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ÖNSÖZ
Değerli Okuyucular,
Bilim ve teknolojinin hızlı yükselişi ile birlikte ortaya çıkan önemli
neticelerden biri, disiplinler arası çalışmalara duyulan ihtiyaçtır. Disiplinlerin
bir arada kullanılabilir olması, bütünleşmeyi sağlanması ile düşünmeye ve
analitik bakışa dayalı bir yaklaşımı ortaya çıkarmaktadır. Disiplinler arası
çalışmayı kendisine düstur edinmiş bir araştırmacı ise dünyadaki ve
ülkemizdeki gelişme ve değişmeleri yakından takip ederek kendilerini ve
çalışmalarını farklı bilim dalları ile besleme, yeni araştırmalara önayak olma
gibi pek çok bakımdan fayda sağlamaktadır. Nitekim 21. yüzyıl dünyasının
temel özelliği de bilim dalları arasında ortak çalışmalar oluşturarak somut
anlamda insanların ve dünyanın yararına olacak gelişmeleri gün yüzüne
çıkarma ve araştırmacıları da her türlü yenilik ve değişimden haberdar
etmesidir.
Disiplinler arası çalışmak demek, bilim insanının evrensel boyutlarda
düşünmesi ve ürünlerini bu çerçevede ortaya koyması demektir. Metodolojik
bir çalışma ile aklı çok yönlü çalıştırmak ise araştırmacının bilim dallarından en
az birkaç tanesi ile mülâhaza etmesi anlamına gelir. Zira bilim insanı, ayrıntıda
gizli olan evrensel yasaların işleyişini keşfetmeyi istemeli ve vaktini buna
vakfetmelidir. Bu aşamada ise hiçbir disiplinin birbirinden bağımsız
olamayacağı da ortaya çıkan önemli neticelerden biridir. Her bilim dalı kendi
içerisinde müstakil bir yol çizerken aynı zamanda kendisini besleyen farklı
bilimlerden de yararlanarak üzerinde bulunduğu yolu geliştirme ve değiştirme
imkânına sahip olmaktadır. Dolayısıyla uluslararası ya da ulusal ölçekte
gerçekleştirilen her yeni buluş, sadece kendi alanını değil doğrudan ya da
dolaylı olarak pek çok bilim dalını da etkilemekte ve bilim insanlarını yeni bakış
açılarına sevk edecek bir ufuk açmaktadır.
Bu kitap ise çeşitli alanlarda özgün çalışmalar yapan araştırmacı ve bilim
insanlarının ortaya koydukları ürünleri bir araya getiren önemli bir kaynak
kitap olarak karşınızda durmaktadır. Kendi alanında gerçekleştirilen yeni
buluşlardan haberdar olmak isteyen ve farklı bilim dallarından yararlanarak
yeni buluşlar ortaya koymak isteyen bilim insanları için bu eser, istifade
edilmesi gereken önemli eserlerden biridir.
5

Yazı ile sözün farkını ortaya koymak ve unutulup giden bedenlerin yerini
isim ve eserlerle unutulmaz hâle getirmek amacıyla oluşturulan bu kitap,
kütüphanelerdeki yerini aldığı müddetçe hem kitapta yer alan bilgiler hem de o
bilgileri bilim dünyasına kazandıran isimler de unutulmayacaktır.
İlk Çağlardan Modern Döneme T a r i h t e n İ z l e r -II- isimli bu eser,
alanlarında yetkin pek çok bilim insanının özverili çalışmasının neticesinde
ortaya çıkan yazılardan oluşmaktadır. Fennî ilimler ile beşerî ilimleri,
karmaşadan ve kopukluktan uzak büyük bir ustalıkla iç içe sunabilen, izlediği
metodoloji ile de vurguladığımız disiplinler arası çalışmanın en güzel
örneklerinden biri olan bu çalışmalardan dolayı değerli bilim insanlarımıza
teşekkürümüz sonsuzdur ve kendilerine yeni çalışmalarında muvaffakiyetler
diliyoruz. Eserin oluşmasında emeği geçen tüm hakemlerimize ve çalışma
arkadaşlarımıza da müteşekkiriz.
Daha nice eserlerde buluşmak dileği ile siz değerli okuyucularımıza sevgi
ve hürmetlerimizi iletiyoruz.
Hoşça kalın…

Prof. Dr. M. Doğan KARACOŞKUN
Prof. Dr. Osman KÖSE
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A – Tarihi Mimari ve
Kültürel Yönleriyle
Mardin

Eskiçağda Mardin ve Çevresi
Dr. Öğretim Üyesi Pınar BÜLBÜL
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
ÖZET: Bilindiği üzere, Yukarı Mezopotamya bölgesi günümüzde olduğu gibi
eskiçağda da önemli yerleşmelerin görüldüğü bir coğrafya olmuştur.
Bu bölgede yer alan Mardin ve çevresi, MÖ. 3. Binyılda Türkçe ile akraba bir dil
konuşan Hurriler'in kontrolünde bulunmaktadır. Daha sonra MÖ. 1500-1450 yılları
arasında Önasya'da güçlü bir devlet kuran Mitanniler Mardin ve çevresinde kontrolü ele
geçirmişlerdir. Mitanniler'in başkenti Vaşşukani'nin de Mardin ve çevresinde olduğu
düşünülmektedir.
MÖ . 1200'lerde meydana gelen Ege göçlerinden sonra Asurlular bölgeye hakim
olmaya çalışıyorlar ancak Arami göçleri nedeni ile bunu başaramıyorlar. Daha sonradan
ise, bu bölgede yaşayan Arami toplulukları Asur egemenliğini tanımışlardır. Asurlulardan
sonra, Mardin ve çevresi, Medler ve Persler'in kontrolüne girmiştir.
Günümüzden binlerce yıl önce çok farklı kültürleri bünyesinde barındıran bu
bölge, günümüzde de farklı etnik unsurları ve kültürleri bir arada yaşatarak dünya
barışına önemli katkılar sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mardin, Matiate, Mezopotamya, Mitanni, Hurri.

Mardin and It's Around in Ancient Age
ABSTRACT: As it is known, the Upper Mesopotamia region has become a
geography where important settlements have been seen in ancient times, like
today.Mardin and its surroundings ,located in this region, is under the control of the
Hurriler, who speaks a relative language with Turkish, in the 3rd Millennium. Then,
between the years 1500-1450 BC, the Mithranians who established a strong state in the
Near Eastern, took control of Mardin and its surroundings.Vaşşukani which is considered
to be capital of Mittannies, , is also in the around Mardin.
After the Aegean immigration in 1200 BC, the Assyrians try to dominate the
region, but they do not achieve it with the reason of Aramaic migrations. Later, the
Aramaic communities in this region have recognized the Assyrian domination. After the
Assyrians, Mardin and its surroundings has entered the Medes and Persians control.
Thousands of years ago before today, this region, which hosts very different
cultures, Today, it offers important contributions to world peace by living together with
different ethnic elements and cultures.
Key words: Mardin, Matiate, Mesopotamia, Mittani, Hurrian.
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Yakındoğu olarak ele alınan bölge, batısında Türkiye (Anadolu) ve
Mısır'dan Doğu Akdeniz'e, diğer ismiyle Levant'a, doğuda Mezopotamya ile
İran'a uzanır. İran, düzlük mezopotamya bölgesinden Zağros dağlarıyla ayrılır;
burada sıradağlar halinde yükselen arazi, aşağıya meyillenerek İran platosunu
oluşturur. Burada ayrılan yollar kuzeyde Orta Asya'ya, doğuda Afganistan'a,
güneydoğuda Hindistan'a ulaşır. Yakın bir tarihte gerçekleştirilen bir
gelişmeyle Basra Körfezi ile Arap yarımadasının arkeolojik keşfinde ilerleme
sağlanmıştır. Dolayısıyla bu bölgenin de o kapsama alınması gerekir. Genel
anlamıyla Yakındoğu'nun kapsadığı alan bugün Ortadoğu denilen bölgeyi
karşılamaktadır.1
Eski Yakındoğu coğrafyası olarak isimlendirilen bu bölge ve günümüzde
Ortadoğu olarak isimlendirilen bu coğrafyada çok kadim medeniyetler
yaşamıştır. Eski Yakın Doğu coğrafyası genel hatlarıyla Mezopotamya, Mısır,
Anadolu, İran ve Suriye-Filistin memleketlerinden meydana gelmekte idi. Bu
memleketlerden Mezopotamya, yeryüzündeki pekçok medeniyete önderlik
eden buluşların anayurdu olmuştur.
İşte böylesine önemli bir bölge içerisinde yer alan Mardin ve çevresinin
de, bu medeniyetlerin ortaya çıkmasında ve gelişmesindeki önemi yadsınamaz.
Şimdi, Mardin ve çevresinin içinde bulunduğu bölgede yaşayan medeniyetleri
kısaca ele alabiliriz.
Anadolu ile Mezopotamya arasındaki münasebetler Akkadlar döneminde
(MÖ. 2350-2150) başlar. MÖ. 2500’lere doğru Mezopotamya’ya hakim olan
Akkadlar, MÖ. 2350’lerde Sargon’un liderliğinde güçlü bir devlet kurdular.
Bugünkü Arapların en eski ataları olan Akkadlar, Mezopotamya toprakları
kendilerine yetmediği için, dış ülkelere askeri seferler düzenlemeye başladılar.
Kuzey ve güney Mezopotamya ile Anadolu arasında siyasi, askeri ve iktisadi
ilişkilerin kurulmasına yardım eden yol, kuzey Fırat-Dicle vadisinden geçiyordu.
Doğal olarak Mardin ve çevresi de, bu önemli yol güzergahı üzerinde
bulunmakta ve bu ilişkilerin kurulmasında önemli vazifeler üstlenmiş idi. Bu yol
üzerinde Hahhum, Samuha ve Tamagaru gibi bir takım kasabalar bulunuyordu.
Bunlar, gerek büyüklük ve zenginlikleri, gerek merkezi olmaları itibariyle aynı
derecede önemli değillerdi. Bu yolun ticaret merkezi olmak üzere en büyük ve
zengin şehri, Kayseri'deki Kaniş şehri idi.2
Bu kavimlerden biri de Hurriler’dir. Türkçe’ye akraba bir dil konuşan
Hurriler’in çekirdek sahasını, Mardin ili ve çevresi oluşturmaktaydı. Demek
1
2

Amelie Kuhrt, Eskiçağda Yakındoğu, Cilt I, Türkiye İş bankası Yayınları, İstanbul 2009, s. 1
M. Ş. Günaltay, Yakın Şark II Anadolu, TTK Yayınları, Ankara 1946, s. 73
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oluyor ki, MÖ. 3. Binyıl Anadolu kavimlerinden biri de Güneydoğu Anadolu’da
oturan ve daha sonraları Kuzey Mezopotamya ve Kuzey Suriye’ye kadar sirayet
eden Hurriler’di. Ancak, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yapılan arkeolojik kazılar ve
yüzey araştırmaları neticesinde ele geçirilen buluntulardan MÖ. 6000-5000
yılları arasına tarihlenen Neolitik devir kültürü ile MÖ. 5000-3000 yılları
arasına yerleştirilen Kalkolitik devir kültürünün de Hurriler’e ait olduğu
anlaşılmıştır. Hatta MÖ. 3. Binyıla tarihlenen Eski Tunç Çağı kültürü ile
Kalkolitik ve Neolitik devir kültürleri arasında hiçbir kopukluğun olmadığı
tespit edilmiştir.3 Bunlardan da şu önemli sonuç ortaya çıkmaktadır. Çok geniş
bir coğrafi alana yayılan Erken Hurri kültürünün menşeinin Doğu Anadolu
Bölgesi olduğu ve böylece buradan güneyde Kuzey Suriye'ye, kuzeyde
Transkafkasya'ya ve doğuda da Kuzeybatı İran içlerindeki Urmiye gölüne kadar
yayıldığı kesin olarak anlaşılmaktadır.4
MÖ. 2. Binyılın ikinci çeyreğinden itibaren hiç olmazsa Orta Anadolu'ya
hakim olup güçlü bir siyasi birlik oluşturan, daha sonra da Anadolu'nun büyük
bir bölümüne hükmetmişlerdir. Tabi ki bu hakimiyet kolay olmamış olup,
pekçok Anadolu kavmi bu hakimiyete karşı çıkmışlardır. Bunların başında
Hurriler gelmektedir. Ancak zamanla Anadolu'da yaşayan Hattiler, Luviler,
Hurriler ve öteki kavimlerle karışıp kaynaşarak, karma kökenli bir kavmin ve
dolayısıyla karmaşık özelliklere sahip bir medeniyetin doğmasını mümkün
kılmışlardır.5
MÖ. 15. yüzyıl ortalarından itibaren Kuzey Suriye’de Habur vadisi
civarında merkezlenen ve ilerleyen süreçte Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Irak
bölgelerini de egemenlik sahasına dahil eden bir Mitanni Krallığı ile
karşılaşılmaktadır. Bu kavmin MÖ. 16. yüzyıl ortalarında Önasya dünyasına ani
bir giriş yapığı ve ilk aşamada Anadolu’nun en eski kavimlerinden biri olan
Hurriler’in oturmakta oldukları bölgeleri istilâ ettiği anlaşılmaktadır. Son
derece savaşçı bir kavim olan Mitannilerin bölgede kurdukları devlet, aslına
bakılacak olursa, bir ortaklığa dayanmaktadır. Bu ortak yapımda yönetici eliti
Hint-Avrupa kökenli Mitanniler, idare edilen geniş halk kitlelerini ise Asya
kökenli Hurriler oluşturmuşlardır. Atlı Mitanniler, hafif zırhlı savaş arabaları
diyebileceğimiz at arabaları ile Önasya dünyasını tanıştırmışlardır. Bu devletin
başkenti Vaşşukani şehriydi. Vaşşukani'nin bulunduğu bölge de bugün Mardin
ve çevresinin bulunduğu yer olarak tahmin edilmektedir. Ancak bu güçlü devlet,
Ekrem Memiş, Eskiçağ Türkiye Tarihi, Ekin Yayınları, Bursa 2013, s. 38-39
Afif Erzen, Doğu Anadolu ve Urartular, TTK Yayınları, Ankara 1992, s. 17
5 Ekrem Memiş- Cemil Bülbül, Eskiçağda Göçler, Ekin Yayınları, Bursa 2014, s.74-75
3
4
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Hitit kralı I. Şuppiluliuma tarafından Hititler'e bağlı ve Asur'a karşı tampon bir
ülke haline getirildi.6
MÖ. 12. yüzyılda Ege bölgesinden batı ve güney Anadolu Sahil bölgelerine
ve Doğu Akdeniz memleketlerine doğru akın eden kavimlere Deniz kavimleri
denilmektedir.7 13. yüzyılın sonları ve 12. yüzyılın başları olmak üzere iki
aşamada gerçekleşen Ege Göçleri (Deniz Kavimleri Göçü), Eski Yakındoğu
bölgesinin ekonomik, siyasi ve sosyal yapısında büyük değişikliklere neden
olmuştur.8 Ugarit ve Mısır vesikaları, bu göçler hakkında son derece ayrıntılı
bilgi aktarırlar. Ayrıca MÖ. 2. Binyılın sonlarına ait yerleşme merkezlerinde
yapılan arkeolojik kazılarda da, yazılı vesikaları doğrulayan deliller ortaya
çıkarılmıştır.9 Ege göçleri sırasında Suriye ve Mezopotamya bölgesinde yeni
etnik topluluklar ortaya çıkmıştır. Bunlardan, daha önceleri Kuzey Suriye
çöllerinde çoban olarak yaşayan Aramiler, Ege göçlerinin sebep olduğu
karışıklıklardan da yararlanarak Suriye çöllerinden yola çıkıp, Mezopotamya ve
diğer kültür merkezlerine doğru hareket etmişlerdir. Özellikle MÖ. 11. ve 10.
asırlar, tam anlamıyla bir Arami asrı olmuştur. Gerçekten de, MÖ. 11-9. yüzyıllar
arasında yoğunlaşan Arami göçleri yüzünden, Kuzey Mezopotamya, SuriyeFilistin ve Güneydoğu Anadolu toprakları Arami kabileleri tarafından istilâ
edilmiştir.10Aramiler'den Bit-Zamani kabilesi doğuda Diyarbakır civarına, BitAdini kabilesi Fırat nehrinin büyük kıvrımı içerisine, Bit-Agusi kabilesi Fırat ile
Karasu arasına, Bit- Gabbar kabilesi Gaziantep civarına, Bit-Brutaş kabilesi ise
Kayseri civarına kadar sokulmuş idiler.11 Aramiler, Suriye çöllerinde göçebe
kabileler halinde yaşayan, birbiriyle akraba birçok gruptan oluşmaktaydı. Uzun
bir zaman dilimini kapsayan göçlerin sonucunda, başta Kuzey Suriye olmak
üzere Mezopotamya'nın tümüne, Doğu Akdeniz kıyılarına ve Güneydoğu
Anadolu kıyılarına sızmışlardır.12
Öyle anlaşılıyor ki, Arami göçleri sonucunda, Anadolu'nun etnik yapısı
değişmiştir. Mardin, Midyat ve çevresinin de bu değişiklikten etkilendiğine
şüphe yoktur.
Muhtemelen Diyarbakır civarına yerleşen Bit-Zamani kabilesi, çok
geçmeden Mardin ve çevresine de sirayet etmiş olmalıdır.13
E. Memiş, a.g.e., s. 90
Füruzan Kınal, Eski Anadolu Tarihi, TTK Yayınları, Ankara 1987, s. 227
8 Ekrem Memiş, Eskiçağ Türkiye Tarihi, Ekin Yayınları, Bursa 2013, s. 173-174
9 Ekrem Memiş, Tarihi Coğrafyaya Giriş, Ekin Yayınları, Bursa 2012, s. 23
10 Ekrem Memiş, Eskiçağ Türkiye Tarihi, Ekin Yayınları, Bursa 2013, s. 173-174
11 Ekrem Memiş, Eskiçağda Mezopotamya, Ekin Yayınları, Bursa 2015, s. 225
12 Kemalettin Köroğlu, Eski Mezopotamya Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul 2006, s. 144
13 Ekrem Memiş, Eskiçağ Türkiye Tarihi, Ekin Yayınları, Bursa 2013, s. 173-174
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Arami göçleri sona erdikten sonra Asur, Anadolu üzerindeki hayallerini
gerçekleştirmek için tekrar atağa geçti. Fakat bu defa, Doğu Anadolu'daki Urartu
engeli ile karşılaştı. Urartu Devletini kuranlar, MÖ. 3. Binyıldan beri bölgede
varlıklarını devam ettiren, Mitanni Devleti içerisinde de önemli roller oynayan
Hurrili kavimlerdi. Bir başka ifadeyle MÖ. 1. Binyılda karşımıza çıkan Urartular,
Hurriler'in torunlarıydı.
Urartu Devleti, zaman zaman Anadolu'daki Geç-Hitit şehir devletlerini de
Asur'a karşı koruyabiliyordu. Fakat özellikle Asur kralı II. Sargon'un (MÖ. 722705), MÖ. 714 yılında Urartu'ya vurduğu ağır darbeden sonra, Urartu Devleti,
zaman zaman toparlanma belirtileri gösterse de, hiçbir zaman eski gücüne
kavuşamadı. Bu ise Asur'un işini daha da kolaylaştırdı. Bu cümleden olmak
üzere Asur, Geç Hitit Şehir devletlerini teker teker yenerek vergiye bağladı.
Özellikle Asur İmparatorluk devrinde (MÖ. 750-612) Güneydoğu Anadolu'nun
ve doğal olarak Mardin ve çevresinin de Asur'un mutlak hakimiyeti altında
yaşadığı görülür.14
Asurlular'ın bölgeyi ısrarla kontrol etmek istemelerinin sebebi İran,
Anadolu, Suriye ile Mezopotamya'yı birbirine bağlayan en önemli karayolu
ağının buradan geçmesidir. Türkistan ve Hindistan'dan gelip, İran'ı güneybatı
yönünde geçtikten sonra Nusaybin'de Basra'dan gelen güzergah ile birleşip
batıya yönelen ve Mardin çevresinde ikiye ayrılıp bir yandan Diyarbakır
üzerinden Anadolu içlerine açılırken, diğer yandan Harran, Karkamış üzerinden
Doğu Akdeniz kıyılarına ulaşan yolu kontrol edebilmekti. Bu yol sistemi askeri,
siyasi, iktisadi açıdan olduğu kadar bölgedeki bağcılık ve tahıl üretimi açısından
da önemliydi.15
MÖ. 8. yüzyılın başlarında Urartu ülkesi İskitler'in eline geçmiştir. Fakat
İskitler bölgeye yerleşmeyip Suriye'ye doğru ilerlemişlerdir. Urartu ülkesi bu
sırada doğudan batıya doğru göç eden Medler'in egemenliğine girdiği için MÖ.
7. yüzyıl sonlarından itibaren Asur devleti de giderek eski gücünü yitirmiş ve bu
yeni tehlike ile karşı karşıya kalmıştır. İki ezeli düşman son dönemlerinde bu
tehlike karşısında her ne kadar dostluk kurma arayışı içerisine girmişlerse de
bunun için geç kalmışlardır. İskit ve Med akınlarıyla MÖ. 600/590 yıllarında her
iki devlet de sona ermiştir. Asur'un çöküşünden sonra Mardin ve çevresi, önce
Medler'in, ardından da Persler'in egemenliğine geçecektir.
Ekrem Memiş, "Akkadlar Çağı'ndan Asur İmparatorluğu'nun Yıkılışına Kadar Mardin ve
Çevresi", I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu Bildirileri, İstanbul 2006, s. 121
15 Salim Cöhçe, "Türk Hakimiyetine Geçiş Döneminde Mardin ve Çevresi", I. Uluslararası Mardin
Tarihi Sempozyumu Bildirileri, İstanbul 2006, s. 4-5
14
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Sonuç olarak, Mardin ve Çevresi, MÖ. 3. Binyıl'ın ortalarından itibaren
Hurriler'e, MÖ. 1500'lerde Mitanniler'e ev sahipliği yapmıştır. Mardin ve
çevresi, dolayısıyla Midyat, tarih boyunca bölgeye yapılan göç hareketlerinden
çok etkilenmiştir. MÖ. 11. ve 10. yüzyıllarda gerçekleşen Arami Göçleri, Mardin
ve çevresinin ekonomik, dini, etnik ve kültürel yapısında önemli değişikliklere
neden olmuştur.
Mardin penceresinden tarihin derinliklerine baktığımızda görüyoruz ki, o
dönemlerde birçok farklı etnik ve dini kimliklere ev sahipliği yapan Mardin ve
çevresi, aynı şekilde bugün de farklı dine, farklı ırka mensup insanların bir arada
barış ve huzur içinde yaşadığı bir coğrafya olmuştur.
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Mukaddime’nin Bilimsel Objektiflik İddiası Açısından
Değerlendirilmesi16
Dr. Zeynep TÜRKKAN
Süleyman Demirel Üniversitesi-Isparta
ÖZET: Objektiflik meselesi sosyal bilimlerin en büyük açmazlarından birisidir.
Bilimin, özellikle de sosyal bilimlerin objektif olabileceğini ve olması gerektiğini savunan
yaklaşımlar günümüzde inandırıcılığını yitirmiştir. Bu nedenle bilim ve değer ilişkisinin
nasıl olması gerektiği hususunda gözler yeni ufuklara çevrilmiştir. Bu çalışmada, İbn
Haldun’un ünlü eseri Mukaddime’de dikkat çeken bazı değer yargıları üzerinde durulacak
ve söz konusu eser, bilimsel objektiflik iddiası açısından değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Bu bağlamda, (i) Mukaddime’nin ortaya çıkış sürecine yönelik (eserin amaç, konu ve
yönteminin belirlenmesi ile ilgili süreçlere ilişkin) değerler, (ii) İbn Haldun’un bazı ahlaki
değerlendirmeleri, (iii) İbn Haldun’un İslam’a ve Ehl-i Sünnet’e bağlılığından kaynaklanan
bazı tutumları ele alınacaktır. Böylece, bu büyük Müslüman düşünürün konuya ilişkin
tavrının, sosyal bilimlerdeki söz konusu açmazın aşılması noktasında bize yeni ufuklar
açması ümit edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İbn Haldun, Objektiflik, Bilim, Değer

