durumlar haricinde, ovalılara ne kız verilmekte ne de ovalılardan kız alınmaktadır. 

Aksinin olması durumunda da birlikte olanların mutlu olamayacağına dair kabullenilmiĢ bir 

inanıĢ hâkimdir. 

Yüksekoba ileri gelenlerinin Hasan’ı sınamak için seçtikleri sınav güce dayalıdır. 

Hasan’dan kırk has okkalık tuzu sırtına vurup hiç dinlenmeden Emine’yle birlikte 

Yüksekoba’ya çıkarması istenmektedir. BaĢarması durumunda bir hafta sonra düğün, 

baĢaramaması durumunda ise Hasan’ı Emine’den ayrılık beklemektedir. Hasan, sırtına tuz 

çuvalını geçirir ve oba yolunu çıkmaya baĢlar. Ne var ki tuz Hasan’ın sırtını yakmaktadır. 

Hasan, yol boyunca yalvarmasına rağmen Emine’yi ikna edemez. Nihayet Hasan, tuz çuvalını 

eskiden Gök Büvet, bugün ise Hasan Boğuldu denen yerde sırtından düĢürür. Emine, 

ağlayarak aldığı tuz çuvalını sırtına yüklenerek Hasan’a veda eder. Hasan: “Emine, obana 

gelemem, köyüme dönemem beni buralarda bırakıp gitme!” (s. 495) der; ama Emine 

dinlemez. Emine, obaya varır; ama Hasan’ın; “Emine ben senin ardından gelemedim sen 

benim ardımdan gel” (s. 496) sözleri bir türlü kulağından çıkmaz. Ertesi sabah Hasan’ı 

bıraktığı yere gittiğinde Hasan’ın suda yüzen elbisesiyle karĢılaĢır. Günlerce Hasan’ın çağrısı 

kulağından silinmez. Bir sabah Gök Büvet’e gidenler orda bulunan çınarda Emine’nin cansız 

vücudunu bulurlar. Emine kendini asmıĢtır. O günden sonra Yüksekobalılar, Gök Büvet’e 

Hasan Boğuldu, Emine’nin asılı bulunduğu çınara da Emine Çınarı derler. 
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Hasan Boğuldu hikâyesi, anlatıcı konumundaki Hacer’in, beĢ kıtalık bir koĢma 

okumasıyla sona erer. Bu koĢma, Emine’nin Hasan’ı ararken söylediği sözlerden 

oluĢmaktadır. 

3. HASAN BOĞULDU HİKÂYESİNDE ARKETİPSEL SEMBOLİZM

Sabahattin Ali’nin, Hasan Boğuldu hikâyesinde arketipsel sembolizm ögelerini 

oluĢturan arketipler Ģunlardır:  

3.1. Maceraya Çağrı 

Edebi eserlerde durağan ve sönük giden hikâyenin hız ve heyecan kazanması, 

kahramanın önüne bir yolun çıkarılmasıyla olur. Kahraman monoton devam eden hayatını 

değiĢtirmek adına kendisine sunulan yola koyulmayı kabul eder. Maceraya çağrı olarak 

nitelendirilen bu değiĢimin ilk aĢaması, “kahramanı çağıran ve onun ruhsal ağırlık merkezini 

toplumun sınırlarından bilinmeyen bir bölgeye çekmiĢ olan kaderini yaĢamak” (Campbell, 

2010: 72) için bu çağrıya olumlu cevap vermesidir.  

Hasan’ın Edremit Pazarı’nda Emine’yle karĢılaĢması ve ikisinin de birbirinden 

hoĢlanması; hem Emine hem de Hasan için maceraya çağrıdır. Hikâyenin ilerleyen 

safhalarında Emine’nin Hasan’a göre çekingen durması maceraya olumlu cevap vermediğinin 

kanıtı sayılabilir. Buna karĢılık Hasan’ın tüm zorlukları ve imkânsızlıkları göze alarak aĢkını 

yaĢamaya ve Emine’yle evlenmeye çalıĢması; maceraya olumlu cevap verdiğinin bir 

göstergesidir. Hasan bu kararıyla eski gündelik yaĢamından kopmayı, yeni bir yolculuğa 

çıkmayı ve bedel ödemeyi göze almıĢtır.  

3.2. Sına(n)ma Motifi 

Kahramanın maceraya çağrıyı kabul ettiği andan itibaren, rahat bir yolculuk 

geçirmeyeceği muhakkaktır. Kahramanı çıktığı bu zorlu seyahatte çeĢitli sınavlar ve 

sınanmalar beklemektedir. Kahraman ancak bu sınavları baĢarılı bir Ģeklide geçerse amacına 

ulaĢacaktır, aksi takdir de amacına ulaĢması mümkün değildir. Kahramanın bu sınav ve 

engelleri baĢarıyla geçmesi için kendisiyle barıĢık olması, kendi gücünü ve imkânlarını 

bilmesi gerekir. Kahraman bazı durumlarda tabi tutulduğu sınavlardan geçememekte ve 

baĢarısız olabilmektedir. 