An Evaluation of Muqaddimah in Terms of the Claim
of Scientific Objectivity
ABSTRACT: The problem of objectivity is one of the biggest predicament in social
sciences. At the present time the approaches which assert sciences -especially social
sciences- can and must be objective had been lost their credibility. For this reason the
glances are turned to new horizons with regard to how the relationship between science
and value should be. In this article, it will be noted some striking value judgements in Ibn
Khaldun’s famous work Muqaddimah and will be tried to examine the work with regard to
the claim of scientific objectivity. In this context, (i) the values about the process of
formation of Muqaddimah (the process of determination of the aim, subject and method
of work), (ii) the value judgements that Ibn Khaldun commits on moral grounds, (iii) Ibn
Khaldun’s some attitudes that arising out of his loyality to Islam and Ahlus Sunnah will be
dealt. Thus, it will be expected that this great Muslim thinker’s attitudes about the subject
will open new horizons for us to solve the predicament in question in social sciences.
Key Words: Ibn Khaldun, Objectivity, Science, Value

Bu makale, Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu’nda (2-4 Şubat 2018,
Kemer) sunulan “Mukaddime’nin Bilimsel Objektiflik İddiası Açısından Değerlendirilmesi” adlı
bildirinin gözden geçirilmiş şeklidir.
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GİRİŞ
Nesnellik, Aydınlanma dönemi bilim anlayışının en temel özelliklerinden
birisidir. Akla ve bilime (deneysel bilim) duyulan inancın karakterize ettiği
Aydınlanma dönemi bilim anlayışına göre, bilim, sadece olgularla ilgilenir ve
değer yönünden nötr ve yansız bir faaliyettir. Bilimsel araştırma ahlak, siyaset,
din, ideoloji vb. her türlü değerden bağımsız olarak yürütülür. Bilim yalnızca
olguları betimler, açıklar ve onlar hakkında kestirimde bulunabilir fakat asla
değer yargısı koyamaz.17
Olgu-değer ayrımını ve değerlerin bilim alanından dışlanmasını
gerektiren nesnellik vurgusu, meşru ve saygın bir bilim statüsü elde etmeye
çalışan sosyal bilimler için de önemli bir başvuru kaynağı olmuştur. Bu
bağlamda pozitivizmin çabaları malumdur. Pozitivistler “bilim” kavramını
“doğa bilimleriyle” neredeyse özdeşleştirmiş ve sosyal bilimleri (özellikle
sosyolojiyi) doğa bilimleri örneğine göre kurmak istemişlerdir.18 Bu bağlamda
örneğin pozitivizmin önde gelen temsilcilerinden olan Durkheim, toplumsal
olguların bizden bağımsız dış gerçeklik olarak incelenmesi ve nesneler arasında
var olan zorunlu ilişkilerin tespit edilmesinin gerekliliğini savunur.19 Ona göre,
araştırmacı araştırmaya başlamadan önce zihnindeki peşin hüküm ve
yargılardan kurtulmalı, bizzat olgulardan hareket ederek tümevarım yoluyla
çıkarımlarda bulunmalıdır. 20 Durkheim’a göre, olguların bizzat oldukları hal iyi
olandır ve biz onların bizden bağımsız olarak kendi hallerini keşfedebilirsek
onlar hakkında iyi olanın bilgisine de erişmiş oluruz. 21 Böylece bilim, bize
yalnızca gerçekliğin bilgisini vermez aynı zamanda iyi olanın bilgisini de verir.
Nesnelliğin sosyal bilimlerdeki yerinin sağlamlaşması ve bu bilimlerin
temel bir normu haline gelmesindeki diğer önemli etki kuşkusuz Max Weber’e
aittir. Weber’e göre, “olan” ile “olması gereken” arasında mantıksal bir ayrım
17

Bu konu hakkında bkz. Doğan Özlem, Etik -Ahlak Felsefesi, Say Yayınları, İstanbul, 2010, s.

177.
Özlem, 2010, s. 179, 194.
Durkheim sosyoloğun görevinin tıpkı bir doğa bilimci gibi ‘yasalar keşfetmek’ olduğunu
söyler. Durkheim şöyle der: “Sosyolog, toplumsal dünyanın içine girerken, bir bilinmezin içine
girdiğinin bilincinde olmalıdır ve kendini, henüz tespit edilmemiş olan yasalar tarafından
yönlendirilen olguların arasında hissetmelidir” (Bkz. Emile Durkheim, Sosyolojik Yöntemin
Kuralları, Çev. Cenk Saraçoğlu, İstanbul, Bordo Siyah Yayınları, 2010, s. 25).
20
Bu bağlamda o, “bütün peşin hükümler (kavramlar) sistematik bir biçimde tasfiye
edilmelidir” demektedir. (Durkheim, 2010, s. 96). Durkheim’ın konuya ilişkin diğer açıklamaları
hakkında ayrıca bkz. Durkheim, 2010, s. 71-74; 83-89; 96-100.
21
Durkheim bu bağlamda şöyle der: “Eşyanın tabiatına uygun hareket etmek önemlidir, çünkü
ona aykırı olan her şey kötüdür; iyiye erişip kötüden kaçınmanın araçları da bizzat eşyanın
tabiatından türeyebilir”. Durkheim, 2010, s. 74.
18
19
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vardır.22 Weber metodolojiye dair yazılarında, empirik araçlarla estetik
değerlendirmeye ulaşılamayacağı,23; değer yargılarının çürütülemez olduğu24;
empirik bilim olan sosyal bilimlerin kişiyi seçim yapma zahmetinden
kurtaramayacağı25 ve bilimin, pratik problemlerin çözümü için bilimsel
anlamda geçerli bir ilke tesis edemeyeceği26 gibi görüşler ortaya koymakta ve
şöyle demektedir: “Empirik bir bilim, hiçbir kişiye, ne yapması gerektiğini
söyleyemez; daha ziyade, ne yapabileceğini ve belirli koşullar altında ne yapmayı
umabileceğini söyler”.27 Dolayısıyla Weber’e göre, bilim bize değer yargıları
hususunda herhangi bir şey söylemez. Böylece bilim ile değerler alanının
birbirinden ayrılabileceğine işaret eden Weber, araştırmacıları, değer yargıları
hususunda kendilerini ve okurlarını sürekli uyanık tutmaları ve bilim ile değer
yargılarını birbirine karıştırmamaları için uyarır.28
Objektif bilim anlayışı, bir taraftan, gerek sosyoloji otoritelerinin bahsi
geçen nesnellik taraftarı tutumu gerekse kurumsallaşma yoluyla29 sosyal
bilimlerde kendine sağlam bir yer edinirken, diğer taraftan birçok eleştiriye
maruz kalmıştır.30 Bugün gelinen noktada, objektif bir sosyal bilimin mümkün
olduğuna inanmak bir araştırmacı için adeta saflık olacaktır. Çünkü ne tarihsel
veriler31 ne güncel pratikler32 böyle bir idealin hayata geçebileceğine inanma
konusunda bize yardımcı olmamaktadır. Sorunun modern bilim tarafından
Bkz. Max Weber, Sosyal Bilimlerin Metodolojisi, Çev. Vefa Saygın Öğütle, İstanbul, Küre Yay.,
2012, s. 25, 28.
23
Weber, 2012, s.55.
24
Weber, 2012, s. 64-65.
25
Weber, 2012, s. 44.
26
Weber, 2012, s.83.
27
Weber, 2012, s. 80.
28
Weber’in bu konudaki görüşleri için ayrıca bkz, Weber, 2012, s. 84-86.
29
Immanuel Wallerstein, Bilginin Belirsizlikleri, Çev. Berivan Alataş, Sümer Yayıncılık, 2013, s.
17.
30
Değer-tarafsızlığı ve nesnellik kuralına yöneltilen bazı eleştiriler için bkz. Alvin W. Gouldner,
“Anti-Minotaur: The Myth of a Value-Free Sociology”, Social Problems, Vol. 9, No. 3 (Winter, 1962),
pp. 199-213. İnternet Erişim http://www.jstor.org/stable/799230, 19.7.2017, s. 200; Robert S.
Lynd, Knowledge For What, Princeton University Press, New Jersey, 1939/1967, s. 182; David J.
Gray, “Value-Free Sociology: A Doctrine of Hypocrisy and Irresponsibilty”, The Sociological
Quarterly, Vol. 9, No. 2 (Spring, 1968), pp. 176-185. İnternet erişim http://www.jstor.org/
stable/4105039, 19.7.2017, s. 178; Archie J. Bahm, “Science Is Not Value-Free”, Policy Sciences,
Vol. 2, No. 4 (Dec., 1971), pp. 391-396, İnternet Erişim http://www.jstor.org/stable/4531452,
22.6.2017, s. 392-394.
31
Bilimlerin çeşitli siyasi ve ideolojik yapılar tarafından kullanılmaları hakkında bkz. Brian
Fay, Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi, Çev. İsmail Türkmen, 3. Basım, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2012, s.
260-261.
32
Bkz. Wallerstein, 2013, s. 18.
22
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çözülmesi ise mümkün görünmemektedir zira çözümsüzlüğün sebebi modern
bilimin bizzat kendisi, yani onu modern bilim yapan şeydir.33 Bu nedenle bu
hususta bakışımızı modern öncesi bir düşünüre çevirmek istedik. Bu çalışmada,
bir ortaçağ İslam âlimi olan İbn Haldun’un ünlü eseri Mukaddime’yi bilimsel
objektiflik iddiası açısından değerlendirmeye çalışacağız. Görüşleri hem Doğulu
hem de Batılı araştırmacıların dikkatini çeken ve hakkında çok sayıda araştırma
yapılan bu büyük düşünürün ‘değer yargıları’ hususunda nasıl bir tutum
sergilediğini görmek bizim açımızdan yol gösterici olabilir. Nitekim halefi ve
selefi olmadığı söylenen ve “kendi semasındaki tek yıldız” olarak
nitelendirilen34 İbn Haldun’un çağını aşan görüşleri, bir yandan modern bilim
anlayışıyla (bazı noktalarda) örtüşürken35, diğer yandan onun kısıtlayıcı
dogmalarından bağımsızdır.
1. Mukaddime’nin Bilimsel Objektiflik İddiası Açısından
Değerlendirilmesi
Tespitlerini gözlem ve tecrübeye dayalı somut delillere dayandırması ve
olgular arasında rasyonel bir yaklaşımla nedensellik ilişkileri kurması, İbn
Haldun’un yönteminin “objektif” olarak tanımlanmasına yol açmıştır. Bu
bağlamda örneğin, Yves Lacoste, İbn Haldun’un tarihsel yönteminin temelde
Bu bağlamda, nesnelliği modern bilimin ideolojisi olarak görebiliriz. Robert Franck, öznellik
ve nesnellik ayrımının bilimden ziyade ideoloji kaynaklı olduğunu ve onun, egemen toplumsal
sınıfların çıkarlarıyla ilişkili olduğunu savunmaktadır. Bkz. Robert Franck, “Knowledge and
Opinions”, Counter-Movements in the Sciences, Ed. By Helga Nowotny- Hilary Rose, D. Reidel
Publishing Company, Dordrecht:Holland/ Boston:USA/ London:England, 1979, pp. 39-56. Ayrıca
bkz. Ömer Demir, Bilim Felsefesi, 3. Baskı, Vadi Yayınları, Ankara, 2007, s. 145-147. Modern bilim,
üzerinde yükseldiği ideolojisinden ayrılabilir mi? Ayrılırsa ortaya çıkan yeni anlayış modern bilim
diye adlandırılabilir mi? Kanaatimize göre, böyle bir ayrılık mümkün olsa bile ortaya çıkan anlayış
‘yeni bir paradigma’ olacaktır. Dolayısıyla o artık modern bilim diye adlandırılamaz.
34
T.J. de Boer, İbn-i Haldun’un selefsiz olduğu gibi halefsiz de kaldığını söylemektedir. (De
Boer’den aktaran Ümit Hassan, İbn Haldun Metodu ve Siyaset Teorisi, 6. Basım, Doğu-Batı
Yayınları, Ankara, 2015). Cemil Meriç ise İbn Haldun hakkında “Ortaçağın karanlık gecesinde
muhteşem ve münzevi bir yıldız; ne öncüsü var, ne de devamcısı” demektedir. (Bkz. Cemil Meriç,
Umrandan Uygarlığa, Yayına haz. Mahmut Ali Meriç, 14. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008,
s. 140). Ayrıca, İbni Haldun üzerine çalışmalar yapan araştırmacılar, genellikle onu orijinal fikirler
ortaya koyan biri olarak tanımlamaktadırlar. Bkz. Ahmet Arslan, İbni Haldun’un İlim ve Fikir
Dünyası, Ankara, Vadi Yayınları, 1997. Gerçi İbn-i Haldun hakkındaki bu tanımlamaya katılmayan
ve onun düşüncesiyle, Fahreddin Er-Razi gibi bazı İslam düşünürlerinin görüşleri arasında
bağlantılar olduğunu iddia eden araştırmacılar da bulunmaktadır. Örnek olarak bkz., Tahsin
Görgün, “Tarih ve Toplum Araştırmalarında Bir Yöntem Kaynağı Olarak Klasik Metafizik:
Fahreddin er-Razi Ekolü ve İbn-i Haldun”, İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı 17, 2007, ss. 49-78.
35
Bundan dolayıdır ki onun görüşleri, Batılı araştırmacılar tarafından tarih, siyaset, sosyoloji
gibi modern disiplinler açısından değerlendirilmiş ve onda, bu disiplinlerin bir öncülüğü ve
başlangıcı bulunmuştur Bkz. Arslan, 1997, s. 24.
33
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deneysel olduğunu belirtir. Ona göre, İbn Haldun’un yöntemi, yalnızca şeylerin
doğasını gözlemeye dayanır ve doğrudan doğruya çeşitli felsefi kuramlardan
kaynaklanmaz. Onun görüşleri, nesnel bir biçimde genelleştirdiği gözlem
sonuçlarından ve bilgisinin meyvelerinden kaynaklanır. Onun normatif
kaygıları ya da ideolojik ön yargıları da yoktur. O, ağırlığı, soyut düşünmeden
çok sistemli gözleme verir. Lacoste, İbn Haldun’un yapıtının son derece modern
oluşunun bundan kaynaklandığını söyler.36 Başka bir İbn Haldun araştırmacısı
olan Ümit Hassan da benzer şekilde İbn Haldun’un yönteminin -felsefede olduğu
gibi sırf akla dayalı spekülatif bir rasyonalizm değil- ‘gerçekçiliğe dayalı
rasyonalizm’ olduğunu söyler ve onu objektif olarak nitelendirir.37 Ünver Günay,
Mukaddime’nin kendisinden önceki eserlerden farkının ve orijinalliğinin onun
tenkitçi ve objektif özelliğinde toplandığını belirtirken38, Ahmet Arslan, İbn-i
Haldun’un, öncüsü olduğu ilmin (Ilm al-umrân) konusuna, yani toplumsal
meselelere ‘objektif’ bir şekilde yaklaşmak istediğine şu ifadelerle dikkat çeker:
“İbni Haldun’u böyle bir alana ve onun sorunlarına yaklaşım tarzı ve
yöntemi de bugün toplum ve insan ilimleri araştırmacılarının kendi konu ve
sorunlarına çağdaş yaklaşım tarzları ve yöntemleriyle çok paralellikler
göstermektedir. Her şeyden önce onun bu ilmin alanına girecek olan konu ve
sorunlara tarafsız, nesnel, herhangi bir ahlaki veya dini önyargıdan hareket
etmeksizin yanaşılmasını önerdiği ve bunu vurguladığı görülmektedir. İbni
Haldun, toplumu, diğer “tabii” olaylar gibi “tabii” bir varlık olarak görmekte ve
onun “ne şekilde olması gerektiği” gibi bir “değer” sorunundan kesinlikle
kaçınarak “gerçekte ne şekilde olduğu”nu incelemek istemektedir. Konusuna bu
şekilde yanaştığı için toplum, toplumsal olaylar ve kurumlar, devlet üzerinde
herhangi bir spekülatif inceleme yoluna girmemekte, tersine bunları açıklamak
için ampirik diye vasıflandırabileceğimiz bir yöntemi uygulamaktadır.”39
İbn Haldun’un yöntemi hakkındaki bu tanımlama (objektiflik
tanımlaması) gerçeğe ne kadar uygundur? Ayrıca bu tanımlama ile kastedilen
tam olarak nedir? İbn Haldun’un Mukaddime’de en küçük bir değer yargısında
bile bulunmadığı mı? 40 Yoksa İbn-i Haldun’un görüşlerini olgusal verilere
Yves Lacoste, İbni Haldun Üçüncü Dünyanın Geçmişi Tarih Biliminin Doğuşu, Çev. Mehmet
Sert, Sosyalist Yayınlar, İstanbul, 1993, s. 184.
37
Bkz. Hassan, 2015, s. 116-119.
38
Ünver Günay, İslam Dünyasında Bir Din Sosyolojisi Öncüsü: İbn Haldun (1332-1406), Atatürk
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erzurum, 1984, s.11.
39
Arslan, 1997, s. 19-20.
40
Bu bağlamda örneğin H.A.R. Gibb de benzer bir eleştiride bulunur. Gibb, İbn Haldun’un dini
önyargı veya kaygılardan özgür olarak tanımlanmayı ne kadar hak ettiğini sorar. Ona göre, özenle
betimlediği kurumların reformu için öneriler ortaya koymaması veya onların insan çabasıyla
36
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dayandırmış olması mı? Burada, İbn Haldun’un gözlem, tecrübe, nedensellik ve
doğa kanunlarına vurgu yapması ile onun yönteminin “objektif”liği arasında bir
bağlantı kurulduğu görülmektedir. Fakat böyle bir bağlantıdan dolayı bir
çalışmada kullanılan yöntemin objektif olduğunu söylemek, çalışmanın değer
yargısı içeren boyutlarının göz ardı edilmesine yol açmaz mı? İbn Haldun’un
yöntemi hakkındaki, sosyal bilimlerdeki objektiflik kavramının yeterince açık
bir anlama sahip olmamasından41 kaynaklandığını düşündüğümüz bu
tanımlama, kuşkusuz gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Her şeyden önce
mutlak bir objektiflik, herhangi bir bilimsel çalışma için mümkün olmadığı gibi
Mukaddime için de mümkün değildir. Kaldı ki İbn Haldun ele aldığı konularla
ilgili yalnızca neden-sonuç ilişkileri kurup, tespitlerde bulunmakla da
yetinmemiş, hemen her konuda kendi düşünce biçimi ve dünya görüşüne dayalı
yorumlarda bulunmuştur. Ahlaki açıdan doğru bulduğu ve bulmadığı noktaları
zaman zaman aşikâr etmiş, doğru bulduğu davranışlar hakkında övgü, doğru
bulmadığı davranışlar hakkında ise yergi içeren ifadelerde bulunmuştur. Ayrıca
o, İslam inancını ve Ehl-i Sünnete olan bağlılığını da gizlememiş; Mukaddime’de
ele aldığı hemen her mevzuda İslam inancını, yeri geldiğinde de ehli sünnete
olan bağlılığını belli etmiştir. Aşağıda bu hususları Mukaddime’den örnekler
vererek ele alacağız.
değiştirilebileceği ihtimalini dikkate almamasından dolayı, yorumcuları tarafından, İbn
Haldun’un “materyalizm”, “pesimizm” veya “fatalizm”i gündeme getirilmiştir. Örneğin, Kamil
Ayad ve Erwin Rosenthal’in ifadelerinde böyle bir yaklaşım görülür . Gibb, Ayad’ın İbn-i Haldun
hakkındaki “onun tarihi haklı göstermek için herhangi bir girişimde bulunmadığı”, “onun
prensiplerinin teosentrik (Tanrı merkezli) olmadığı”, “onun İslami teolojiye pervasız bir zıtlık
içinde olduğu” ve tarihte nedensellik ve doğal yasa ifadelerini aktarır. O, Rosenthal’in İbn Haldun
hakkındaki yaklaşımının da benzer şekilde olduğunu söyler. Buna göre, Rosenthal, İbn Haldun’un
(ona kesin olarak inanmasına rağmen) İslam dinini (devletin veya toplumun oluşumundaki)
faktörlerden yalnızca biri olarak değerlendirdiği fikrini benimsemektedir. Gibb ise bu yazarlarla
aynı fikirde değildir. Ona göre, Mukaddime’nin hemen her sayfası, katı Malikî okulunun bir
hukukçusu ve teoloğu olan bir tanığa dayanır. İbn Haldun için, din, hayattaki en önemli şeydir ve
şeriat, tek doğru kılavuzdur. Gibb’e göre bu, -Ayad’ın savunduğunun aksine- yalnızca, İbn
Haldun’un kendisini gelenek karşıtlığı şüphesinden korumak için dikkat ettiği fikriyle
açıklanamaz. Ona göre, İbn Haldun, İslami duruş ile mantıksal olarak bağdaşmayan hiçbir şeyi
sistemine almamış ve alamamıştır. O, ayrıca İbn Haldun’un nedensellik ve doğal yasa doktrininin
basitçe (sıkça Kur’an’a başvurulan) Sünnet Allah (sünnetullah) olduğunu hatırlatır. Bkz. H. A. R.
Gibb, “The Islamic Background of Ibn Khaldun’s Political Theory”, Bulletin of the School of Oriental
Studies, University of London, Vol. 7, No. 1 (1933), pp. 23-31 Published by: Cambridge University
Press on behalf of the School of Oriental and African Studies . İnternet Erişim
http://www.jstor.org/stable/607600, (20.12.2017), s. 27-28.
41
Gouldner, sosyolojideki değer-tarafsızlığı kavramının anlamı yeterince açık olmadığını ve
kavramın, akademik çevrelerde sanki dinsel bir dogmayı benimser gibi kabul edildiğini
savunmaktadır. Bkz. Gouldner, 1962, s. 200.
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1.1. Herhangi Bir Eser Gibi Mukaddime’nin de Gerçekliğin ‘Nesnel’
Bilgisi Olmaması
Herhangi bir çalışma gibi Mukaddime de, gerçekliğin, onu ortaya
koyandan bağımsız, nesnel bilgisini vermez, veremez. Daha önce de ifade
edildiği gibi bu, herhangi bir çalışma için mümkün değildir. Nitekim bilgi üretim
süreci, “araştırmacı” olmaksızın kendiliğinden gerçekleşen bir süreç değil,
araştırmacının aktif rolünü içeren bir süreçtir. Araştırmanın amacının,
konusunun, yönteminin belirlenmesi, verilerin toplanıp tasnif edilmesi,
bulguların değerlendirilmesi gibi süreçler araştırmacı tarafından
gerçekleştirilir. Araştırmacı ise bir robot değil, diğer insanlar gibi akıl, duygu ve
değerler bütünlüğüne sahip olan sosyo-kültürel bir varlıktır. Dolayısıyla
herhangi bir bilimsel çalışmanın -ne kadar çaba gösterilirse gösterilsintamamen nesnel olması mümkün değildir.
İbn Haldun, bir önsöz, bir giriş ve üç kitap şeklinde hazırladığı El-İber’in
birinci kitabını oluşturan Mukaddime’nin konusunu, “toplumsal yaşam ve
toplumsal yaşamda görülen devlet, hükümdarlık, kazanç, geçim, sanatlar ve
ilimler gibi unsurlar, bunların sebepleri ve yolları” 42 olarak açıklar. Bu eserin
kaleme alınmasındaki amaç ise, ‘tarih ilminin verilerinin doğruluğunu
değerlendirmek üzere toplumsal hayatın doğasını bilmek’ olarak ifade
edilebilir. Nitekim İbn Haldun, pek çok yerde bu ihtiyaçtan söz eder ve tarih
ilminin aktardığı haberlerin “imkân dahilinde olup olmadıklarının”
araştırılması gerektiğini savunur.43 Bu bağlamda o, (yalan haberlerin kabul
edilmesi sonucunu doğuran sebeplerin en önemlisi olarak) şöyle der:
“Bütün bunların hepsinden daha önemli olan başka bir sebep ise, sosyal
hayattaki (ûmran’daki) olayların ve hallerin (kendine has ve onların altında
yatan) doğasını bilmemektir. Çünkü sosyal hayatta vuku bulan her olayın ve
ortaya çıkan her durumun, olması gereken kendine has bir doğası vardır. İşte eğer
kişi, toplumdaki olayların ve durumların doğasını ve bunları gerektiren sebepleri
Mukaddime yedi ciltten oluşan El-İber’in birinci cildini oluşturur. El- İber’in 2., 3., 4., ve 5.
cildinden oluşan ikinci kitabı, dünyanın başlangıcından Arapların tarihi ve devletleri hakkındadır.
Bu bölümde ayrıca, Nabatlar, Süryaniler, Farslar, İsrailoğulları, Kıptiler, Yunanlılar, Romalılar,
Türkler ve Frenkler gibi Araplarla çağdaş olan bazı milletlere ve onların devletlerine de işaret
edilmiştir. El-İber’in 6. ve 7. ciltlerinden oluşan üçüncü kitabı ise, Berberiler ve onlara mensup
olan Zenateler gibi halklar hakkındadır. Bu çerçevede onların başlangıçları ve özellikle Mağrip’te
kurmuş oldukları devletler ve hükümdarlıklar konu edilir. Bkz. İbn-i Haldun, Mukaddime, Çev.
Halil Kendir, Yeni Şafak Kültür Armağanı, İstanbul, 2004, s. 29. Ayrıca bkz. Süleyman Uludağ, İbn
Haldun, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1993, s. 23-24.
43
Örnek olarak bkz. İbn Haldun, (Kendir) s. 27, 58, 59, 70; (Uludağ) s. 159, 189, 190, 200.
42
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bilirse, bu ona haberlerin doğru olup olmadığını tespit etmek noktasında yardımcı
olur. Bütün haberler için, doğruluğunu tespit etmek noktasında yararlanılacak en
iyi kriter budur.”44
Başka bir yerde ise İbn Haldun Mukaddime’yi kaleme almasındaki bu
amacı açıkça ifade eder:
“Haberlerin doğrusunu yanlıştan ayırmadaki temel kural bu olduğuna göre,
o halde toplumsal hayatın incelenmesi ve onun doğasına uygun olacak hal ve
durumlar ile onda ortaya çıkmayacak durumların birbirinden ayrılması gerekir.
Haberlerin doğru olup olmadığını tespit etmekle bu kuralı esas aldığımızda, hiçbir
şüpheye yer olmayan kesin bir delile dayanmış olarak, doğruyu yanlıştan ve hakkı
batıldan ayırmış oluruz. O zaman toplum hayatında herhangi bir şeyin meydana
geldiğiyle ilgili bir haber duyduğumuzda, onun kabulüne mi, yoksa uydurma
olduğuna mı hükmedileceğini biliriz. İşte tarihçilerin bize naklettikleri haberlerin
doğru olup olmadıklarını anlamada kullanacağımız geçerli ölçü budur ve bu
kitabın birinci bölümü de bu amaçla telif edilmiştir.”45
İbn Haldun Mukaddime’de ele alınan konuların tasnifi ve takip edilen
yöntem hakkında da bilgiler verir. Buna göre, İbn Haldun Mukaddime’yi altı
fasılda ele alarak hazırlamıştır. Bunlardan birincisi, genel olarak toplumsal
yaşam, çeşitleri ve yeryüzündeki iskan yerleri; ikincisi, bedevi toplumun yaşamı,
bedevi kabileler ve barbar toplumlar; üçüncüsü, devletler, hilafet, hükümranlık
ve hakimiyetin dereceleri; dördüncüsü, şehir toplumunun yaşamı, ülkeler ve
şehirler; beşincisi, sanayi, geçim, kazanç ve bunun yolları; altıncısı, ilimler, elde
edilmesi ve öğrenilmesi hakkındadır.46 Ayrıca, İbn Haldun konuların
sıralamasını neden bu şekilde yaptığını da açıklamaktadır.47
Mukaddime’nin içeriğine baktığımız zaman, toplum, siyaset, ekonomi,
eğitim vb. hakkında neden-sonuç ilişkisi içerisinde ifade edilmiş çeşitli tespitler
görürüz. İbn Haldun, söz konusu tespitlerine “birey için toplumsal yaşamın
zorunlu olduğunu”nu saptayarak başlar. İbn Haldun’un ele aldığı konular
arasında; “iklimin, insanların ten rengi, yaşam tarzı hatta din ve ahlakları
üzerinde birtakım etkilerinin olduğu”; “bedevî ve hadarî toplulukların yaşam
tarzları arasındaki farklılıkların insanların karakterlerindeki cesaret, uyanıklık,
miskinlik, zevke düşkünlük vb. farklılıklara sebep olduğu”; “bedevilerin, yaşam
tarzlarının zorluğundan dolayı lüks ve konfor içinde yaşamaya alışmış olan
44
45
46
47

İbn Haldun, (Kendir) s. 70; (Uludağ) s. 200.
İbn Haldun, (Kendir) s.72; (Uludağ) s. 204.
İbn Haldun, (Kendir) s.75-76; (Uludağ) s. 209.
Bkz. İbn Haldun, (Kendir) s. 76; (Uludağ) s. 209.
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şehirlilerden daha cesur, yiğit ve gözüpek oldukları ve dolayısıyla galip gelmeye
diğer milletlerden daha muktedir oldukları”; “hükümdarlık ve devlete ancak
asabiyet yoluyla ulaşılabileceği”; “insanlar gibi devletlerin de doğal bir ömrünün
olduğu”, “devletin halka karşı sert ve katı olmasının devlete zarar vereceği ve
düzeni bozacağı”; “zulmün ümranın yıkılmasına yol açacağı”; “servet elde
etmede makam ve nüfuzun etkili olduğu”; “medeni bir toplumda ilim ve
öğretimin doğal bir durum olduğu”; “öğrencilere sert davranmanın ve şiddet
uygulamanın onlara zarar vereceği” gibi daha pek çok tespit bulunmaktadır.
İbn Haldun’un tespitlerini ‘olgular arasında var olan zorunlu nedensel
ilişkilerin’ keşfedilmesi olarak nitelendirebilir miyiz? Yani örneğin, iklim ile
insanların ahlakı arasında zorunlu bir ilişkinin varlığını iddia edebilir miyiz?
Veya medeni yaşam tarzı her zaman tembellik ve zevke düşkünlüğe yol açmak
zorunda mıdır? Diğer taraftan, İbn Haldun’un aralarında ilişki kurduğu olgular
farklı olgulardan seçilemez miydi? Örneğin, bedevi ve medeni yaşam tarzı ile
(cesaret ve korkaklık değil de) zeka veya temizlik arasında bir ilişki kurulamaz
mıydı? Ya da hükümdarlık ve devlete ulaşmak ile (asabiyet değil de) örneğin
parasal güç veya teknolojik gelişmişlik arasında ilişki kurulamaz mıydı? Ayrıca,
İbn Haldun’un olgular arasında kurduğu ilişkiler illa o şekilde kurulmak
zorunda mıdır? Farklı bir şekilde kurulamaz mı? Örneğin asabiyetin
hükümdarlık ve devleti sağladığını değil de hükümdarlık ve devletin asabiyete
yol açtığını asla söyleyemez miyiz? (Zira güç etrafında da insanlar birleşip
kenetlenebilirler ve aralarında nesep asabiyeti olmasa da sebep asabiyeti
oluşabilir). Öte yandan, İbn Haldun bu ilişkileri ‘kendi’ gözlem ve tecrübelerine
göre kurmamış mıdır? İbn Haldun’un görmediği, gözlemlemediği ve tecrübe
etmediği bölgelerde veya onun döneminden önceki ve sonra dönemlerde ve
çağlarda bu olgular arasındaki ilişkiler belki de farklı bir şekilde bulunuyordur.
Yani bu ilişkilerin evrensel anlamda geçerli olduğunu iddia edebilir miyiz?
Görüldüğü gibi İbn Haldun’un olgular arasında kurduğu neden-sonuç
ilişkileri zorunluluk içermez, yani determinist değildir. Dolayısıyla evrensel de
değildir. Zaten İbn Haldun’un böyle bir iddiası da yoktur. Aşağıda tekrar
görüleceği gibi İbn Haldun, Mukaddime’de ele aldığı hemen her konunun
sonunda Kur’an ayetlerine yer vererek, “en iyisini bilenin Allahüteala olduğunu”
vurgular. Nitekim herhangi bir araştırmacı böyle bir iddiada (kesinlik ve
evrensellik iddiası) bulunsa bile bunun bir anlamı olmayacaktır çünkü yukarıda
da belirtildiği gibi araştırma, araştırmacının öznel katkılarını zorunlu olarak
içerir ve mutlak bir nesnellik -en azından sosyal bilimler için- mümkün değildir.
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1.2. İbn Haldun’un Bazı Ahlaki Değerlendirmeleri
İbn Haldun Mukaddime’nin girişinde, tarihçileri, kitaplarında abartılı
hikayeler ve gerçekleşmesi mümkün olmayan yalan yanlış haberlere yer
vermekle itham eder. Bu yüzden tarih ilminin asılsız ve uydurma haberlerle
karışık bir ilim haline dönüştüğünü48 söyleyen İbn Haldun, yalan haber veren
tarihçileri bir yerde şöyle eleştirmiştir:
“Bu abartıların sebebi nefsin garip şeylere olan ilgisi, abartılı ifadelerin dile
kolay gelmesi ve haberlerin iyice araştırılıp tenkit edilmemesidir. Kişi kendisini
haberin hatalı veya bilerek yalan söylenmiş olabileceği noktasında hesaba
çekmez, gerçekliği ve olabilirliği üzerinde düşünmez ve doğru olup olmadığını
araştırıp kontrol etmez. Yaptığı tek şey yalan otlaklarında yemlenmesi için dilinin
yularını serbest bırakmaktır. Böylece Allah’ın ayetlerini eğlence edinir ve Allah’ın
yolundan saptırmak için boş sözlerin ticaretini yapar. İnsana zarara uğrayıp
kaybedenlerden olması için böyle bir şey yeter.”49
Başka bir yerde ise kötü arzularına uyarak insanların namusunu
lekeleyen tarzda haberler veren tarihçileri eleştirir:
“Bu hikayelerin örnekleri çoktur ve tarihçilerin kitaplarında anlatılmıştır.
Onları bu hikayeleri kitaplarına koymaya ve anlatmaya sevk eden şey haram
zevklere dalmaları, iffetli kadınları lekelemek istemeleri ve arzularına uyarak
eğlenip teselli bulmaya olan aşırı düşkünlükleridir. Bu kimselerin böyle hikayeleri
bulmaya çok istekli oldukları ve karıştırdıkları kitaplardan bunları özellikle
seçtikleri görülür. Oysa haklarında bu tür asılsız hikayeler anlatılan şahsiyetlerin,
gerçek ve bilinen güzel halleri ve de olumlu özellikleriyle ilgilenseler kendileri için
daha hayırlı olurdu. Keşke böyle bir davranışın sonuçlarını bilselerdi.”50
Yalan haber aktarma, gerçekleri çarpıtma ve bilmediği konularda
konuşma İbn Haldun’un doğru bulmadığı ve yerdiği davranışlardır. Hatta yukarıda da ifade edildiği gibi- Mukaddime’nin yazılışının temel gerekçesi de bu
problemdir. Nitekim İbn Haldun’un Mukaddime’de kurmaya çalıştığı ûmran
ilmi, aslında tarihçilerin verdiği haberlerin doğru olup olmadığını anlamak
amacıyla başvurulacak bir mihenk taşı ihtiyacından doğmuştur. Bu nedenle İbn
Haldun Mukaddime’de toplumun doğasını anlamaya çalışmıştır. Fakat bunu
yaparken yalnızca betimleme yapmamış, bunun yanında sebep-sonuç ilişkileri
kurmaya da çalışmıştır. Onun kurduğu sebep-sonuç ilişkileri sadece olgulara
48
49
50

İbn Haldun, (Kendir) s. 58; (Uludağ) s. 189.
İbn Haldun, (Kendir) s. 34; (Uludağ) s. 169.
İbn Haldun, (Kendir) s. 48; (Uludağ) s.180.

24

Mukaddime’nin Bilimsel Objektiflik İddiası Açısından Değerlendirilmesi

dayanmaz, manevi unsurlar da bu ilişkilere dahil edilir. Örneğin, İbn Haldun bir
yerde, her fiilin mutlaka nefislerde bir etki yapacağını, iyi fiillerin güzel ve
hayırlı etki, kötü fiillerin ise tam tersi bir etki yapacağını söyler. Eğer kötü filler
önceliği alır ve sürekli tekrar edilirse, etkileri kökleşip sağlamlaşır. Bu arada iyi
fiiller yapılmazsa, kötü fiillerin etkilerinin nefse yerleşmiş olmasından dolayı
iyilikler eksilir. Bu durum tıpkı aynı fiili sürekli yapmaktan dolayı kazanılan
meleke gibidir.51
Başka bir yerde, İbn Haldun, lüks ve israf üzerine kurulu yaşam tarzlarının
bireylerin ahlakının bozulmasına sebep olduğunu söyler. Lüks hayat yaşamaya
alışmış olan kişiler, yaşam tarzlarının esiri olurlar ve alıştıkları bu hayatı
sürdürebilmek için yalan, hile, aldatma, hırsızlık, kumar, faiz gibi kötülüklere
tevessül ederler ve şehevi arzularının peşinden koşarak birini elde ettikten
sonra diğerine yönelirler.52 Bir şehirde böyle insanların sayısı çoğalırsa Allah
oraların harap olup yıkılmasına izin verir.53
Asabiyetin önemini sıkça vurgulasa da, İbn Haldun, bir devletin devamı
için lazım olan tek şeyin asabiyet olmadığının da farkındadır. Ona göre, sadece
asabiyete sahip olup, iyilik ve güzelliklerden mahrum olmak sülalelerin
asillikleri ve büyüklükleri için bir eksikliktir. Hükümdarlar asabiyetin yanında
güzel ahlaka da sahip olmalıdırlar. Cömertlik, hataları affetme, güç
yetiremeyenlerin yükünü hafifletme, misafirlere ikramda bulunma, yoksullara
yardım etme, hoşa gitmeyen şeylere sabretme, verilen sözlere sadık kalma,
korunması gerekenleri koruma, şeriatı ve şeriatın taşıyıcıları olan alimleri
yüceltmek için harcamalarda bulunma, alimlerin yapılması ve yapılmamasını
söyledikleri sınırlar içinde hareket etme ve onlar hakkında olumlu düşünme,
yine onlara inanıp onlarla bereket dileme ve onlardan dua isteme, ileri
gelenlerden ve yaşlılardan haya edip onlara saygı ve hürmet gösterme, hakka
sarılıp teslim olma, zayıflara karşı insaflı olma ve onlara infakta bulunma,
yoksullara karşı mütevazi olma, yardım isteyenlerin dertlerini dinleme, şer’i
hükümlere riayet edip ibadetleri yerine getirme ve ihanetten, hileden, verdiği
sözleri bozmaktan uzak kalma gibi iyi ve güzel şeylerde yarışma hükümdarlığın
alametleridir. Bir toplulukta bu hasletlerin ortadan kalkması orada faziletlerin
kaybolmaya başladığı ve artık hükümdarlığın son bulacağının alametidir.54
İbn Haldun, (Kendir) s. 551; (Uludağ) s. 720.
Bkz. İbn Haldun, (Kendir) s. 508; (Uludağ) s. 670-671.
53
İbn Haldun, (Kendir) s. 509; (Uludağ) s. 672. Ahlaki bozulmanın devleti nasıl yıkıma
götüreceği hakkında detaylı açıklamalar için Bkz. İbn-i Haldun, 2004, s. 509-510; Uludağ, 2004, s.
672-673.
54
İbn Haldun, (Kendir) s. 194-196; (Uludağ) s. 355-358.
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Devlet açısından olumlu davranışların bir listesini böylece sunan İbn
Haldun, olumsuz davranış olarak da “halka zulüm edilmesi”ni gösterir. O, zulüm
ve haksızlığın, toplumun gerilemesine ve gelirlerinin azalmasına yol açacağını
ve bunun kaçınılması mümkün olmayan bir durum olduğunu söyler. Ona göre,
insanların mallarının ve mülklerinin karşılıksız ve sebepsiz olarak ellerinden
alınması, insanların zorla çalıştırılması, insanlardan şeriatın istemediği bir
hakkın istenmesi veya onlara şeriatın yüklemediği bir sorumluluğun
yüklenmesi, insanların mallarından haksız olarak vergi alınması, vergi alınması
hususunda haddin aşılması, insanların ellerinden mallarının zorla alınması,
insanların haklarını elde etmelerine engel olunması gibi davranışlar zulümdür
ve bunlar, insanların çalışma azmini ve şevkini yok edip devletin temeli olan
ûmran’ın harap olmasına yol açacağından sonuçta en büyük zararı yine devlet
görecektir.55
Devlet yönetimi baskı, boyun eğdirme ve korkuya dayanırsa halkın
cesareti, kuvveti ve izzeti bozulur. İşte bu nedenle yöneticiler yumuşak ve adil
olmalı, zulüm ve baskı yerine yola getirme ve öğreticiliği esas almalıdırlar.
Böylece bir miktar korku ve itaat oluşur fakat bireylerdeki kendine güven
duygusu ortadan kalkmaz. 56 Bu durum eğitim-öğretim faaliyetlerinde de
geçerlidir. Öğrencilere sert davranmak ve şiddet uygulamak onların kişisel
gelişimini engeller, onlardaki üretkenlik ve çalışkanlığı yok eder, onları
tembelliğe, yalana ve ikiyüzlülüğe sevk eder. Bu yüzden (gerek öğretmenler
gerek ebeveyn olsun) eğiticilerin çocuklara karşı çok sert ve katı
davranmamaları gerekir.57
Görüşlerini genellikle yukarıdaki gibi neden-sonuç ilişkisi içerisinde ifade
eden İbn Haldun bazı yerlerde değer yargılarını daha açık bir şekilde ortaya
koyar. Örneğin bir yerde, o, insanların eşitliğine vurgu yapan şu cümlelere yer
verir: “İnsanlar beşer olma yönüyle birbirlerine benzerler. Aralarındaki fark ve
birbirlerine olan üstünlükleri, güzel ahlaka sahip olmaktan, iyi şeyleri yapıp
kötü şeylerden ve rezilliklerden kaçınmalarından kaynaklanır. Dolayısıyla eğer
bir kişide, herhangi bir şekilde kötü ahlak hakim duruma gelip yerleşmişse ve