Hasan Boğuldu hikâyesinde, Yüksekoba’nın ileri gelenleri, Hasan’ın Emine’yle 

evlenebilmesi için bir Ģart ileri sürmüĢlerdir. Bu Ģart, Hasan için bir sına(n)ma motifidir. 
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Hasan’a verilen görev; kırk has okkalık tuz çuvalını sırtına vurup ovadaki Zeytinli Köyü’nden 

yüksek dağlar arasındaki Yüksekoba’ya hiç dinlenmeden çıkarmasıdır. Hasan, ovada yetiĢip 

büyüdüğü için fiziksel olarak dağdakilere göre güçsüzdür. Bir dağlının kolaylıkla 

baĢarabileceği bu görevi ovalı Hasan, canından çok istemesine rağmen baĢaramaz. 

Dolayısıyla da Emine’yle evlenemez. Hasan Boğuldu hikâyesinde kahraman Hasan, çıktığı 

macerada kendisine verilen görevi yerine getiremez ve sınavda baĢarısız olur. 

3.3. Bireyleşim (Erginlenme) Süreci 

Maceraya çağrıya verilen olumlu cevap sonrasında bireyi bekleyen aĢamalardan birisi 

de bireyleĢim sürecidir. Birey maceraya yol alıĢıyla beraber, duygusal ve zihinsel olarak bir 

olgunlaĢma sürecine girer. Macera esnasında karĢılaĢılan zorluklar bireyi olgunlaĢtırır. Birey 

kendisinde olan olumsuzluklardan, eksikliklerden kurtulmaya çalıĢır. Birey bu süreçte tüm 

olumsuzlukların kaynağı olan gölgesiyle çatıĢma halindedir. 

BireyleĢim (kemalat) süreci, bireyin gölgesiyle olan çatıĢmasında galip gelmesiyle 

tamamlanır. Birey bu süreçten olgunlaĢarak ve bireyleĢimini tamamlayarak çıkar. Artık birey 

kendisiyle daha sağlıklı bir iliĢki kurabilecektir. Ancak bireyleĢim sürecinin olumsuz 

sonuçlandığı zamanlar da vardır. Bu durumlarda birey gölgesine yenilmiĢ ve erginlenmesini 

tamamlayamamıĢtır. Hasan Boğuldu hikâyesinde, hem Hasan hem de Emine bireyleĢimlerini 

tamamlayamayan iki bireydir. Hasan, tabi tutulduğu sınavda baĢarısız olmuĢ ve kendini göle 

atarak yaĢamına son vermiĢtir. Emine de Hasan’ın ölümüne dayanamamıĢ ve kendisini çınar 

ağacına asmıĢtır. Hasan Boğuldu hikâyesinde, iki kahramanın da bireyleĢim süreçleri olumsuz 

sonuçlanmıĢ ve gölgelerine karĢı olan savaĢı kaybetmiĢlerdir. 

3.4. Gölge Arketipi 

Ġnsanın doğuĢtan sahip olduğu ve yok sayamadığı olumsuz davranıĢları, vahĢi istek ve 

duyguları gölge arketipini oluĢturur. Jung, gölge arketipini “utanç duyduğumuz ve kendimiz 

hakkında bilmek istemediğimiz her Ģey“ (Fordham, 2011: 65) olarak tanımlar. Gölge, 

engellediğimiz her Ģeyi yapmak isteyen; olamadığımız her Ģeyi temsil eden bir varlıktır. 

“Kendimde değildim” veya “Bana ne oldu bilmiyorum”  dediğimiz, kontrolü kaybettiğimiz 

anlar; gölgemizin ilkel, denetimsiz ve hayvansal yanının ortaya çıktığı anlardır. 

Gölge arketipi, edebi eserlerde karĢımıza kahramana düĢmanlık eden kiĢi olarak 

çıkabilmektedir. Kahraman bu düĢman sayesinde kendisiyle yüzleĢebilmekte ve bireyleĢimini 

tamamlamaya çalıĢmaktadır. 
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Gölge, bireydeki zayıf, güçsüz ve eksik yönler de olabilmektedir. Hasan Boğuldu 

hikâyesinde, gölge arketipi olarak; Hasan’ın Emine’ye olan duygularına söz geçirememesi ve 

bunlar karĢısında aciz kalması sayılabilir. Hasan, Emine’ye olan aĢkından günlerce yemek 

yememiĢ ve aklını kaybetmiĢ bir Ģekilde köyde dolaĢmak zorunda kalmıĢtır. Emine’nin gölge 

arketipi olarak da çevrenin baskılarına boyun eğmesi ve bunlara söz geçirememesi sayılabilir. 

Emine, toplumun beklentilerini kendi duygularına tercih etmiĢtir. Bu yüzden baĢtan beri 

Hasan’ın evlenme teklifine, çok istemesine rağmen, olumsuz cevap vermektedir. 