İbn Haldun, (Kendir) s. 381-382; (Uludağ) s. 550-551.
İbn Haldun, (Kendir) s. 167-168; Uludağ’ın tercümesinde ifadenin anlamı biraz
farklılaşmaktadır. Onun çevirisi, “fakat (tatbik edilen kanunlar ve) hükümler eğitime ve öğretime
dayanıyorsa, küçüklük zamanından beri bunlara bu şekilde uygulanıyorsa, bu halde bile, tatbik
edilen şahıs üzerinde bunun az çok tesiri görülür. Çünkü o, korku ve boyun eğme hali üzerine
yetişmiştir. Bu sebeple yine kendi (gücüne ve) metanetine güvenemez” şeklindedir. (Bkz. Uludağ,
s. 332)
57
İbn Haldun, (Kendir) s. 793; (Uludağ) s. 989-990.
55
56
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güzel ahlak bozulmuşsa, kişinin soyunun ve aslının temiz olmasının ona hiçbir
faydası olmaz.58
İbn Haldun başka bir yerde aylaklığın ve lüks içinde yaşamanın yalnızca
kötü sonuçlarına dikkat çekmez, aynı zamanda bunları yerer. Ona göre, kendi
işlerini kendisi görmeyip hizmetçi tutmak, dolayısıyla şahsi işlerinin görülmesi
için başkalarına güvenmek, bir acziyettir ve bir insanın tabiî adamlığı için
övülecek bir durum değildir.59 O, ayrıca, lüksün, insanlarda meydana getirdiği
pek çok kötü alışkanlıklarla insanların ahlakını bozduğunu ve devletin alameti
olan iyi özellikleri insanlardan götürüp, onları, Allah’ın “yıkılışın ve çöküşün
alametleri” kıldığı kötü özellikler ile donattığını söyler.60
İbn Haldun Mukaddime’de hayalciliği yererken gerçekçiliği öven bir
tutum ortaya koyar. Bu bağlamda o, örneğin, define arayanları eleştirir. Ona
göre, kolay yoldan büyük paralar elde etme hevesine kapılan bu kıt akıllı
kimseler, geçimlerini doğal yollardan temin etme acizlik ve tembelliğinden
Allah’a sığınmalıdırlar. Böylece bu kişiler şeytanın yolundan ve vesveselerinden
yüz çevirip, kendilerini gerçekleşmesi mümkün olmayan yalan hikâyelerle
meşgul etmemiş olurlar.61
Mukaddime’de bunlara benzer daha pek çok anlatım bulunur. Nedensonuç ilişkisi içinde dile getirilen bu ifadeler, gözlem ve tecrübeden elde edilen
verilerin değer yargılarıyla işlenerek anlamlı bir fikre dönüştürülmesi yoluyla
ortaya çıkmış görünmektedir.
1. 3. İbn Haldun’un İslam’a ve Ehl-i Sünnet’e Olan Bağlılığı
Kişisel ahlaki tutumunu ele aldığı konulara yaptığı yorum ve eleştirilerle
zaman zaman açığa vuran İbn Haldun, İslam’a ve Ehl-i Sünnet’e olan bağlılığını
da Mukaddime’de yeri geldiği zaman belli etmiştir. İbn Haldun, Mukaddime’ye
yazdığı önsözün sonunda, Allah’tan “çalışmasını sadece kendi rızası için
yapmayı nasip etmesi”ni62 dilemiş, konuları ele alırken sıklıkla ayet ve hadislere
yer vermiş ve hemen her bahsin sonunu bir ayetle tamamlayarak, “her şeyi en
iyi bilenin yüce Allah olduğunu” tekrar tekrar vurgulamıştır.
İbn Haldun’un Ehl-i Sünnet’e olan bağlılığı ise onun aşağıdaki görüş ve
uygulamalarında açık bir şekilde görülmektedir.

58
59
60
61
62

İbn Haldun, (Kendir) s. 508; (Uludağ), s. 671.
İbn Haldun, (Kendir) s. 525; (Uludağ) s. 699.
İbn Haldun, (Kendir) s. 239; (Uludağ) s. 391.
İbn Haldun, (Kendir) s. 527-531; (Uludağ) s. 701-705.
İbn Haldun, (Kendir) s. 30; (Uludağ) s. 164.
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Bunlardan birisi, İbn Haldun’un Fars topraklarının fethedilmesiyle ele
geçirilen kitapların halife Ömer’in emriyle yakılması olayına verdiği tepkidir.
İbn Haldun, Müslümanların Fars topraklarını fethettiklerinde sınırsız sayıda
kitap ele geçirdiklerini; Sa’d bin Ebu Vakkas’ın bu kitapların durumu hakkında
Hz. Ömer’e sorduğunda Hz. Ömer’in, “eğer o kitaplarda hidayet varsa, Allah bizi
onlardan daha iyisiyle hidayete ulaştırdı; eğer onlarda sapıklık varsa böylece
Allah bizi onlardan korumuş olur” dediğini ve bunun üzerine o kitapların suya
ve ateşe atıldığını anlatır. Bu olayı naklettikten sonra İbn Haldun yalnızca şunu
söyler: “Sonuçta Farsların o kitaplardaki ilimleri yok olup gitti ve bize
ulaşmadı”.63 Hassan’a göre, İbn Haldun’un bu olayı naklettikten sonra yorum
yapmamasının sebebi, İbn Haldun’un -kendisi bir Ehl-i Sünnet takipçisi
olmasından dolayı- Halife Ömer’in buyruğunu “tartışmak”tan kaçınmasıdır.
Hâlbuki İbn Haldun, genellikle aktardığı konularda yorum yapma alışkanlığı
olan birisidir. Fakat söz konusu kişi Halife Ömer olunca iş değişmiştir. İbn
Haldun Halife Ömer’in tavrını -gerçekte doğru bulmasa da- Ehl-i Sünnet
mensubiyetinden dolayı eleştirmekten kaçınmıştır.64
Bir diğeri, İbn Haldun’un normalde savunduğu bir görüşü Ehl-i Beyt söz
konusu olduğunda değiştirmesidir. Mukaddime’de bir yerde, “kişinin mensubu
olduğu soyun ona Allah katında bir fayda sağlamayacağını”65; başka bir yerde,
“kötü ahlakın hakim olması durumunda kişinin soyunun ve aslının temiz
olmasının ona bir yararı dokunmayacağını”66 savunan İbn Haldun’un, Ehl-i Beyt
söz konusu olduğunda bu yaklaşımından farklı bir tavır sergilediği görülür. İbn
Haldun, Ehl-i Beyt hakkında “Allah Teala, onlardan pisliği gidermiş ve onları
(kötülükten) arındırmıştır”67 demektedir. İbn Haldun’a göre, Hz. Peygamberin
soyundan gelenlerin temiz olduğuna inanmak iman esasıdır.68 Hâlbuki daha
önce soyun bir iman göstergesi olamayacağını söylemişti. Görünen o ki, İbn
Haldun, Ehl-i Beyt söz konusu olduğunda genel tavrını değiştirmiş ve ona
istisnai bir konum atfetmiştir.
Bir başka örnek, İbn Haldun’un sahabe hakkındaki genelleyici ve abartılı
hüsn-ü zannıdır. Hz. Peygamber’in vefatından sonra Müslümanlar anlaşmazlığa
düşmüşler, İslam toplumunda iç savaş ve çatışmalar yaşanmıştır. İlk dört
halifeden üçü şehit edilmiş, Sıffin savaşı, Cemel vakası gibi iç savaşlar ile Kerbela
63
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İbn Haldun, (Kendir) s. 687-688; (Uludağ) s. 872.
Bkz. Hassan, 2004, s. 113-114.
İbn Haldun, (Kendir) s. 50; (Uludağ) s. 182.
İbn Haldun, (Kendir) s. 508; (Uludağ) s. 671.
İbn Haldun, (Kendir) s. 54; (Uludağ) s. 186.
İbn Haldun, (Kendir) s. 54; (Uludağ) s. 186.
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olayı gibi üzücü bir hadise vuku bulmuştur. İbn Haldun, Hz. peygamberin
vefatından çok kısa bir zaman sonra yaşanan bu dehşet verici olayları ele alırken
son derece temkinli bir üslup kullanır. Sahabe hakkında mümkün olduğunca
hüsn-ü zan göstermeye çalışan İbn Haldun, örneğin Muaviye’nin, gerek Hz.
Ali’nin meşru hükümetine baş kaldırmasını gerekse oğlu Yezid’i veliaht tayin
ederek hilafetin saltanata dönüşmesine sebep oluşunu neredeyse hiç
eleştirmez. Bir yerde, “gerçekte doğru olan Hz. Ali’nin görüşü olsa da, Muaviye
de batıl bir amaç güderek hareket etmemişti. O da doğruyu amaçlamış ancak
hata etmişti. Dolayısıyla hepsinin niyeti de hakkı ve doğruyu gözetmekti”69
demekte ve Muaviye’nin niyeti hakkında hüsn-ü zanda bulunmaktadır.
Muaviye’nin oğlu Yezid’i veliaht olarak tayin etmesi hususunda da İbn Haldun
benzer bir hüsn-ü zan ortaya koyar. İbn Haldun’a göre, Muaviye, kabilesinin,
kendilerinden olmayan birinin yönetimini kabul etmeyeceklerinden ve bu
yüzden ayrılığa düşeceklerinden endişe ettiği için onların kabul edebileceği biri
olan oğlunu veliaht tayin etmiştir. Yani Muaviye toplumun maslahatı için böyle
yapmıştır. Ayrıca Muaviye, oğlunun fâsık olduğuna inanmamaktadır, eğer öyle
inansaydı onu vasiyet etmezdi. 70 İbn Haldun, adaleti ve Hz. Peygamberin
sahabesi oluşunun Muaviye hakkında farklı bir düşüncede bulunmaya engel
olduğunu belirtir.71
Sahabenin dindarlıklarına toz kondurmayan İbn Haldun, yalnızca bir
yerde sahabe hakkında olumsuz sayılabilecek bir durum tespiti yapmıştır. İbn
Haldun, Hz. Peygamber’in sağlığında, vahyin gelişi ve meleklerin Müslümanlara
yardım edişi gibi olağanüstü hallerle meşgul olmalarından dolayı insanların
cahiliye alışkanlıklarını, asabiyet ve eğilimlerini unuttuklarını, bunun yerine
dinin korunması ve müşriklerle cihat etmeye yarayacak doğal asabiyetin
kaldığını ve bu işlerde de yönlendirici olanın din olduğunu, fakat Hz.
Peygamber’in vefatından sonra vahyin ve olağanüstülüklerin kesilmesiyle
işlerin bir nebze daha önceki yerleşik geleneklere döndüğünü ifade etmiş 72 ve
sadece bunu söylemekle yetinmiştir. Bunun haricinde, sahabenin davranışları
hakkında özellikle ahlaki açıdan en küçük bir eleştiride bulunmamış, onların
hepsinin dinin emrine önem verdiklerini ve dinin hiçbir hususunu ihmal
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İbn Haldun, (Kendir) s. 288; (Uludağ) s. 443.
Bkz. İbn Haldun, (Kendir), s. 289; (Uludağ) s. 444.
Bkz. İbn Haldun, (Kendir), s. 296; (Uludağ) s. 450.
İbn Haldun, (Kendir) s. 303; (Uludağ) s. 468.
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etmediklerini söylemiştir. İbn Haldun’a göre, bizlerin onlar hakkında hayırdan
başka bir şey düşünmememiz gerekir.73
Sonuç
Çalışma boyunca gördük ki bütün eserler gibi Mukaddime de yazarının
öznel dünyasından izler taşımaktadır. Bu izler, gerek yazarı o çalışmaya
yönlendiren duygu, düşünce ve motivasyonlar, gerek çalışmanın oluşturulma
süreci (verileri toplama, konuları belirleme ve sınıflandırma, olgular arasında
neden-sonuç ilişkisi kurma vb.) gerekse ele alınan meseleleri yorumlama,
değerlendirme, konuya ilişkin kendi görüşlerini ifade etmede
belirginleşmektedir. İbn Haldun değer yargılarını ortaya koyarken özgür
davranmıştır zira onun yaşadığı dönemde -modern dönemlerde olduğu gibi“nesnel bilim anlayışı” diye bir şey yoktu. Böyle bir baskı olmamasına rağmen o
yine de görüşlerini soyut ve metafizik kanıtlara değil, somut verilere
dayandırmaya çalışmış, fakat bununla yetinmeyip çalışmasında kendi görüş,
düşünce ve değer yargılarını da ortaya koymaktan çekinmemiştir. Dolayısıyla
onun çalışması, modern bilim anlayışının bazı özelliklerini kendisinde
barındırsa da aslında onunla tam bir örtüşme içerisinde değildir.
Mukaddime’nin modern bilim anlayışından farklılığı yalnızca nesnellik
konusunda değildir; o, bilimsel yasa ve kesinlik iddiasının fazla katı olmaması
açısından da modern anlayıştan farklılaşır. Nitekim yukarıda da belirtildiği gibi
İbn Haldun, gerek gözlem ve deneye dayalı tespitlerde bulunurken gerekse
nedensellik ilişkisi kurarken hep bir ihtiyat payı bırakmaya çalışmış ve kesinlik
bildirmekten kaçınmıştır. Dolayısıyla o, bilimsel yasa fikrine sahipse de bu
konuda gereğinden fazla sert ve katı değildir.74 Benzer bir şekilde İbn Haldun,
neden-sonuç ilişkisi kurarken kendisini -pozitivizmde olduğu gibi- yalnızca
“gözlemlenebilen” olgularla sınırlandırmaz, bunun yerine o, hem maddi hem
manevi etkenlerden söz eder. Örneğin, bazen ekonominin diğer toplumsal
unsurlara etkisinden söz ederken, bazen de “ahlak”ın toplumsal ve iktisadi
etkilerine dikkat çekmiştir. -Modern anlayışta olduğu gibi- indirgemeci olmayıp
son derece kapsamlı bir metodolojiye sahip olmasından75 dolayı onda, hem
makro hem mikro, hem pozitivist hem yorumlayıcı sosyolojilerden, hem
rasyonalist hem empirisist hem marksist yaklaşımlardan örnekler bulmak
İbn Haldun, (Kendir) s. 302; (Uludağ) s. 457.
Uludağ, 1993, s. 58.
75
Bu konu hakkında bkz. Recep Şentürk, İbn Haldun Güncel Okumalar, Ed. Recep Şentürk, İz
Yayıncılık, İstanbul, 2009, s. 9-11.
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mümkündür. Örneğin İbn Haldun’un aşağıdaki ifadesini ele alalım. İbn Haldun
diyor ki:
“İnsanın yapması gereken şey, aslına dönmesi, nefsine hâkim olması ve
bulanmamış aklı ve bozulmamış fıtratı ile imkân dahilinde olan şeyler ile imkânsız
olanları birbirinden ayırması; imkân dahilinde olanları kabul edip, imkânsız
olanları ise reddetmesidir. İmkân dahilinde olmak ile kastettiğimiz, mutlak
manada aklen mümkün olan her şey değildir. Çünkü bunun sınırları çok geniş olup,
olaylar arasına (imkân dahilinde olup olmama noktasında) bir sınır konulamaz.
Bizim kastettiğimiz, o şeyin maddesi itibariyle (içinde bulunduğu şartlar ve
imkanlar dairesinde) mümkün olup olmayacağıdır. Bir şeyin cinsine,
büyüklüğünün ve gücünün miktarına bakar ve buna göre onunla ilgili (rivayet
edilen) hallerin mümkün olup olmayacağına hükmederiz. “De ki: Rabbim, ilmimi
artır” (Taha Suresi, 114). “Sen merhametlilerin en merhametlisisin” (A’raf Suresi,
151). Bütün eksikliklerden uzak olan yüce Allah en iyi bilendir.”76
Bu paragraftan İbn Haldun’un genel perspektifi ve metodolojik yaklaşımı
hakkında bazı çıkarımlarda bulunabiliriz. Bu paragraftan örneğin, İbn
Haldun’un doğal kanunlara işaret ettiğini çıkarabiliriz. Fakat sadece bunu
çıkarmakla yetinemeyiz çünkü İbn Haldun, “imkân dahilinde olanlar ile
imkânsız olanları birbirinden ayırmak” için bir şart öne sürmüştür: İnsanın,
aslına dönmesi, nefsine hakim olması ve bulanmamış aklı ve bozulmamış fıtratı
ile bu işe girişmesi. Hâlbuki modern bilim, araştırmacının zihinsel ve ahlaki
durumu hakkında böyle bir şeyin gerekliliğinden söz etmez. Modern bilimsel
anlayışta esas olan, bilginin başkaları tarafından tekrarlanabiliyor olmasıdır.
Dolayısıyla modern bilim açısından insanın kişisel özelliklerinin, örneğin,
aklının bulanmamış ve fıtratının bozulmamış olmasının bir önemi yoktur. İkinci
olarak, İbn Haldun’a göre, “imkân dahilinde olanlar ile imkânsız olanları
birbirinden ayırmanın” amacı, doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırmaktır.77 Yani
İbn Haldun’a göre, doğa kanunlarını bilmek, pozitivist anlayışta olduğu gibi
bilimin başlı başına bir “amacı” değil, doğru bilgi ile yanlış bilgiyi ayırmak için
kullanılacak olan bir “araç”tır. Son olarak, İbn Haldun, doğru bilgiye ulaşmak
için gerekenlerin neler olduğu hakkındaki görüşlerini dile getirdikten sonra “De
ki: Rabbim ilmimi artır” (Taha Suresi, 114) ve “Sen merhametlilerin en
merhametlisisin” (A’raf Suresi, 151) şeklinde iki ayet zikreder. Bu ayetler de
manidardır çünkü bu ayetler İbn Haldun’un düşüncelerinde kesinlik iddiasında
bulunmadığını ya da en azından kendisinin bir insan olması dolayısıyla
76
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İbn Haldun, (Kendir) s. 256; (Uludağ) s. 410-411.
Bkz. İbn Haldun, (Kendir) s. 70; (Uludağ) s. 200.
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yanılabileceğini kabul ettiğini gösterir. Zira “Rabbim ilmimi arttır” demek kendi
ilminin yetersizliği veya kendi ilminden daha doğru ve kapsamlı ilimler
olabileceğini kabul etmek anlamını taşır. “Sen merhametlilerin en
merhametlisisin” ayeti ise, “eğer tespitimde veya yorumumda hataya düşersem
beni affet zira sen merhametlilerin en merhametlisisin” şeklinde
yorumlanabilir. Dolayısıyla İbn Haldun’un bilim anlayışı, kesinlik iddiasında
olmayan, kendi ulaştığından daha doğru bilgilerin olabileceğini kabul eden,
kısacası haddini bilen bir anlayıştır.
İbn Haldun’un, Mukaddime’de ortaya koyduğu değer yönelimine dair
işaret edilmesi gereken bir diğer husus, onun, -modern nesnellik anlayışının
buyurduğu gibi- ele aldığı konuların ahlaki imalarına karşı kayıtsız bir
araştırmacı değil, Allah’a karşı sorumluluk bilincine sahip bir mümin olarak
yaklaşmış olmasıdır. Başka bir deyişle, İbn Haldun mevcut toplumsal, siyasi,
ekonomik koşulları bilmenin ve bunları dikkate almanın gerekliliğini vurgulasa
da kendini bunlarla sınırlandırıp ahlaki anlamda bir sorumluluğu yokmuş gibi
davranmaz. O, bir mümin ve bir insan olarak sorumluluk taşıdığını satır
aralarında belli eder. Örneğin, İbn Haldun’un, ‘halktan ve alimlerden kötülükleri
ortadan kaldırmak için harekete geçenler’in durumunu ele alırken ortaya
koyduğu tutumu inceleyelim. İbn Haldun, bu kişilerin yeteri kadar gücü ve
asabiyeti olmadığı halde zalim hükümdarlarla mücadeleye kalkıştığını ve kendi
hayatlarını tehlikeye attıklarını söyler. Nitekim insanların en üstünleri olan ve
mucizeler gösteren peygamberler bile başarı için asabiyete ihtiyaç
duymuşlardır. Bu durumda mucize gösteremeyen diğer insanların asabiyet
olmadan başarılı olması nasıl mümkün olabilir? Elbette mümkün olamaz. İbn
Haldun bu kişilerin çoğunun sevap kazanmış olarak değil, (böyle fiilî bir
ayaklanmaya kalkışmış olduklarından dolayı) suçlu ve sorumlu olarak bu
uğurda hayatlarını kaybedeceklerini söyler. O, Allah’ın onlara böyle bir şeyi
ancak buna güçleri yetiyorsa emrettiğini ifade eder ve görüşünü desteklemek
için şu hadis-i şerifi aktarır: “Kim bir kötülük görürse onu eliyle (fiili müdahale
ile) düzeltsin, buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin, buna da gücü yetmiyorsa
kalbiyle düzeltsin (kötülüğü kabullenmeyip ona buğzetsin)”. 78
İbn Haldun ayrıca bu davranışı (zalim hükümdarlarla fiilî mücadele)
değerlendirirken fâillerin niyetlerini de sorgular. O der ki: “Kim samimi olarak
böyle bir şeye kalkışır, ancak asabiyetten mahrum olursa kendisini bilerek
ölüme atmış olur. Yine kim de kötülükleri ortadan kaldırmaya çalışma
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İbn Haldun, (Kendir) s. 224-225; (Uludağ) s. 380.
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görüntüsü altında gerçekte başkanlık için böyle bir şeye kalkışırsa, ona en layık
olan, yoluna engeller çıkması ve ölümün onu bulmasıdır. Çünkü Allah’ın emri
ancak onun rızası, yardımı, Yaradan’a ve Müslümanlara karşı gerçekten samimi
olmakla gerçekleşir.”79
İbn Haldun’un yukarıdaki yaklaşımından şu sonuçlara ulaşmak
mümkündür. İlk olarak, her şeyden önce İbn Haldun -genelde yaptığı gibi- “doğa
kanunları”nın önemine vurgu yapar. Bu bağlamda o, “peygamberlerin Allah’a
davetlerinde bile, onların arkalarında asabiyetleri ve aşiretlerinin
bulunduğunu; onlar, Allah’ın dilemesiyle bütün kainat ile desteklenebilecek
durumda olmalarına rağmen yine de her şeyin tabiî seyrine göre yürüdüğünü”
80 söylemektedir. O yüzden insanlar için doğa kanunlarını (toplumsal anlamda
ifade edecek olursak, mevcut siyasi, toplumsal, ekonomik vb. koşulları) bilmek
ve dikkate almak önemlidir. İkincisi, İbn Haldun, “doğa kanunları”nı bilmeyi ve
bunları dikkate almayı vurgulamakla yetinmeyip Allah’ın emrinin ne olduğu
üzerinde kafa yorar ve onu anlamak için bir hadis-i şerife başvurur. Bu tavrı,
onun, Allah’a olan sorumluluk bilincini ortaya koyar. Hâlbuki -modern anlamdabilimsel objektiflik kuralının uygulandığı bir yerde, araştırmacı için böyle bir
çaba yalnızca gereksiz değil aynı zamanda olmaması gereken bir şeydir. Burada,
bilimsel çalışma, “olan”ı betimleme, gözlem ve tecrübeye dayalı kanıtlar sunma,
olgulara dayalı neden-sonuç ilişkileri kurma vb.den ibaret olmalı, değer
konularına girilmemelidir. Dolayısıyla burada araştırmacı kendisini Allah’a
karşı sorumlu hissetmez, o yüzden de Allah insana ne emretmiştir sorusuyla
ilgilenmez. Fakat görüldüğü gibi İbn Haldun, “olan”ı incelemenin önemini
vurgularken Allah’ın neyi emrettiği sorusunu da es geçmemiş ve kayıtsız bir
tutum sergilememiştir. Son olarak, İbn Haldun, bir eylemi değerlendirirken
eylemin anlaşılması için onun niyetine başvurmuştur. Bu tavrı, onun “zalim
hükümdara baş kaldırma” şeklindeki bütün eylemlerin bir ve aynı şey
olmadığını, eylemin niyetinin, eylemi tanımlama noktasında önemli olduğunu
düşündüğünü gösterir.
Sonuç olarak, diyebiliriz ki Mukaddime’de, modern bilimsel yaklaşımın
bazı unsurları ile kendi dinî ve ahlaki değerlerine sadık bir mümin bir arada
bulunmaktadır. Yazarının öznel dünyasından izler taşıması, Mukaddime’de
hakikatin çarpıtıldığı veya onun belli bir ideolojiye hizmet ettiği anlamına gelir
mi ve bu, onun bilimsel değerini azaltır mı? Bize göre, (i) İbn Haldun’un hakikati
çarpıttığını söylemek tam anlamıyla ona haksızlık etmek olur. Nitekim
79
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İbn Haldun, (Kendir) s. 225; (Uludağ) s. 380.
Bkz. İbn Haldun, (Kendir); s. 225; (Uludağ) s. 380.
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gerçekliği yorumlamak, onu çarpıtmak demek değildir. (ii) Her ne kadar
yazarının öznel dünyasından izler taşısa da Mukaddime’nin belli bir siyasi,
ideolojik veya dini görüşü savunmak için yazılmış olduğunu söyleyemeyiz. Zira
eserin yazılış amacı, “tarih biliminin verilerinin doğruluğunu değerlendirmek
üzere toplumun doğasını araştırmak”tır, herhangi bir ideolojiyi savunmak değil.
(iii) Mukaddime, genellikle varsayıldığı gibi yalnızca modern bilim anlayışıyla
örtüşen özelliklerinden dolayı değil, aynı zamanda, yazarının toplumsal, siyasi,
ekonomik, kültürel vb. konulardaki bakış açısı ve değer yargılarını içerdiği ve
böylece bizleri onun öznel dünyası ile bir araya getirdiği için de değerlidir.
Kanaatimizce, İbn Haldun’un Mukaddimesi nitelikli bir bilimsel çalışmanın nasıl
olması gerektiği hususunda model alınabilecek en iyi eserlerden birisi veya en
iyisidir. Daha önce de ifade edildiği gibi, o, hem modern bilimin önemli
özelliklerini (gözlem ve tecrübeye dayanma, olgular arasında mantıklı nedensel
ilişkiler kurma, olanı olduğu gibi anlamaya ve açıklamaya çalışma vb.) taşır hem
de modern bilimin kısıtlamalarından bağımsız olarak gerçekliğin çok yönlü bir
resmini ve yorumunu bize sunar; bizi yazarının öznel dünyasıyla buluşturur. Bu
haliyle söz konusu eser, günümüzdeki, -“nesnellik” prosedürüne uygun bir
şekilde- büyük ölçüde veri aktarımına dayalı olan ve yazarın öznel katkısının
yalnızca çalışmanın oluşturulma sürecindeki zorunlu belirlemelerle sınırlı
olduğu kuru çalışmaların aksine her anlamda dolu dolu bir içerikle okuyucuyu
tatmin eder.
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1518 Yılında Mardin Sancağı’ndaki Aşiret ve Cemaatlerin
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ÖZET: Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Mardin, 1515
yılından sonra İdris-i Bitlisî’nin arabulucuğu ve üstün gayretleri neticesinde Osmanlı
idaresine geçerek, Diyarbekir Eyaleti içerisindeki yerini almıştır. İlk tahriri 1518 yılında
tamamlanan Mardin Sancağı, ciddi anlamda konar göçer Türkmen gruplarının yaşadığı
bölge olmuştur. 1518 yılı tahrir verilerine göre, Mardin Sancağı’ndaki konar göçer
aşiretlerinin hem göçer halde yaşadığı hem de köylerde meskûn olup bilfiil tarımla meşgul
oldukları görülmektedir. Konar göçerler tarafından gerçekleştirilen bu tarımsal
faaliyetler, köylerde çift adı verilen üretim birimlerinde ve köylerin yakınında bulunan
mezralarda yapılmakta idi. Bu anlamda Mardin Sancağı’nda yerleşik duruma geçen
aşiretlerin boş ve virân durumdaki mezraları da şenlendirerek buraları tarıma açtığı ifade
edilebilir. Köylerde meskûn olan bu aşiretlerin zirâi anlamda buğday, arpa, darı, şıra
(üzüm suyu) üretiminde bulundukları, hayvancılık alanında ise gânem (koyun) üretimi
gerçekleştirdikleri bilinmektedir. 1518’de Mardin Sancağı’nda göçebe halde yaşayan
konar göçer aşiretlerden Millî Göçer aşiretine bağlı cemaat ve oymaklar öne çıkarken, aynı
aşirete mensup cemaat ve oymaklardan köylerde meskûn olup tarımsal üretimde
bulunanlar da mevcuttur. Diğer taraftan dikkat çeken başka bir husus da cemaat-i Meşkî
mensuplarının hem köylerde hem de Mardin şehrinde yaşayıp üretimde bulunmalarıdır.
Yine Sürgücü, Dinayî, Zolî, Şah Bastı aşiretlerinden köylerde çift, nim çift ve bennâk olarak
kaydedilip yerleşik olarak yaşayan teşekküller de vardır. Bu bildirimizde Mardin
Sancağı’nın 1518 yılına ait tahrir verilerinden yola çıkarak sancakta öne çıkan konar göçer
aşiretlerin ve buna bağlı cemaat ve oymakların sancak içerisindeki demografik durumları
ile toprak-üretim ilişkileri üzerinde değerlendirmede bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mardin, Aşiretler, Toprak, Üretim, Demografi.

The Socio- Economic Significance of Aspects the Tribes
and Community in Mardin Sanjak in 1518
ABSTRACT: Mardin hosting many civilizations throughout the history took its
place in the state of Diyarbekir by passing onto the Ottoman administration in 1515 due
to the mediation of Idris-i Bitlisî and his superior efforts. Mardin Sanjak whose first
registry completed in 1518 became the region of migrant-settler groups. According to
the registration data of the year 1518, the migrant-settler Turkmen tribes in Mardin

Behset KARACA – Durmuş Volkan KARABOĞA
were found to be both immigrants and residents in the villages and engaged in
agriculture. These agricultural activities carried out by migrant-settlers were
performed in the production units called çift and in arable fields near the villages. In
other words, it can be noted that the tribes settled in Mardin Sanjak had enlightened the
ruined and vacated arable fields by agriculture. It is known that these tribes settled in
villages had produced wheat, barley, corn, grape juice and dealt with sheep breeding in
terms of husbandry. In 1518, while troops and communities under National Migrant
Tribe, being one of the migrant-settler tribes and living as nomadic in Mardin Sanjak
came to the forefront, there were also settlers from the same tribe dealing with
agricultural production in villages. On the other hand, another issue is that the members
of the Meşkî Community were both living in the villages and in the city of Mardin and
dealt with production at the same time. Moreover, there are some other communities in
the villages from the tribes of Sürgücü, Dinayî, Zolî, Şah Bastı registered as çift, nim çift
and bennak. In our study, the demographic conditions of the migrant-settler tribes and
their associated communities and tribes and their land-production relations according
to the registration data of Mardin Sanjak in 1518 will be evaluated.
Key Words : Mardin, Tribes, Land, Production, Demography.

Giriş
Genel anlamda Anadolu’nun Kızılırmak’tan itibaren Ege ve Marmara’ya
kadar uzanan batı kısmı ile Rumeli’de yaşayanlara Yörük81, Anadolu’nun
Kızılırmak’tan itibaren doğu ve güneyde kalan bölgeleri ile Suriye ve Irak’ta
yaşayanlarına ise Türkmen82 adının verildiği bilinmektedir.83 Osmanlı
kanunnâme ve belgelerinde umumi olarak “konar-göçer” veya “yörük” olarak
Yörük ve Yürük adına ilk olarak Yazıcızâde Ali’nin 1424 yılında yazdığı düşünülen Tevârîh-i Âli Selçuk isimli eserinde rastlanmaktadır. Daha geniş bilgi için bkz. Abdullah Bakır, Tevârih-i Âl-I
Selçuk (Oğuznâme-Selçuklu Tarihi), Çamlıca, İstanbul 2017, s.XXXV, 9, 35-36, 751. Ayrıca Osmanlı
kroniklerinden Oruç Bey Tarihinde ve Anonim Osmanlı Kroniğinde de Yörük adı geçmektedir.
Yörük ismi Batı Anadolu Beylikleri döneminde de göçerleri ifade etmek için kullanılmış ve bu
beyliklerin Osmanlının eline geçmesiyle birlikte Osmanlı Devleti’nde erken dönemden beri görüle
gelmiştir. Sadullah Gülten, XVI. Yüzyılda Batı Anadolu’da Yörükler, (Gazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara 2008, s.20-21; XV. ve XVI. asıra ait
birçok tapu tahrir defterinde Yörük tabiri geçmektedir. Behset Karaca, “Being A Yoruk In The
Ottoman State”, Research and Development on Social Sciences, IASSR (International Association of
Social Science Research), Ed. Rasim Yılmaz, Mehmet Ali Icbay, Hasan Arslan), Poland 2017, s.103.
82 Türkmen tabiri, önceden muhtelif Türk kavimleri arasında siyasî olarak kullanılan ve bilahire
Oğuzlar’ın müslüman olanlarına verilen kavmî bir tabirdi. Osmanlı döneminde “Türkmen” adı
daha çok Anadolu’nun orta ve doğu bölgesindeki göçebeleri ifade etmek için kullanılmaktadır.
Bkz. İlhan Şahin, “Göçebeler”, Osmanlı, C.IV, Ankara 1999, s.132.
83 Faruk Sümer, “XVI. Asırda Anadolu, Suriye ve Irak’da Yaşayan Türk Aşiretlerine Umumi Bakış”,
İFM, XI/1-4, s.509-523; Latif Armağan, “Osmanlı Devleti’nde Konar-Göçerler”, Osmanlı, C.IV,
Ankara 1999, s.143-144.
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kaydedilen teşekküller, yukarıdan aşağıya bir sıraya göre boy (kabile, taife),
aşiret, cemaat, oymak, mahalle, oba (aile) şeklinde bölümlere ayrılmıştır.
Aşiretlerde idari işler, aşiret beyi veya kethüdalarca yerine getirilmiştir.84 Her
boyun başında “boy beyi”, ismi verilen ve boyun idari işlerini yürüten bir bey
bulunurdu.85 Kalabalık oymak, aşiret ve cemaatler halinde teşkilatlanan konargöçerlerin malî idaresini ve vergi tahsilini Türkmen ağası denilen voyvodalar
üstlenmişlerdir.86 Konar-göçerlerin yerleştikleri yerler genel olarak, yaylakkışlak mahalleri ile eski iskân merkezleri idi. Bu yerlerde kır iskânına giren kom,
mezra, ağıl, mandra, yaylak, divan gibi dağınık yerleşme tiplerini meydana
getirmişlerdir. Yaylakta hayvancılık, kışlakta ise basit çiftçilik yapan, aslında
yarı yerleşik denebilecek bir hayat yaşayan aşiretler, zamanla parçalara
ayrılarak 10-15 hanelik, hatta daha küçük olan aile birlikleri halinde kendilerine
uygun gelen yerlerde evler inşa ederek yerleşmişlerdir.87 Dolayısıyla, göçebe
hayatı yaşayan aşiretlere nazaran, bazı konar-göçer grupların, yazın
hayvancılıkla uğraşmaları yanında, kışlaklarında ekinlik yani bir nevi küçük
ziraat yaptıkları da göz önünden uzak tutulmamalıdır. Bundan dolayı bu gruplar
için kanunnamelerde ve resmi kayıtlarda konar-göçer tabiri de kullanılmıştır.88
Konar-göçerler, ictimâi-mâli sistem içerisinde tımarlı reaya statüsünde
idiler. Bunlar yaylak ve kışlaklarının dahil bulunduğu tımar veya vakıf
arazisinde tıpkı tımarlı reaya gibi üretimlerinden toprak sahiplerine vergi
ödüyorlardı. Bunlar, kanunlarında gösterilen âdet-i ağnâm, ağıl resmi, yaylak ve
kışlak resmi, otlak resmi, çift resmi, dönüm resmi, yava (kaçkun) akçesi, bâd-ı
heva gibi vergiler idi.89 Otlatıcılık ekonomisinin egemen olduğu Doğu
Anadolu’da Osmanlı yönetimi, ırsî reislerine bağlı özerk yaşantılarına saygı
göstermek suretiyle aşiretlerle uzlaşmaya çalışıyordu. Göstermelik miktardaki
vergiler, kendi beyleri tarafından toplanıp devlete teslim ediliyordu.90
XVI. yüzyıl öncesinde ve sonrasında, Anadolu’daki kırsal nüfusun önemli
bir bölümünün konar göçerlerden yani aşiret ve cemaatlerden oluştuğunu
Yusuf Halaçoğlu, “Aşiret”, TDVİA, C.IV, İstanbul 1991, s.9.
Armağan, agm, s.145.
86 Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi, İstanbul 2012, s.17.
87 Cengiz Orhonlu, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin İskânı”, Türk Kültürü Araştırmaları,
XV/1-2, Ankara 1976, s.273.
88 Yusuf Halaçoğlu, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İskân Siyaseti ve Aşiretlerin
Yerleştirilmesi, TTK, Ankara 2014, s.19; Halil İnalcık, “The Yürüks: Their Origins, Expansion and
Economic Role”, The Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire Essays on Economy
and Society, Bloomıngton/USA, 97-106; Şahin, agm, s.133; Ahmed Refik, Anadolu’da Türk
Aşiretleri (966-1200), Enderun Kitabevi, İstanbul 1989, s.1.
89 Ahmet Tabakoğlu, Türkiye İktisat Tarihi, İstanbul 2009, s.194.
90 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, C.I, Eren, İstanbul 2004,
s.79.
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söyleyebiliriz. Bu aşiret ve cemaatlerin önemli bir kısmı Türkmenlerden
meydana gelmektedir. Moğol, Arap, Kıpti, Ermeni, Çingene ve Kürt aşiretleri ise
çok az olarak görülmektedir. Halaçoğlu, Anadolu’daki Ekrad aşiret ve
cemaatlerini 36.487 hane ve 8.891 mücerred olarak vermektedir. Buna karşılık
Türkmenler 1.067.136 hane ve 308.929 mücerredden meydana gelmektedir.91
Bu aşiretlerin büyük bir bölümü göçebe olarak yaşamakta ve geçimini yerleşik
tarımdan değil, hayvancılık ve benzeri faaliyetlerden sağlamaktaydı. Osmanlı
Devleti’nin kendi sayımlarına göre, XVI. yüzyılda göçerler, Anadolu nüfusunun
yaklaşık beşte birini teşkil etmekte idi. Yalnızca yerleşik tarımla uğraşan kırsal
nüfus değil, göçebe olarak yaşayan nüfus da Anadolu’nun pek çok köşesinde
düzenli olarak kurulan yerel pazarları kullanmakta idi.92 Konar-göçerler, her ne
kadar hayat tarzı bakımından aynı karakterdeyseler de yapı itibariyle değişik
topluluklar olarak görülmektedir. Bu bakımdan onların kuruluşları hakkında
fikir verebilmek amacıyla şöyle bir sınıflandırmaya tabi tutulabilirler: 1- Bir
boydan ibaret olan müstakil bir teşekkül halinde bulunanlar, 2- Bir boydan
ayrılmış ve zamanla çoğalarak sayıları dörtten on altıya veya daha fazla olan
oymaklar grubu. Bunlar genellikle reislerinin adıyla isimlendirilmişlerdir. 3Federasyon şekli gösteren kuruluşlar; bunlar ana kuruluşlarından ayrılmış olan
muhtelif oymakların birleşmesinden meydana gelmişlerdir. Ayrıca küçük
kuruluşların (örneğin; kethüdâlık) birleşmesinden de meydana geldikleri
görülmektedir. İkinci kısma giren kuruluşların daha çok yaygın olduğu
görülmektedir.93 Osmanlı Devleti’nde Türkmen aşiretlerin, gerek bayındırlık,
gerekse sosyo-ekonomik bağlamda bir çok alanda aktif rol üstlendiklerini
görmekteyiz. Başta münhal arazilerin tarıma ve iskâna açılmasında etkili olan
Türkmenleri, devlet çok çeşitli alanlarda kullanmakta idi. Nitekim Balkanlar’da
tertip edilen seferler için destek birlikleri olarak örgütlediği gibi, yine
Anadolu’dan Rumeli’ye sürüp, yolların stratejik bakımdan önemli noktalarına
ya da dağ geçitlerine (derbendlere) yerleştirebiliyordu. Madenler, çeltikçilik ya
da devlet için at yetiştirici ve eğiticiliği gibi çok çeşitli devlet işletmelerinde
göçer iş gücü, vergi muafiyeti karşılığında, yaygın olarak kullanılmaktaydı.
Başka bazı göçer gruplarını da devlet, saraya veya orduya gâh tereyağı gibi bir
kısım besin maddeleri, gâh ok ve yay temin etmekle yükümlü tuttuğu gibi94
başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere et tedariki de konar-göçer
zümrelerce sağlanmaktaydı. Anadolu’nun ve Rumeli’inin Türkleşmesinde ve
Daha geniş bilgi için bkz. Halaçoğlu, Türkiye’nin Derin Kökleri Osmanlı Kimliği ve Aşiretler,
Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul 2012, s.91.
92 Şevket Pamuk, Osmanlı-Türkiye İktisadî Tarihi 1500-1914, İstanbul 2007, s.39.
93 Armağan, agm, s.146.
94 İnalcık, age, s.79.
91
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İslamlaşmasında katkı sağlamasında kullanmışlardır. İlk yıllardan itibaren
iskan, imar ve yerleşmede bunlardan istifade edilmiştir95. Bunların yanında
kerestecilik yapmaktadırlar. Tahtacı, Bıçkıcı, Bıçakçı, Baltacı, Çubukçu, Katrancı,
Taşçı, Okçu ve Yaycı gibi gruplar vardır. Adlarından da anlaşıldığı gibi devlet için
bu işleri yerine getirmektedirler.96 1518 tahririnde Mardin Sancağı’nda hem
göçer halde olan hem de yerleşik olarak köylerde ve şehir merkezinde meskûn
olan aşiretler mevcuttur. Muhtemelen bu aşiret ve cemaatler de bahsettiğimiz
katkıların bir kısmını devlete sağlamaktadırlar. Nitekim bu bildirimizde bu
aşiretlerin sosyo-ekonomik yapısı üzerinde değerlendirmede bulunmaya
çalışılacaktır.
A.Demografik ve İdâri Durum
Mardin Sancağı’ndaki cemaatler çoğunlukla “Cemaat-i Ekrâd” olarak
kaydedilmiştir. Ancak aşiret veya kendilerine bağlı oymak beyleri arasında
Timurtaş Bey, Budak Bey gibi tamamen Türkçe şahıs isimleri taşıyanlara da
rastlanılmaktadır. Muhtemelen, bu aşiretlerden bir kısmı zaman içerisinde
kürtleşmiş Türk aşiretleri, hiç olmazsa içlerinde benliğini kaybetmiş Türk
unsurlar da olmalıdır.97 1518 tahririnde Mardin Sancağı’nda hem göçebe halde
yaşayan hem de köylerde yerleşik hayat süren aşiret topluluklarının mevcut
olmakla beraber, şehir merkezinde de Meşkî aşireti’nden 30 hane’nin meskûn
olduğu bilinmektedir.98 Şehirde yaşayan bu aşiret halkı, 16 bennâk ve 14 tam
çift olarak deftere kaydedilmişlerdir. Cemaat ve aşiret kavramlarının bir arada
kullanıldığını da gördüğümüz99 Mardin Sancağı’nda, Milli Göçer100 aşiretine
bağlı olup, göçer halde yaşayan oymakların sayısı 25, hane toplamları 616 iken,
Bazeki, Şeyh Bezunî ve Batlu101 aşiretlerine bağlı göçebe toplulukların hane
toplamı 120’dir. Bu tarihte Mardin Sancağı’ndaki göçebe aşiretlerin hane
toplamı ise 736’dır (Tablo 1). Bu da yaklaşık olarak 3680 kişi yapmaktadır.
Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin İskânı, İstanbul 1987, s.12; Sema Altunan, XVI
ve XVII. Yüzyıllarda Rumeli Yörükleri ve Naldöken Yürük Grubu, (Eskişehir Anadolu Üniversitesi
S.B.E., Yayımlanmamış Doktora Tezi), Eskişehir 1999, s.53-55; Feridun Emecen, “Batı Anadolu’da
Yörükler” Anadolu’da ve Rumeli’de Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu Bildirileri, 2000, s.113120.
96 Karaca, agm, s.107.
97 Nejat Göyünç, XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı, TTK, Ankara 1991, s.79.
98 BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), Tapu Tahrir Defteri, (BOA. TT), 64, s.301.
99 BOA. TT 64, s.301 ve 304,
100Millî Aşireti’nin, Erzurum, Rakka, Çemişgezek, Teke, Hamid, Sivas, Çorum, Amasya, Tokad
sancaklarında meskûn oldukları bilinmektedir. Bkz. Cevdet Türkay, Osmanlı İmparatorluğu’nda
Oymak, Aşiret ve Cemaatler, İstanbul 2012, s.109.
101 Batlu/Badillu aşireti, konar-göçer Türkmân Ekrâdı taifesi olarak bilinmektedir. Bkz. Türkay,
age, s.54.
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Tablo 1: 1518 Yılında Mardin Sancağı’ndaki Göçebe Topluluklar102
Milli Göçer Aşireti
Cemaat-i Milili-i Göçer tâbi Mîr Hüseyin Beğ Oba-i Yar Ahmed
Cemaat-i Milili-i tâbi Mîr Hüseyin Beğ mezra-i Nazin
Oymak-ı Musa Kethüda ve Demirlü
Oymak-ı Bendayi benâm Şahkulu Kethüda
Oymak-ı Ali Cellükân
Oymak-ı Şeyhan
Oymak-ı Temük Kethüda
Oymak-ı Ömer bin Hüseyin
Oymak-ı Hamza Kethüda
Oymak-ı Sarmi
Oymak-ı Dabanlu (benâm Reşi)
Oymak-ı Dabanlu Mehmet Kethüda
Oymak-ı Dabanlu benâm Tarhan Kethüda
Oymak-ı Dabanlu benâm Delü
Oymak-ı Dabanlu Hüseyin Kethüda
Oymak-ı Eski benâm Zeyneddin Kethüda
Oymak-ı Pir Ali Bey
Cemaat-i Kadıyanlu benâm Bahaaddin
Oymak-ı Tabanlu Cem’ Kethüda
Oymak-ı Melikân benâm Abdullah
Oymak-ı Melikânlu benâm Cemaleddin
Oymak-ı Melikânlu benâm İsmail
Oymak-ı Melikânlu benâm Can Ahmed
Oymak-ı Bedî
Cemaat-i Ekrad Behramkî Akkeçilü
TOPLAM
Diğer Aşiretlere Bağlı Göçebe Topluluklar103
1
Aşiret-i Bazekî Benâm Ali Kethüdâ-i Küçük
2
Aşiret-i Şeyh Bezunî104
3
Cemaat-i Ekrad Aşireti Batlu nam Bestam Beğ
TOPLAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Hane
22
145
14
19
21
20
12
12
7
57
10
13
7
11
14
33
33
36
7
24
10
12
9
21
47
616
60
41
19
120