3.5. Persona (Maske) 

Persona, Antikçağda Yunanlı aktör ve aktrislerin tiyatro oyunlarında taktıkları 

maskedir. Gerçek hayatta insanın nasıl görünmek istediği ve buna uygun olarak nasıl 

davrandığı onun persona’sını oluĢtur. Persona, toplumun kiĢi için uygun gördüğü rolü kiĢinin 

oynamasıdır. Jung, “Toplum, her bireyin kendisine düĢen rolü mümkün olduğunca kusursuz 

oynamasını beklediğini” (Fordham, 2011: 62) söyler. Persona takmıĢ insan, kendisinin değil, 

toplumun istediğini yaĢamak zorunda kalır. 

Hasan Boğuldu hikâyesinde, Emine persona sahibidir. Hasan’a aĢık olmasına rağmen, 

aĢkını yaĢamaya bir türlü cesaret edemez; çünkü Yüksekoba sakinleri Emine’nin ovadan 

birisine gönül verdiğini duyarlarsa Emine’yi ayıplayacaklardır. Aynı Ģekilde Emine, Hasan’la 

evlense bile oba sakinlerinin Hasan’la dalga geçmesine katlanamayacak ve bu zorlukları göze 

alamayacaktır. ĠĢte bu sebeplerden Emine, Hasan’ı sevmesine ve Hasan’ın kendisi için doğru 

insan olduğuna inanmasına rağmen Hasan’la evlenmeye cesaret edemez. Emine, obalılar 

tarafından horlanmaktansa; obanın iyi kızı olmayı tercih eder.  

3.6. Anima ve Animus 

Jung’a göre erkeklerde kadınsı özellikler (anima), kadınlarda da erkeksi bazı özellikler 

(animus) bulunur. Bu özelliğin bulunmadığı veya dengeli olmadığı erkeklerde; aĢırı derecede 

kadınsılık ve yumuĢaklık, kadınlarda da aĢırı derecede erkeksilik ve sertlik ortaya 

çıkmaktadır. Jung, kadın erkek iliĢkilerinde dengenin anima ve animus sayesinde 

gerçekleĢtiğini söyler. 

Erkeklerde anima örneği annedir. Bu yüzden erkekler dıĢarıda gördükleri veya 

hoĢlandıkları kadınları durmadan anneleriyle kıyaslar. Kadınlardaki animus örneği ise 

babadır. Kadınlar kocalarını babalarıyla kıyaslayıp dururlar. Anima ve animus arketipleri 

bireyin ruhsal bütünlüğünü sağlaması için gerekli arketiplerdir. 
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Hasan Boğuldu hikâyesinde, Hasan karakteri tasvir edilirken; Hasan’ın kız gibi 

utangaç olduğu, kimseye yan gözle bakmadığı ifade edilir. Hasan, Emine ile olan 

diyaloglarında da sürekli alttan alan ve boynunu büken taraftır. Bu özellikler Hasan’daki 

anima arketipinin yansımalarıdır.  

Oba kızı Emine karakteri ise zorluklara göğüs geren, tabiat karĢısında erkeksi bir duruĢ 

sergileyen, güçlü biri olarak tanıtılır. Bu özellikler Emine’nin sahip olduğu animus arketipinin 

özellikleridir. 

Hikâye boyunca Hasan karakteri güçsüz, korkak ve çekingen olarak tanıtılır. Buna 

karĢılık Emine güçlü, cesur ve sosyal bir özelliğe sahiptir. Hikâyenin geliĢim evresinde 

Hasan’ın evlenebilmek için verdiği mücadele ve gösterdiği azim; Emine’nin ise oba sakinleri 

karĢısında sergilediği korkaklık ve yenilgiyi erken kabullenme, karakterlerin duygu 

dünyalarında ve anima, animus arketiplerinde yaĢadıkları değiĢimleri göstermesi açısından 

dikkate değer bir ayrıntıdır.  

SONUÇ 

Hasan Boğuldu hikâyesi, arketipsel sembolizm açısından incelendiğinde; ilk okuyuĢta 

gözden kaçırılan birçok noktanın anlam kazandığı ve metnin anlam katmanları yönünden 

çoğaldığı görülür. Metnin içeriğine yönelik yapılan incelemeler ve kazılar metni 

zenginleĢtirmiĢtir. 

Ġncelediğimiz hikâyede, gölge arketipi, anima, animus arketipleri ve persona 

arketipleri tespit edilerek incelenmiĢtir. 

Hikâye, Hasan karakterinin maceraya çağrısıyla baĢlar. Hasan maceraya olumlu cevap 

verir ve bundan sonraki aĢama olan sına(n)ma aĢamasına geçilir. Hasan, tâbi tutulduğu bu 

sınavda baĢarısız olur. Kahramanımız, baĢladığı maceradan bireyleĢim sürecini 

tamamlayamadan döner. 

Hasan Boğuldu hikâyesi, bireyleĢim (erginlenme) sürecinin olumsuz sonuçlandığı bir 

hikâyedir.  
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