BOA. TT 64, s.287-293.
BOA. TT 64, s.304.
104 Şeyhbezûni/Şeyhbuzunî cemaati, Haymana Kazası (Ankara Sancağı), Rakka, Diyarbekir, Şam,
Çorum Sancağı ve Kocaeli Sancağı’nda meskûn oldukları bilinmektedir. Bkz. Türkay, age, s.596.
102
103
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1518 yılında toplam 247 köy bulunan Mardin Sancağı’nın 21 köyünde
Milli cemaati, 9 köyünde Sürgücü cemaati, 8 köyünde Meşkî cemaati, 3 köyünde
Dinayi cemaati105, 2 köyünde Zolî cemaati, 1 köyünde Şah Nasibî cemaati
meskûn durumda idi (Tablo 2). Dolayısıyla sancak genelinde köylerin %18’i
cemaatler tarafından iskan olunmuş idi. Bu 44 köyde meskûn olan ve bilfiil
tarımla uğraşan Milli, Şeyhan106, Dinayî, Meşkî, Ekrad Zolî, Şah Nasibî,
Sürgücüyân adındaki aşiret ve cemaat mensubu olan hanelerin toplamı ise 1667
olup, bu toplamın 844’ü Milli cemaatine, 319’u Meşkî cemaatine, 176’sı Sürgücü
cemaatine, 100’ü Şah Nasibî cemaatine, 86’sı Dinayî cemaatine, 76’sı Şeyhân
cemaatine, 66’sı ise Ekrâd Zolî cemaatine aittir.107 Bu sayısal verileri
oranladığımızda bu tarihte köylerde yaşayan cemaat hane’lerinin %51’inin
Milli’ye, %19’unun ise Meşkî’ye ait olduğunu ifade edebiliriz (Grafik 1). 1518
yılında Mardin Sancağı’ndaki köylü genel hane toplamının 5.995 olduğu dikkate
alınırsa108 köylerde yaşayan aşiretlerin, köylü genel hane’ye olan oranının %28
olduğu ortaya çıkar. Kısaca köylerde meskun aşiretlerin nüfusu 8.335 kişi
civarındadır. Bu da bize önemli miktarda aşiretin yerleşmeye geçtiğini
göstermektedir. Yukarda bahsettiğimiz üzere 3680 kişi civarında göçer cemaat
bulunmaktadır. İster köylerde olsun isterse göçer olsun aşiret ve cemaat
nüfusunu topladığımızda 12.015 kişi yapmaktadır. Toplam sancak nüfusu ise
38.497 (hane x 5 + mücerred) kişi civarındadır. Kısaca toplam sancaktaki
nüfusun %32’si aşiret ve cemaatlere aittir. 1518’de Diyarbakır eyaletinin
toplam nüfusu (11 sancak) 213.521 kişi olup bunun yaklaşık 41 bini Türkmen
ve Kürt aşiretlerindendir. 1568’de ise eyalet nüfusu (22 sancak) 1.013.595 olup
yaklaşık 85 bini cemaatlerden meydana gelmektedir. Eyalette Aşiretlerin yoğun
olduğu yerler ise Amid, Urfa, Mardin, Çermik sancaklarıdır.109

105Dinayî

Aşireti’nin, Ruha, Rakka, Birecik, Kilis ve Maraş sancaklarındada meskûn oldukları
bilinmektedir. Bkz. Türkay, age, s.282.
106 Konar-göçer Yezîdî tâifesinden oldukları bilinmektedir. Bkz. Türkay, age, s.135.
107 BOA. TT 64, s.284-311.
108 Durmuş Volkan Karaboğa, XVI. Yüzzyılın İlk Yarısında Diyarbekir Eyaleti’nde İktisadî Hayat
(1518-1568), (Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora
Tezi), Isparta 2017, s.113.
109 Karaboğa, agt, s.67-165.
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Grafik 1: 1518 Tahririnde Meskûn Olan Cemaat/Aşiretlerin Hane
Oranları
Hane/Oran

Dinâbî Şeyhân Ekrâd Zolî
5%
5%
4%
Şah Nasibî
6%

Milli
51%

Sürgücü
10%

Meşkî
19%

Tablo 2: 1518 Yılında Mardin Sancağı’nda Köylerde Meskûn
Cemaatler
Köyün Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Berdi
Uryan
Mağara
Mağara-i
diğer
Öküz Halil
Hacı Beğ
Şeyhan
Gür Bulağı
Batavul
Ayn Berud
Zelâli
Çirik
Heykân
Eşkiftiyân
Ayn Berud
Keçilü
Maskan
Cirbunik
Hestan
Beykan
Mervan
Ando

Meskûn Olan
Cemaat
Milli
Milli
Milli
Milli

Köyün Adı
23
24
25
26

Yaban Heşri
Sinnâre
Şeyh Barsum
Türkmenderesi

Meskûn Olan
Cemaat
Dinayî
Dinayî
Dinayî
Meşkî

Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli Cemaati
Milli
Milli
Sürgücü

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Mağara
Mağara
Avini
Zezni
Deyr Abdullah
Perçil
Til Mil
Sun
Pir Hattab
Kırtil ve Kertil
Temek
Berman
Zuğna
Şatıh
Beryan
Berdinç
Şorlu
Mağara

Meşkî
Meşkî
Meşkî
Meşkî
Meşkî
Meşkî
Meşkî
Zolî
Zolî
Şah Nasibî
Sürgücü
Sürgücü
Sürgücü
Sürgücü
Sürgücü
Sürgücü
Sürgücü
Sürgücü
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Grafik 2: 1518 Yılında Mardin Sancağı’nda Cemaatlere Ait Köy Dağılımları
Cemaat/Aşiret;
0%
Şah Nasibî
cemaati; 2%

Sürgücü
cemaati; 21%
Milli cemaati;
47%

Zolî cemaati;
5%

Meşkî cemaati;
18%

Dinâyî
cemaati; 7%

Yukarıdaki tablo ve grafikte görüldüğü üzere cemaatlerce meskûn olan
köylerin önemli bölümü Milli cemaatine aittir. Cemaatlerin yaşadığı köyleri
sayısal verilere aktardığımızda mezkur 44 köyün % 47’si Milli cemaatine, %21’i
Sürgücü cemaatine, %18’i Meşkî cemaatine, %7’si Dinayî cemaatine, %5’i Zolî
cemaatine, %2’si Şah Nasibî cemaatine ait durumda idi (Grafik 2).
Mardin Sancağı’ndaki göçebe ve yerleşik aşiretlerin idaresinin, başlarında
bulunan kethüdalarca sağlandığı bilinmektedir. Kethüdalar, Boy Beyi’nden
farklı olarak sadece uhdelerinde bulunan cemaatin –veya cemaatlerin- idâri
sorumluluğunu üstlenmişlerdi. Kethüdaların temel görevi, vergi toplamak,
uhdelerinde bulunan aşiretlerin nizamını sağlamak, tahririn yapılacağı zaman
eminlere yardımcı olmaktı. Kethüdalar, kendilerine bağlı aşiretlerin yaylak ve
kışlaklar arasındaki seyahatleri esnasında çevreye zarar vermemeleri
hususunda, onlara kefil oluyorlardı. Kefalet, zararın vukubulması halinde
yüksek miktarda nezr110 ödenmesinin kethüdaya yüklenmesi şeklinde
oluyordu. Ayrıca, aşiret mensuplarının eşkıyalığa meyletmesi, aşiret içinde
saklanmış olan eşkıyanın teslim edilmesi veya hapse düşmüş olan aşiret
mensuplarının maddî kefaletlerinin ödenerek hapisten çıkarılması da
kethüdanın vazifesiydi.111 Mardin Sancağı’ndaki köylerde meskûn olan aşiret ve
oymakların başında bulunan kethüdâların ekseriyeti bu görevlerin yanısıra tam
çiftlik arazi de tasarruf etmekteydi. 1518 yılında Mardin Sancağı’nda toplam 41
kethüdâ’nın kayıtlı olduğu bilinmektedir (Tablo 3).
Bir memleket halkından hükûmete karşı hareketlerinden dolayı ceza olarak kesilen para Bkz.
Ünal, “Nezir Akçesi”, Osmanlı Tarih Sözlüğü, İstanbul 2011, s.517.
111 Tufan Gündüz, Anadolu’da Türkmen Aşiretleri, İstanbul 2007, s.51-53. Ayrıca bkz. Mehmet
Canatar, “Kethüdâ”, TDVİA, C.XXV, Ankara 2002, s.333.
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Tablo 3: 1518 Tahririnde Mardin Sancağı’nda Kayıtlı Olan Kethüdalar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Kethüda’nın Adı

Kayıtlı Olduğu Yer

Mîr Ahmed Kethüdâ
Mehmet Kethüdâ
İsa Kethüda bin Halil
Kul Kethüda
Yar Ahmed Kethüdâ
Kör Musa Kethüdâ
Şah Kulu Kethüdâ
Ali Kethüdâ Cellükân
Temük Kathüda
Ömer Kethüda
Hamza Kethüda
Saffed Kethüda
Reşi Kethüda
Mehmed Kethüda
Tarhan Kethüda
Delü Kethüda
Hüseyin Kethüda (Tüklan)
Zeyneddin Kethüda
Pir Ali Bey
Bahaeddin Kethüda
Cem Kethüda
Abdullah Kethüda
Cemaleddin Kethüda
İsmail Kethüda
Can Ahmed Kethüda
Kul Kethüda
Seydi Kethüda
Mehmed Kethüda
Gıyased Kethüda
Ali Kethüda
Kara Musa
Bahaeddin Kethüda
Devlet Kethüda
Hisam Kethüda
Mehmed Kethüda
Hamid Kethüda
İsmail Kethüda
Derviş Kethüda
Ali Küçük
Piri Kethüda
Cemaleddin Kethüda

Karye-i Berdi
Karye-i Uryan
K. Mağara
K. Gür Bulağı
Göçer
Göçer
Göçer
Göçer
Göçer
Göçer
Göçer
Göçer
Göçer
Göçer
Göçer
Göçer
Göçer
Göçer
Göçer
Göçer
Göçer
Göçer
Göçer
Göçer
Göçer
Göçer
Karye-i Batavul
Karye-i Eşkiftiyân
Karye-i Keçilü
Karye-i Maskan
Karye-i Hestan
Karye-i Yaban
Karye-i Şeyh Barsum
Karye-i Mağara
Karye-i Mağara
Karye-i Avini
Karye-iDeyr Abdullah
Karye-i Perçil
Göçer
Karye-i Pir Hattab
Karye-i Beryan
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Tasarruf Ettiği
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Tam Çift
Tam Çift
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Tam Çift
Tam Çift
Bennak
Bennak
_
Tam Çift
Tam Çift
_
Tam Çift
Tam Çift
Tam Çift
Tam Çift
_
Tam Çift
Tam Çift
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B. Ekonomik Durum
Köylerde meskûn olan cemaatler ziraatle meşgul olmakta ve ziraatin
temelini de çift sistemi oluşturmaktadır.112 Aşiret ve cemaatlerin toplam 557 tam
çift, 106 nîm çift tasarruf ettikleri bilinmektedir. Toplam 557 tam çift’in 282’sini
Milli cemaati, 45’ini Dinayî cemaati, 134’ünü Meşkî cemaati, 7’sini Zolî cemaati,
22’sini Şeyhan cemaati, 67’sini de Sürgücü cemaati tasarruf etmektedir. Bu
durumda cemaatler arasında tasarruf edilen tam çift arazilerin %51’i Milli
cemaati’ne, %12’si Sürgücü cemaati’ne, %4’ü Şeyhan cemaati’ne, %8’i Dinayî
cemaati’ne, %24’ü Meşkî cemaati’ne, %1’i de Zolî cemaati’ne aittir (Grafik 3).
1518 yılında Mardin Sancağı’ndaki tam çift miktarının 1.243 olduğunu dikkate
aldığımızda113, cemaatlerin sancak genelindeki tam çift arazilerin %45’ini
tasarruf ettiği ifade edilebilir. Çift resmi’nin 50 akçe olduğu sancakta,
cemaatlerden toplam 30.500 akçe vergi tahsil edilmiştir. Nim çift arazi dağılımına
baktığımızda ise 106 nîm çift’in 38’ini Sürgücü cemaati, 35’ini Milli cemaati,
16’sını Dinayî cemaati, 6’sını Meşkî cemaati, 11’ini Zolî cemaati tasarruf etmekte
idi. Bennâk’ler açısından baktığımızda ise bennâk114 olarak kayıtlı toplam 632
cemaat ve aşiret mensubu bulunmaktadır. Bennâk kaydı en fazla olan cemaat ise
Milli cemaati’dir (Grafik 4). 1518 yılında cemaatlerden alınan bennâk resmi
toplamı ise 7.584 akçe idi.

Çiftlik, ziraat yapılan yer demek olup, genellikle “bir çift öküzün işleyebileceği arazi” olarak
tanımlanmıştır. Ancak resmi tanıma göre bir çift(lik) arazi bulunduğu mahalle ve toprağın
yetiştirme kabiliyetine bağlı olarak değişmek üzere âla (verimli) yerden 60-80, evsat (orta)
yerden 80-100 ve ednâ (kıraç) yerden 100-150 dönüm arası olarak tesbit edilmiştir. Dönüm ise,
“yürümek adımı ile eni ve uzunu kırk adım yer” e deniyordu. Dolayısıyla bu verilen ölçüler
içerisinde yer tasarruf eden reâyâ, tahrir defterlerine tam ya da 1 çift, yarısı kadar yer tasarruf
eden de nîm çift olarak kaydediliyordu. Bkz. Ünal, “Çift(lik)”, Osmanlı Tarih Sözlüğü, s.170 vd.
113 Karaboğa, agt, s.169.
114 Bennâk çiftliği olmayan, evli raiyyete denilmektedir. Fakat bennâkler nîm çift’den az yerleri
ekip biçebilirler. Bu durumda bennâk, evli ve nîm çift’den az yer tasarruf eden Müslüman raiyyet
demektir. Bkz. Ünal, “Bennâk Resmi”, Osmanlı Tarih Sözlüğü, s.106.
112
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Grafik 3: 1518 Yılında Köylerde Yaşayan Cemaatlere Ait Tam Çift
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Grafik 4: 1518 Yılında Mardin Sancağı’ndaki Cemaatlerin Bennâk
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1518 yılında Mardin Sancağı’ndaki cemaatler, sadece köylerde değil,
mezralarda da zirâi üretimde bulunmaktaydılar. Bu tahrir yılında cemaatlerin
tasarruf ettiği mezraların sayısı 25 olup, bunların 21’inde Milli cemaati, 2’sinde
Şeyhan cemaati, 1’inde ise Dinayî cemaati, yine 1’inde de Sürgücü cemaati
tarımsal faaliyet gerçekleştirmekteydi (Tablo 4).
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Tablo 4: Aşiretlerin Tasarruf Ettiği Mezralar115

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Mezra İsmi
Sarc
Pelüdağacı
Tilebdîn
Çink
Nohud
Halid
Aradî
Yekrîb
Sunduk
Nazîn
Til Harran
Til Şîn
Muhiddîn
Hacı Hüseyin
Til Tiken
Kalut
Til Yakub
Kurd
Zeydî
Bucyân
Kiriş
Ebu’l Kayan
Garip Narluca
Reşi
Bağıstan

Tasarruf Eden Cemaat
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Milli
Şeyhan
Şeyhan
Dinayî
Sürgücü

Köylerde ve mezralarda kuru tarımla uğraşan cemaatlerin yetiştirdiği
ürünler arasında buğday, arpa ve darı öne çıkmaktadır. Mardin Sancağı’ndaki
köylerde meskûn olan cemaatler toplam 39.875 kile116 (818.514 kg.) buğday
Burada verilen mezralar, gelirleri köylerle beraber kaydedilen mezralar olup, müstakil
değillerdir.
116 1 Mardin kilesi, 20.527 kg. olarak kabul edilmiştir.
115
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üretimi gerçekleştirmiştir. Bu üretimin 19.875 kile’si Milli cemaati’ne, 9.500
kile’si Meşkî cemaati’ne, 7.500 kile’si Sürgücü cemaati’ne, 3.000 kile’si ise Dinayî
cemaati’ne aittir. Arpa üretimi ise toplam 10.075 kile (206.809 kg.) olup bunun
6.900 kile’si Milli, 3.175 kile’si de Meşkî cemaati’nce gerçekleşmiştir. Bununla
beraber üretilen arpanın darı ile birlikte kaydedildiği köyler de bulunmaktadır.
Dinayî cemaati’ne ait Karye-i Şeyh Barsum117 ve Karye-i Sinnâre’de118, Meşkî
cemaati’ne ait Karye-i Mağara119 ve Karye-i Perçil’de120, Sürgücü cemaati’ne ait
Karye-i Temek121 ve Karye-i Zuğna’da122, Milli cemaati’ne ait Karye-i
Eşkiftiyân’da123 toplam 7.665 kile arpa-darı üretildiği bilinmektedir. Hububatta
ve şırada öşür oranının 1/5 olduğu bilinen sancak’ta124, buğday’dan 7.975 kile
(63.800 akçe), arpa’dan 2.015 kile (12.090 akçe), arpa ve darı’dan 1.533 kile
(9.198 akçe) kıymetinde öşür alınmıştır.
Mardin Sancağı’ndaki aşiretlerin az da olsa şıra üretiminde bulundukları
bilinmektedir. 1518 yılında cemaatlerin meskûn olduğu üç köyde şıra üretimine
rastlanılmıştır. Toplam 5.600 men125 (32.328 kg.) şıra üretiminin gerçekleştiği
bu köyler; Karye-i Uryan126 (cemaat-i Milli), Karye-i Ayn Berud127 (cemaat-i
Milli) ve Karye-i Zeznî’( cemaat-i Meşkî)’dir.128 Üretilen şıradan alınan öşür ise
1.120 men (5.600 akçe)’dir.
Sancak’taki
cemaatler,
küçükbaş
hayvan
üretiminde
de
bulunmaktaydılar. Bilhassa koyun üretiminin öne çıktığı bölgede koyundan
alınan verginin, umumiyetle bâd-ı hevâ vergisi ile beraber kaydedilmesi
dolayısıyla cemaatlere ait koyun miktarını tespit edememekteyiz. Ancak Mardin
Sancağı’ndaki cemaatlerden tahsil edilen “bâd-ı hevâ129 mâ’a adet-i ağnam”
vergi miktarlarını belirtmenin konumuz açısından yerinde olacağını
düşünmekteyiz (Tablo 5).
BOA. TT 64, s.300
BOA. TT 64, s.300.
119 BOA. TT 64, s.302.
120 BOA. TT 64, s.303.
121 BOA. TT 64, s.307.
122 BOA. TT 64, s.308.
123 BOA. TT 64, s.296.
124 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, C.III, İstanbul 1991, s.271.
125 1 men, 5,773 kg.
126 BOA. TT 64, s.284.
127 BOA. TT 64, s.297.
128 BOA. TT 64, s.302.
129 Bu vergi sadece bâd-ı hevâ olarak değil, çok defa resm-i arûs, cürm-i cinâyet, niyâbet, resm-i
tapu, resm-i zemin, yâve, abd-i abık, kenizek, tütün resmi, âdet-i deştbâni vs. gibi adlar altında
zikredilmektedir. Zuhurata bağlı olan bu vergiler için tahrir defterlerinde tahmini bir bedel
yazılmıştır. Bkz. Ünal, “Bâd-ı hevâ”, Osmanlı Tarih Sözlüğü, s.76.
117
118
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Tablo 5: 1518 Yılında Mardin Sancağı’ndaki Cemaatlerden Tahsil Edilen
Adet-i ağnâm ile Bâd-ı heva Resmi
Cemaat-Köy
Resm-i bâd-ı hevâ mâ’a adet-i ağnam
(akçe)
K. Berdî - Milli
2.120
K.Uryan - Milli
1.836
K. Mağara - Milli
635
K. Mağara-i diğer - Milli
1.180
K. Öküz Halil - Milli
568
K. Hacı Beğ - Milli
1.000
K. Şeyhan - Milli
500
Millî Göçer Aşireti
49.900
K. Gür Bulağı - Milli
1.000
Cemaat-i Şeyhan
3.240
K.Batavul - Milli
5.175
K. Ayn Berud - Milli
900
K. Zelalî - Milli
300
K. Çirik - Milli
2.500
K. Heykan - Milli
564
K. Eşkiftiyan - Milli
560
K. Ayn Berud - Milli
1.173
K. Keçilü - Milli
194
K. Maskan - Milli
841
K. Cirbunik - Milli
388
K. Hestan - Milli
1.200
K. Beykan - Milli
4.500
K. Mervan - Milli
2.884
K. Yaban - Dinayî
793
K. Sinnâre - Dinayî
731
K. Şeyh Barsum - Dinayî
526
Nefs-i Şehr (Meşkî Cem)
508
K. Türkmenderesi -Meşkî
758
K. Mağara -Meşkî
741
K. Mağara -Meşkî
2.000 (sadece ganem)
K. Avini -Meşkî
1.692
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K. Zeznî -Meşkî
K. Deyr Abdullah -Meşkî
K. Perçil -Meşkî
K. Til Mil -Meşkî
Cemaat-i Bazekî
Cemaat-i Şeyh Bezuni
Cemaat-i Batlu
K. Kırtil ve Kertil – Şah Nasibi
K. Temek –Sürgücü
K. Berman – Sürgücü
K. Zuğna – Sürgücü
K. Mağara - Sürgücü
TOPLAM

2.000
688
2.587
870
12.000
8.000
4.500
4.500
3.810
4.500
1.479
5.000
140.841

Tablo 5’te de görüldüğü üzere Mardin Sancağı’ndaki cemaatlerin “bâd-ı
heva mâ’a adet-i ağnâm resmi” 140.841 akçedir. Bunun da önemli bir kısmı
ağnam resmi olmalıdır. Yine cemaatler içerisinde tahsil edilen “bâd-ı heva mâ’a
adet-i ağnâm resmi” miktarının en fazla Milli Göçer cemaatine ait olduğu
görülmektedir. Bu durumda göçer aşiret ve cemaatlerin, köylerde meskûn
durumdaki diğer cemaat ve aşiretlere nazaran daha çok hayvancılık alanında
faaliyet gösterdiklerini ifade edebiliriz. Sonuçta 140.841 akçenin en az 100.000’i
ağnam resmidir. Kiği sancağında 1518’de 11.000 civarında kişinin ödediği badı heva vergisi 41.375 olduğuna göre130 Mardin’deki 12.015 kişiden meydana
gelen aşiret ve cemaatin vergisi de bu civarda olmalıdır. Buna göre buradaki
«bad-ı heva ve adet-i ağnamın» 100.000’i adet-i ağnam vergisidir diyebiliriz.
Buradan hareketle koyun sayısı da 200.000 civarındadır.
Sonuç
Diyarbekir Eyaleti’nin önemli sancakları arasında yer alan Mardin
Sancağı, Safevi hakimiyetinden kurtarılmasından sonra hızlı bir iskânlaşma
sürecine girmiştir. Daha önceden
bu bölgede konar-göçer Türkmen
aşiretlerinin bulunduğu bilinmekle beraber, özellikle 1518 yılından itibaren bu
teşekküller, gerçekleştirdikleri tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile yörenin hem
nüfus açısından hem de ekonomik açıdan canlanmasında büyük rol
Karaca, 1518 (H.924) Tarihli Tahrir Defterine Göre Kiğı Sancağı, (Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Samsun 1991, s.29, 71-72.
130
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oynamışlardır. 1518 yılında Mardin Sancağı’nda, hem göçer olarak hem de
köylerde vergi nüfusu olarak kaydedilen aşiret ve cemaatlerin nüfus
bakımından azımsanmayacak derecede oldukları bilinmektedir. Nitekim
sancakta 44 köyde meskûn durumda olan bu cemaatlerin genel köylü hane
oranını içerisindeki oranının %28 olması bu gerçeği ortaya çıkarmaktadır. Bu
dönemde Mardin Sancağı’nda sadece köy ve mezralarda değil aynı zamanda
şehir merkezinde de bir cemaat topluluğunun yaşaması ve bunların şehirde bile
ziraatle uğraşmaları dikkat çeken bir diğer noktadır. Köylerde vergi nüfusu
olarak kaydedilen aşiret-cemaat taifelerinden Milli, Meşkî, Sürgücü, Dinâyî, Şah
Nasibi ve Zolî öne çıkan teşekküller olmuştur. Bunlar arasında özellikle Milli
cemaati, gerek hane nüfusu bakımından, gerek ürettikleri tarımsal ürünler
bakımından ve gerekse kayıtlı oldukları köy sayıları bakımından öne çıkan
cemaat olmuştur. 1518 yılında Mardin’deki bu cemaat-aşiretler, zirâi üretim
alanında buğday, arpa, darı, şıra üretimi ve küçükbaş hayvancılık faaliyetleri ile
Osmanlı ekonomi sistemine ciddi anlamda katkıda bulunmuşlardır.
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Selimnâmeler’de Mardin
Dr. Öğr. Üyesi Vesile ALBAYRAK SAK
Necmettin Erbakan Üniversitesi
ÖZET: Osmanlı dönemi Türk edebiyatında dönemleri ele alınan padişahların adını
taşıyan eserler ayrı bir grup oluşturmaktadır. İlk defa Yavuz Sultan Selim devrinde ortaya
çıkan bu ad verme geleneği onun adıyla anılan tarihler ortaya koymuş, bu eserler “Selimnâme”
olarak adlandırılmıştır. Ancak Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim’den sonra birkaç istisna
dışında bu gelenek devam ettirilmemiştir. Büyük bir kısmı oğlu Kanuni Sultan Süleyman
zamanında yazılan Selimnâmeler kısa süren saltanatı döneminde büyük başarılar elde eden
Yavuz Sultan Selim’in hayatına ve bu devir olaylarının tespitine ışık tutmaktadır.
İran, Azerbaycan ve Anadolu’dan gelip Suriye ve Irak’a giden kadim yollara hâkim bir
yerde kurulan Mardin, İpek Yolu üzerinde olması sebebiyle ticari ve askeri bakımdan önemli
bir konuma sahiptir. Tarihte Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’la Türk yerleşiminin
başlangıcını sağlayan şehir Timur saldırılarına, Karakoyunlu ve Akkoyunlu hâkimiyet
savaşlarına, Safeviler’in nüfuz mücadelelerine sahne olmuş, Çaldıran Savaşı ile şehrin ve
bölgenin kaderi değişmiş, Safevilerin sığınağı olan Kalesi de Mercidabık Savaşı’nın
kazanılmasından sonra Bıyıklı Mehmed Paşa kuvvetleriyle ele geçirilmiştir.
Bu çalışmada XV. yüzyılın sonlarından itibaren Safeviler’in nüfuzu altına girip 1507’de
Şah İsmail tarafından işgal edilen Mardin’in Çaldıran Zaferini müteakip kaderinin
değişmesini, Karahan kumandasındaki mücadelelerde şehrin karargâh olarak kullanılışını ve
Kale’ye sıkışan Safeviler’in 1516’daki muhasarayla yenilgiye uğratılıp şehrin Osmanlı
topraklarına katılışının Selimnâmelerdeki anlatımı ele alınacaktır.
Anahtar Sözcükler: Yavuz Sultan Selim, Selimnâme, Safeviler, Mardin Kalesi, Mardin.

Mardin in Selimnames
(Selimname: Works written about Yavus Sultan Selim [Sultan Selim the Stern]and his
period)
Established in a geography which dominates old roads coming from Iran, Azerbaijan
and Anatolia and extends to Syria and Iraq, Mardin has militarily and commercially important
position because it is on silk road. City which provided the beginning of Turk settlement of
Great Seljuk Empire Sultan Melikşah witnessed the attacks of Timur, Karakoyunlu and
Akkoyunlu domination wars, Safavids influence struggles. Fate of the city and region was
changed by Çaldıran war and castle which was the shelter of Safavids were seized by
Bıyıklımehmet Pasha after victory of Mercidabık war.
In this study, fate change of Mardin which was occupied by Shah Ismail and influenced
by Safavids as of 15th century after Çaldıran victory, use of the city as a headquarters with the
struggles under the command of Karahan, and vanquish of Safavids who were caught in Castle
in 1516 siege and annex to the Ottoman borders are handled by the expression of Selimnames.
Keywords: Yavuz Sultan Selim, Selimnâme, Safavids, Mardin Castle, Mardin
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Giriş:
Selimnâmeler
Osmanlılarda tarih yazma geleneğinin biraz gecikme ile başladığını
söylemek mümkündür. Osmanlı tarihçiliğinde ilk sırayı “İskendernâme” adlı
manzum eseriyle Ahmedî alır.131 İkinci sırayı Saray Takvimleri (Vakayinâmeler)
almaktadır. Bu takvimlerde Osmanlıların ilk devirleri çok kısa olarak
kaydedilmiştir. Üçüncü sırayı alan Tevârih-i Âl-i Osmanlar ise Süleyman Şah’ın
Anadolu’ya göçüyle başlar. Klasik birer tarih olarak kabul edilen
gazavatnâmelerle çerçeve zenginleşir. 132
Osmanlı tarihçiliğinin gelişme döneminin bir bölümünü de Selimnâmeler
ve Süleymannâmeler teşkil etmektedir. İstanbul’un fethiyle hızlanan ve çoğu
Kanuni devrinde yazılan bu gazanâmeler Osmanlı tarihçiliği bakımından önemli
kaynak oluşturmaktadırlar. Özellikle Osmanlı Devletinin sınırlarının ve
gücünün doruğa çıktığı bu devirde sanat faaliyetleri de artmış, şair ve ediplere
değer verilmiş, onların yazıp getirdikleri eserler hükümdarlar tarafından
ödüllendirilmiştir. Birçok tarihçi hem bu nedenle hem de kahramanlıklarla dolu
fakat kısa bir hayat süren Sultan Selim’in ilgi çekici devrini farklı kaynaklara
dayanarak defalarca yazmışlar ve oğlu Sultan Süleyman’a sunarak önemli
mevkilere getirilmişler ya da para yanında tımarla da ödüllendirilmişlerdir.133
İlk defa Yavuz Sultan Selim devrinde ortaya çıkan ve onun ismiyle anılan
bu tarihler Selimnâme olarak adlandırılsa da bu gelenek Kanuni Sultan
Süleyman ve II. Selim’den sonra sürdürülmemiştir. Kısa süren saltanatı
döneminde önemli işler başaran Yavuz Sultan Selim hakkında çok sayıda eser
ortaya konmuştur. Umumiyetle, Yavuz Sultan Selim’in (1512-1520)
Trabzondaki valiliği (H.915=M.1509) zamanından başlayarak, önce Gürcülerle,
sonra da babası ve kardeşleri ile olan mücadelelerinden, nihayet tahta geçip
Safevî ve Memlüklerle giriştiği savaşlarından bahseden müstakil eserlerden
olan bu Selimnâmeler, bilhassa Selim devrini idrak edip onunla sefere katılan
müelliflerin kaleme alışlarıyla gayet mevsuk tarihî ve edebî eserler olup devir
olaylarının tespitine ışık tutmaktadırlar.134
Selim için yazılan her tarihi esere Selimnâme denip denmeyeceği gibi
münakaşa konularına girmeyeceğiz. Genel bir değerlendirme yapacak olursak:
131İsmail

Ünver, Ahmedî İskender-nâme, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1983,21.
Sırrı Levend, Gazavât-nâmeler ve Mihaloğlu Ali Bey’in Gazavât-nâmesi, Türk Tarih Kurumu
Yayınları, Ankara 2000,s.1.
133 Mustafa Argunşah, Türk Edebiyatında Selimnâmeler”, Turkish Studies International Periodical For
the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 4/8, Sonbahar 2009,s.32.
134 Şehabettin Tekindağ, “Selimnâmeler”, Tarih Enstitüsü Dergisi, S.1, 1970, s.197.
132Agâh
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a) Kaynaklarda adı geçmesine rağmen birçoğu kaybolmuş olanlar: İznikli
Derûnî, Niğdeli Hâkî, Hayatî, Şuhûdî
b) Tamamlanamayanlar: Ârifî
c) Yazılan bir Selimnâmeyi kopya edenler, nesirden nazıma, nazımdan
nesire çevirenler: Celalzâde ve Kemal Paşazâde’nin eserlerinden yararlanan:
Sa’di b. Abdülmüteal
d) Şükrî’nin eserini dilini kaba, eski ve tatsız, sözlerini gevşek; üslûbunu
yavan görerek yeniden yazanlar: Cevrî ve Çerkesler Kâtibi Yusuf
e) Babasının yazdığı ve eksik bıraktığı Selimnâmeye zeyil yazarak
tamamlayanlar: İdris-i Bitlisî’nin oğlu Ebu’l-Fâzıl Mehmet Efendi.
Söz konusu Selimnâmelerden:
Keşfî, Şükrî-i Bitlisî, Celalzâde Mustafa Çelebi, Hoca Sadeddin, Muhyî, Şîrî
ve Mahremî Selimnâmeleri Türkçe, İdris-i Bitlisî ve Şirazlı Adâ’î Farsçadır.
Ayrıca
Nazım-nesir karışık olanlar: İdris-i Bitlisî, Muhyî, Hoca Sadeddin
Manzum olanlar: Adâ’î -yi Şirâzî, Mahremî, Şükrî-i Bitlisî, Şîrî
Mensur olanlar: Keşfî, Celalzâde Mustafa.
Çalışmamızda şu Selimnâmeler ele alınmıştır:
Şükrî-i Bitlisî, Keşfî, Celalzâde Mustafa Çelebi, Hoca Sadeddin, İdris-i
Bitlisî.
Devrin dinî, ahlaki, edebî, sosyal ve ekonomik yönden bir ayna, değerli
birer kronikleri olan Selimnâmeler, tarihçiliğimiz açısından büyük bir değer
ifade etmelerinin yanında olayları kısa ve özlü anlattıklarından okunmaları
kolay ve ilgi çekicidir. Türkçe, Arapça ve Farsça olmalarının yanında, yazılış
şekilleri bakımından nazım, nesir veya ikisi bir arada olanları mevcuttur.
Mardin’in Selimnâmelerde Ele Alınışı
Bitlis’in yetiştirdiği önemli tarihçilerden biri altı dil bilen (Arapça, Farsça,
Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Hintçe) mesnevi tarzında Azeri Türkçesi ile
Selimnâme yazan Şükrî-i Bitlisî’dir.135 Hakkında Mevlânâ Âşık ve Mevlânâ Şümrî
gibi isimler de kullanılan Şükrî-i Bitlisî Yavuz Sultan Selim’le İran seferine
katılmış Şehsüvaroğlu Ali Bey’in sultan hakkında verdiği bilgilerin ve kendi
gördüklerinin ışığı altında Selimnâmeyi kaleme almıştır. Şehsüvaroğlu Ali
Bey’in idam ettirilmesinden sonra yerine göreve getirilen Haliloğlu Koçi Bey’e
Şükrî telif ettiği eserini göstermiş fakat Koçi Bey verilen bilgilerin çoğunun
135

Ahmet Uğur, İdris-i Bitlisi ve Şükri-i Bitlisi, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1991,s.13.
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yanlış olduğunu söylemiş, Şükrî de güvenilir olduğu gerekçesiyle eserini Koçi
Bey’in anlattıkları doğrultusunda değiştirmiştir. Daha önceki Selimnâmelerde
eksik olan detaylara sahip olan eser Hoca Sadeddin Efendi ve Gelibolulu Mustafa
Âlî gibi tarihçiler tarafından kaynak olarak kullanılmıştır. Kanuni Sultan
Süleyman’a vezir-i azam İbrahim Paşa vasıtasıyla takdim edilen eser Kanuni
tarafından beğenilmiş, padişah ondan Süleymannâme kaleme almasını
istemişse de buna Şükrî’nin ömrü yetmemiştir.
Mardin hakkında detaylı bilgiler içeren kaynaklardan biri şüphesiz Şükrîi Bitlisî Selimnâmesi’dir. XV.yüzyılın sonlarından itibaren Safeviler’in nüfuzu
altına giren Mardin 913’te (1507) Şah İsmail tarafından işgal edilmiştir. “Âgâh
Yâften-i Şâh İsmâ’îl Ez-Leşker-i Deryâ-Misâl” başlığıyla Yavuz Sultan Selim’in
Doğu’ya sefer başlatması ve Şah İsmail’in durumu haber alışı anlatılır. Gelen
haberde:
Yâ mudârâ eyle yâ ceng eylegil
Yâ kaçub bir yana âheng eylegil
“ya savaşması ya da kaçması” söylenince Şah İsmail,
Didi İsmâ‘îl bin Hayder menem
Şîr-i nerlen ceng iden Hayder menem
Gireli meydâna men ner-pehlevân
Kimseden döndürmedüm dahî ‘inân
Men varurdum gelmeseydi ol ferîd
Çekmedüm zahmet zihî bahti sa‘îd
Şah İsmail “ben” ve “ol” dediği iki kuvveti karşılaştırırken Âmid, Kürdistan
ve Mardin erlerinin de kendi kuvvetlerine katılacağını belirtir.
Şâh-ı Rûm’ın gerçi çokdur leşkeri
Mende dahî var rumûz-ı Hayderî
Anda ger çoksa sipâh u mâl u genc
Mende dahî var süvâr-ı zor- senc
Gösterem men dahî ana çok süvâr
Yer yüzin tâc ile idem lâle-zâr
‘Arz idem ana Horâsân leşkerin
Gösterem Rûm’a Urustan leşkerin
58
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Mars milkinin sipâhın cem‘ idem
Belki Rûm u Şâm’ı dûr hem men‘ idem
Şimdi Âzerbaycân ile ‘Irak
Yüz bin âdemdir mürîdi bî-nifâk
Gösterem Bağdâd’dan tâzî-süvâr
Bende dahî var sipâhî sad-hezâr
Âmid ü Mardin ü Kürdistân eri
Cem‘ olur bir Hind’e gel disem beri 136
Şah İsmail’in bölgeye vali olarak gönderdiği Ustacalu’nunÇaldıran Savaşı
hazırlıklarında da görev aldığını Şükrî-i Bitlisî şöyle ifade etmektedir:
K’Ustacalı oğlı geldi nâm ile
Hoy’a vardı kondı fikr u hâm ile
Âmid ü Mardîn ile itmiş vedâ‘
Maslahata Şâh itsün istimâ‘
Mardin’den ayrılıp Çaldıran Ovası’nın güneydoğusunda yer alan Hoy’a
ulaşan Ustacalu, endişelidir ve Şah İsmail’in gerekli önlemleri almasını
beklemektedir. Ne var ki kaygısı boşa değildir. Ustacalu öldürülür. Mücadelede
Şah İsmail hariç kurtulan olmamıştır.
Sağ yanında Sinan Paşa meger
Ustacalu-oğlı’nı kovub gider
Doldı ol sahrâ serâ-ser kan ile
Kimse can kurtarmadı imkân ile
Şâh kurtuldı vü birkaç bed sigâl
Tâc-ı ahmer deşt içre pâyimâl
Selimnâmeler’de Çaldıran Savaşı’nı müteakip savaşta ölen Ustacalu’nun
yerine kardeşi Karahan’ın geçtiği, karargâhını Mardin’de kurduğu ve Şah
İsmail’in yeni umudu olduğu anlatılır. Şükrî-i Bitlisî, Çaldıran yenilgisi sonrası

Ahmet Uğur, Mustafa Çuhadar, Ahmet Gül, Şükrî-i Bitlîsî Selim-nâme, İsis Yayınları, İstanbul
1995,s.151.
136
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Mardin’de olanlarıysa “Âgâh Yâften-i Şâh İsmâ‘îl Ez-Âmeden-i Leşker-i NusretŞi’âr Be-Âmeden-i Kara Han” başlığıyla şöyle anlatır:
İy gönül pervânesi pervâz kıl
Şem‘-i hurşîdesini dem-sâz kıl
Girilüb hoş kıssa âğâz it bize
İşbu destân bâbını bâz it bize
Çün Muhammed Paşa vü Rûmî- sipâh
Girdi Âmid şehrine bî-iştibâh
Kıssadan âgâh oldı Şâh-ı Şark
Hışm-nâk oldı besân-ı ra‘d u berk
Paşa’nun in‘âm u ihsânın tamâm
Bildi tahkîk itdi ol ‘âlî-makâm
İttifâkın Kürd ile fehm itdi Şâh
Kal‘a-i Mardîn’den vehm itdi Şâh
Böyle fikr itdi kim ol bebr-i beyân
Leşkerü ser-leşkerin aldı ‘iyân
İ‘timâd itmiş Selîm’e ol Peleng
Uş gelüb itdi mana dünyâyı teng
Girdi Âmid şehrine uş ehl-i Rûm
Yarın eyler Kal‘a-i Mardîn-i mûm
Ala ger Mardîn’i ol er nâ-gehân
Bî-gümân Tebrîz’e ‘azm eyler ‘iyân
Musul u Bağdad’a hod virmez mecâl
Şark’ı el-hâsıl ider ol pây-i mâl
İmdi fırsat var iken iy Şâh-ı Şark
İdelüm bir leşkeri pûlâda gark
60
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Varsın ehl-i Rûm ile ceng eylesün
Ehl-i Rûm’a yir yüzin teng eylesin
Surh-serden buldı bir merd ol ferîd
Bir fedâyî Şâh’a can ile mürîd
Ustaca-oğlı Karahan nâmıle
Pençe urur Rüstem u Behrâm ile
Surh-serden virdi ana çok sipâh
Hem hazâyin hem sipeh şîrâne şâh
Kırmızı tâcile iy çâbuk-süvâr
Ol diyâr-ı yek-ser it-gil lâle-zâr
Çün Karahan’ı sipeh-büd itdi Şâh
Yüridi Şâh emriyle ol kîne-hâh
İndi Bağdâd’a sipeh-büd tünd ü tîz
Surh-ser’den kopdı rûz-ı rüstahîz
Musul’a yürüdi ol Bağdâd’dan
Toldı kişver zulm ile bî-dâddan
Mardin’e ‘azm itdi andan o peleng
Kıldı ehl-i Rûm ile âheng-i ceng
Böyle emr itdi ki bin Yeniçeri
Binde kapu halkı heb meydan eri
Bâli Ağa vü Muhammed Ağa baş
Yüriyeler Âmid’e yardımcı fâş
Anatolı’dan dahı beş yüz süvâr
Heb mübâriz pehlevân-ı nâm-dâr
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İşbu ‘âlî leşkeri Sultân Selîm
Âmid’e gönderdi ol hâkim hakîm
Çün bu leşker Âmid’e girdi ‘iyân
Vâkıf oldı Karahan ol bed-gümân
Âmid’e uş bî-nihâyet bî-‘aded
Rûmî cem‘ oldı meded senden meded
Dutdı Osmanlu bu mülki yek-sere
Böyle enbûh ile varsa er ere
Surh-serden Şâh bir ‘âlî sipâh
Himmet itsün yoksa iş olur tebâh
Çün bu sözden behre aldı Şâh-ı Şark
Bir çerî cem‘ itdi heb pûlâda gark
Fars’dan dirildi bir leşker ana
Kim zemîn hayrân zaman kaldı tana
İndi Bağdâd’a sipâhî bî-hisâb
Surh-ser’den memleket oldı harâb
Çün Karahan’a bu leşker irdi tîz
Surh-ser dirildi kopdı rüstahîz
Çıkdı Mardin’den sipâh-ı bî-şümâr
Surh-tâc itdi zemîni lâle-zâr137
Diyarbakır kuşatılır. Fakat Şah İsmail çok asker toplamıştır. Bunun için
cenk tehir edilir.
Çıkmadı sahrâya Paşa ceng içün
Cengi te’hir itdi nân u neng içün

137Age,

s.264.
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Tîz ulaklar saldı ‘âlî-dergehe
Böyle ‘arz itdi mübâriz ol Şeh’e
Kim budur bir leşker-i deryâ-misâl
Geldi bu iklîmi itdi pây-i mâl
Hayder-oğlı giru İsmâil Şâh
Bir çerî gönderdi iy ‘âlem-penâh
Bî-icâzet çıkmaduk ceng itmedük
Lâ-tekellüf cenge âheng itmedük
Çün bu güftârı işitdi Tâc-dâr
Hâzır itdi rezm içün ceng-süvâr
Şükrî-i Bitlisî, Yavuz’un Bâlî Bey ve Sinan Paşa’ya verdiği ordu ile Âmid’e
( Diyarbakır’a) göndermesini haber alan düşmanın yeniden Mardin’e dönüşünü
ise şöyle anlatmaktadır:
Didiler kim Şâh-ı Rûm’un leşkeri
Girmedin bu şehre göçelüm giri
Göçdi Âmid’den Kızıl-bâş-ı şakî
Döndi Mardin’e şakînün sancakı138
Muhammed Paşa ve Hüsrev Paşa’nın düşmana pusu kurmaları ve onlara
bağlı birliklerin Şah İsmail’in kuvvetlerini takip ederek bütün sahrayı karış karış
gezmeleri ancak “surh-serler”den yani Kızılbaşlar’dan eser bulamadıklarını
söylemeleri neticesinde Paşa’nın diğer takipçileri beklemeden pusunun
bozulması kararını vermesinin hemen akabinde Karahan ve ordusu saldırarak
gaflet eden Rûmî’ye galip gelir.Gece Âmid’den göçen Paşa ve kalan ordusu önce
bugün Şanlıurfa’ya bağlı Kara Köprü denen yere sonra da Koç Hisar’a( Kızıltepe)
konarlar. Burada asker ve teçhizatını güçlendirirler. Şükrî-i Bitlisî, “Dâstân-ı
Muhammed Bâ-Paşa Karahan” başlığıyla takviye kuvvet olarak Koçhisar’a gelen
Bıyıklı Mehmed Paşa idaresindeki Osmanlı birlikleriyle Karahan ve ordusu
arasındaki savaşı anlatır.Bir tarafta Anadolu kethüdası beyleri, Hüsrev Paşa,
Karaman leşkeri, Kemah hâkimi Karaçin, Kürd beyleri ve yeniçeri, diğer tarafta

138Age,

s.265.
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Karahan komutasında Konralar, Teklitühan, Keçeyuti Bey, yeğeni Selman Bey,
Küzmen Bey, Bağdat ordusu, Han Durmuş yerlerini alırlar.
Nîzeden sahrâ neyistân oldı fâş
Geldi meydana kadem basdı savâş
Girdi meydana Muhammed Paşa şâd
Himmet iste’b Şâh-ı Rûm’ı itdi yâd
Kırmızı tâc ile toldı ma‘reke
Kimi Varsak kimi Menteş kim Teke
Lâle-zâr oldı ser-â-ser ol diyâr
Cevşene gark oldı bî-pâyân süvâr
Kalmadı Şarkî’den at-vâre süvâr
Küştelerden püşte düzdi rûzigâr
İşbu demde bir Nâsuh adlı peleng
Karahan’ile ider şîrâne ceng
‘Âkıbet atdan yıkub bâşın keser
Paşa’ya galtân ider ki Tâc-ı ser
Döndi yek-ser Surh-ser itdi firâr
Bâd-ı sarsardan bozuldı lâle-zâr
Yetdi ardından revân Rûmî-sipâh
Baş kesüb kan dökdiler tâ-subh-gâh
Yer yüzine Surh-ser virdi revâc
Lâle evrâkı gibi dağıldı tâc
Çün bu fethi itdi ol ner-pehlevân
Kal‘a-i Mardîn’e döndürdi ‘inân
Ol şükûh ile revân ol nîg-nâm
Geldi Mardin üzre ceng itdi müdâm
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Kal‘a-i Mardîn’e toldı ehl-i Rûm
Rûm’a râm oldı hisâr u merz-i bûm
Aldı feth itdi anı ol pehlevân
Feth-nâme Şâh’a ‘arz oldı revân
Çün bu aklâ‘in fütûhın bildi Şâh
Böyle takrîr itdi Şâh-ı dîn-penâh
Şimdi Mardîn’ ile ol Âmid hod ‘iyân
Ol erenler Şâhı’nındır bî-gümân 139
Mardin Kalesi’nin alınmasının ardından Birecik, Harburt, Çörmik, Ergani,
Palu Kaleleri de alınır ve Şark hâkimiyeti tamamlanmış olur.140
16. yüzyılın tanınmış seyhülislam ve tarihçilerinden biri olan Hoca
Sadeddin 1514-1520yılları ararsında I. Selim’in çok yakınında bulunan babası
Hasan Can’dan dinlediklerini Tâcü’t-Tevârih isimli eserinde anlatmış, tarihi
olayların arka planında olup bitenleri eserinin IV. cildinde ifade etmiştir. Hoca
Sadeddin “Düşmanın Diyarbakır’ı Kuşatması” başlığıyla olayların anlatımına
şöyle başlar:
“Anlatım biçimine kalemin ucuyla düzen verildikte yazılmıştı ki Çaldıran
olayından şaşkın Şah, zaferler gölgesi olan askerin önünde topal tilki gibi ardına
bakmadan uğraş alanından ıraka ve İran viranesinden de Irak diyarına
göçmüştü. Padişahın zaferleri yayan sancağının Tebriz’den ayrıldığı haberi
yayılıcak Azerbaycan yöresine can atub sözü edilen toprakları tutmaya girişerek
aklınca bozulan işleri düzeltmeye kalkışmıştı. Tebriz’e geldikte asker ve
beylerinin çoluk çocuğunu Tebriz halkı elinde tutsak, mal, eşyalarının da
yağmalanmış olduğunu gördü. Ettiğini bulursun denildiği gibi durumun ters
döndüğünü, zulümle dalgalanan Kızılbaşlık bayrağının da yıkılmış olduğunu
anlayıcak, öç kılıcını salmak ve bu işlere kalkışan elleri doğramakla çektiği acıyı
dindirmek istedi. Ne var ki vezirleri, beyleri bu tutumu uygun görmeyüb ayttılar
ki, saltanat hoş tutmaya, lutfa, lütuf da halka bağlıdır. Bu, herkesçe bilinen bir
gerçektir. Şimdi kan içen askerden ve de şahlık görkeminden bir şey kalmayıp,
padişahlık gereklerini toparlayıp derlemeye gereksinme varken, halkı ayaklar
altında ezmek, Azerbaycan diyarını karga ve baykuş yuvasına döndürmek
demektir. Doğrusu oldur ki, cürümleri defterinden suçları kazına ve hoşgörü
139Age,
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pusulalarına “geçen geçti” imzasını atma ola. Şah bunun üzerine Tebrizlilerin
günahlarından geçüb mal, kan ve hasımlardan istekte bulunmak davalarının
dinlenmesini yargıçlarına yasakladı. Diyarbakır’ı geçmişteki biçem üzere ele
geçirmek ve çevredeki beyleri bağlılık çadırının iplerine bağlamak girişiminde
oldu. Ol ilin beyliğini Ustaclu Mehmed Han’ın karındaşı olan Kara Han’a verdi.
Ol kara bahtlıyı ve Urfa hâkimi olan Durmuş Bey’i kuşatmaya gönderdi. Mardin,
Hasankeyf, Harput ve Ergani’de olan yetiştirmelerini de Kara Han’a katılmakla
görevlendirdi. Kara Han beş bin kadar Kızılbaşla Çapakçur yolundan varub
Diyarbakır’ı kuşattı.Kent halkıyla yumuşak bir biçimde konuşup Şah katından
onlara iltifatlar getirdiği haberini iletti. Ancak Diyarbakır halkı kaleyi
güçlendirmek gereklerini almaya girişerek, düşmanın dilek kapısını kapattılar.
Çevredeki beylerden söz verdikleri biçimde yardım etmelerini ve mutlu otağdan
Molla İdris aracılığıyla destek beklediklerini bildirdiler. Çevredeki beyler gerçi,
Kızılbaş sorununu bitirmede sözbir idiler ama kendilerine özgü ayrı yaşamak,
başlarına buyruk olmak eğilimleri yeniden kendini göstermeğin birinden birine
baş eğmekten ar ettikleriyçün çarpışma sırasında hiçbir biçimde bir düzenleme
yapılamayacağından, ola ki bozgun görüle deyüb mutluluklarla gölgeli otağdan
bir baş ve buğun gönderilmesini gözler oldular. Ne vakit ki bu anlatılanlar
İdris’in güzel yazısıyla ulu otağa sunuldu. Ülkelerini koruyan Sultan ulu
Kapunun müteferrikalarından Yiğit Ahmed adındaki yiğidi ki aslı da
Diyarbakırlıdır. Ol dayanıklı kalenin giriş, çıkış yerlerini, kapı ve su kapılarını
iyiden iyiye bilmekteydi, ayağına çabuk yiğitler ve düşmana korkusuzca dalan
bahadırlarla Amasya’dan kalkıp son hızla kısa zamanda Diyarbakır yakınlarına
gelir.” 141
Hoca Sadeddin, Saray tarafından gönderilen Diyarbakırlı Yiğit Ahmed’in
gayretleriyle Diyarbakır müdafaasını gerçekleştirerek bölgeye zaferin yakın
olduğu mesajının verildiğini anlatır. Mesajda ayrıca ilk yazın Padişahın
Acemistan’a sefere çıkacağı bilgisi de mevcuttur.
Beylerin boyun eğeceğinden umudunu yitiren Kara Han, Şah İsmail’e
bunların Rum sultanına kesinkes bağlandıklarını bildirince şaşıran Şah İsmail
yeniden asker toplama işine girişir. Bitlis ve Hizan’a hâkim Kurt Beğ’i başbuğ
yapıp Bitlis ve Ahlat yöresine salar.Bitlis hâkimi Şeref, Hizan, Mekes, Şirvan ve
Sason meliklerinin bir araya getirdikleri bahadır Kürtlerle Erciş yakınlarında
olan Sarısu üstünde düşmanla savaştılar. Bu sırada Padişah otağı Kemah
yöresindedir. Emeği geçen Molla İdris’e ve Kürt beylerine otağa gelmeleri
İsmet Parmaksızoğlu, Hoca Sadettin Efendi Tacü’t-Tevarih, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1979,
C.4,s.252-253
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ferman buyrulur. Molla İdris Bitlis’tedir, Kızılbaş’a ait bilgileri ve Diyarbakır
Kalesi’ni kuşatan Kara Han’ın elinden kurtulmak için kale halkının ve Kürt
beylerinin yardım beklediği haberini otağa iletir. Ancak Kürt beyleri yardım
beklerken Padişahın Zülkadirli iline yönelmesi onları kederlendirir. Molla İdris’i
sıkıştırırlar ve ondan yüce kapıya şu bilgiyi ulaştırmasını isterler:
“Otağ-ı hümâyûna varmak niyetini yolunun rehberi edip, mutlu kapıya
Acem uçlarındaki kargaşayı anlata. İran topraklarının açılışında kilit noktası ve
de Bayındırlı hanların taht kenti olan Diyarbakır Kalesi’nin bir yıldan beri
kuşatma altında kaldığın, eteklerinde savaş ve uğraş odunun tutuştuğun, kaleyi
savunanların zor durumda kaldıkların açıklaya. Ya tasarı dizginlerin Acem’den
yana çevire ya da, ölçüsüz himmetini zaferlere dayanan askeriyle yardım yoluna
döndüre.”142
Molla İdris hazırlıklarını tamamlayıp yola koyulacağında padişahtan
gelen ulak Zülkadirli seferinden sonuç alındığının, askerin dinlenmek için taht
kentine doğru yola çıktığının bilgisini verir ve Diyarbakır’ın kurtarılması uçları
bekleyen beylerin Kürt beylerine katılmasıyla olası mıdır yoksa otağdan asker
gönderilmesine gerek var mıdır sorusuyla ulaşır. Geri dönen İdris Bayburt’ta
bulunan Bıyıklı Mehmed Paşa’nın gelmekte olduğunu, Kürt beylerinin de
saldırıya geçmek üzere birleştikleri haberini gönderir. Padişah izninin çıkması
gerektiğini belirten Mehmed Paşa Tımar defterdarı Hoca Nizameddin’i son hızla
Bayburt’tan İstanbul’a özel ulak olarak gönderir. Diyarbakır’ı kuşatanların
kovulması için ferman çıkmıştır. Fermanda Rumiye-i Suğrâ beylerbeyisinin beş
sancak beyiyle Mehmed Paşa’ya katılmaları emri vardır. Mehmed Paşa da görevi
gereği askeri toplar. Molla İdris de Kürt beylerini bir araya getirmeye girişir.
Amasya Sivas beylerbeyi Şadi Paşa, Mehmed Paşa, beş sancakbeyi ve Kürt
beyleri Diyarbakır yöresinde Karaköprü’ye konarlar.
“ Kara Han, ehl-i sünnet ve cemaatin toplandığını ve zaferler yayan
sancaklarının Kara Köprüde dalgalandığını işidicek, beklemeye takati kalmayub
Kara Amid’den kara bahtı gibi kopup henüz yetiştirmelerinin elinde bulunan
Mardin yöresine kaçdı. İslamın askerleri Kara Han’ın yılanlarıyla birlikte
Mardin’den yana kaçdığından haberdar olunca at koparıp Diyarbakır’a
yöneldiler. Dokuz yüz yirmi bir Şabanının başlarında (10 Eylül 1515) zaferlerle
dalgalanan padişah sancakları ve Osmanlının yengüleri yayan bayrakları Amid
halkına özlerün gösterüb onların ince gönüllerine sevinçler getiricek kale
kapusun amaçları kapısı gibi açıp karşılama hevesiyle kanat çırpıp uçtular.
142Age,

s. 256.

67

Vesile ALBAYRAK SAK

Kalenin anahtarını ordunun başbuğu Paşa’ya verdiler. İslam sultanının uğuru
bereketiyle yengüleri okuyan bayrak ve sancaklar ol göklere baş çeken kale
burçları üstüne dikildi.”143
Hoca Sadeddin, Diyarbakır Kalesi’nin ilk fâtihinin Peygamberin
ashabından Halid b. Velid olduğunu, bölgede İslam yayılışını açıklayan
Taberî’nin Fütûhât-ı Şâmiye’sine göndermede bulunarak açıkladıktan sonra
neler yaşandığını ise şöyle ifade eder:
“Ordu başbuğu Paşa, işi bitik düşmanın Mardin yönüne doğru kaçtığından
haber alıcak, Amid hisarına girmeyüb ve askere bir an bile durmaya izin
vermeyüb kahrolasıca düşmanın ardından at kopardı. Mardin yöresinde
Cüsuk’a varınca ol başları ezilesice yılanları Mardin’den kovup, ol berrak
gökleri, ol rezillere dar eyledi. Kara Han gördü ki Mardin hisarına sığınıp
kapanırsa boğazı ele ve yaşam pulunu yele vermek lazım gelür. Mardin’de olan
çoluk çocuk ve kıymetli malların alub, kaleyi korumaya da kimi aşağılıkları
bırakub, Sincar ovasına kaçtı ve ol susuz çölde nice sıkıntılar aştı.
O köpeklere Mardin sığınak olmayınca
Kaçtılar aç susuz Sincar’dan yana
Adlı sanlı beyler yerebatasıca düşmanın Sincar Ovası’na kaçtığını haber
alınca, ateş gibi yanan havada, seraplara kaynak olan bu ovada dağılıp, susuzluk
çekmeği ve umut yolları boyunca bozgun çalısı ekmeği uygun görmeyüb, it
yoluna gitsün dediler. Üç gün Cüsuk’ta kaldılar ve Mardin’in ele geçirilmesi
tasarısı üzerinde görüştüler. Gerçi uzak illerden gelen Rum beyleri dönüş
konusunda görüşler ileri sürüp Diyarbakır’ın alınmasını yeterli buldular. Ama
ordunun başbuğu olan Paşa, görüş ıssı olan kişilerin oyuyla bu gönle yatkın
önlemi seçti ki, Molla İdris, Kürt beylerinden ayıracaklarıyla kale önüne varub,
Bırak tersliği, sağlam olsun işin dersen
Burası dar gelir sonra yılan deliğinden
İçeriği üzere yumuşak dille ve tatlı sözlerle kalenin açılmasına çaba
göstere. Gönle yatkın olan bu önlemi ileri süren Molla İdris’ti. Hemen o an işe
girişti ve ayağın bu yola kodu. Mardin halkıyla eski komşuluğu olan Halil Bey’e
beş yüz seçkin Kürt yiğidini bile koyup Cüsuk’tan Kale önüne geldi. Rum
sipahilerinden kimseyi bu kuvvete katmadı.”144
Molla İdris, Kale’de yerleşmiş bulunan bilgin ve seyyitlere bağlanma
çağrısı gönderir. Kale halkı da Nusaybinli Seyyid Ali’yi kendileri adına
konuşmak ve elçilik görevini yerine getirmek üzere hisardan çıkarır. Yapılan
143Age,
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görüşme ve yazılan belgelere istinaden anlaşma sonunda Kale kapısı açılır.Molla
İdris, Melik Halil-i Eyyubî ile hisarı ele geçirip memleketi Padişah’ın toprakları
arasına katar.
Ne var ki Mardin Cüsuk’ta Mehmed Paşa ile Şadi Paşa arasında
anlaşmazlık çıkmıştır. Hoca Sadeddin bu konuda da şu bilgileri vermektedir:
“İki Paşa arasına kara kedi girip kardaşlık ve dostça davranış yapısı da
yıkılayazmıştı. İşin sonunda Şadi Paşa bayrağı altında olan namlı beyleri, beş bin
öç alıcı atlıyı, unutulmaması gereken Padişah buyruğunda yoldaşlık sürem Amid
ucu ile çizilmiştir. Bunu aşmağa yetkim yoktur, deyü bahane etmekle geriye
çevirip Cüsuk’tan kaldırmış ili merkezi olan Amasya’dan yana yönelmeğe
anlaşmazlık kösünü çaldırmıştı. Molla İdris, Şadi Paşa’nın anlaşmazlık çıkararak
tasarı dizginini uyuşmazlık yönüne çevirdiğinden haber alıcak, onları
barıştırmak, sürtüşmeyi, kırgınlığı gidermek için Mardin’den at kaldırıp Cüsuk’a
geldi. Ama tasarladığı gerçekleşmeyicek, ordunun baş ve buğu Paşa’yla birlikte
yeniden Mardin’e döndü. İkisi bir gün ve gece ol huzur veren hisarda kaldılar.
Ama askerin çoğu Şadi Paşa’yla sılalarına gitmiş bulunuyorlardı. Mardin’de
olanlarsa toyum mallarıyla tamaları torbaların doldurmuşlardı. Bunlar Kale’yi
beklemeye razı olmadılar ve Amid’den yana yöneldiler. Asker arasına kuşku ve
anlaşmazlık düşmekle Paşa da orada daha fazla kalamadı. Kürt beyleri de
gerektiğinde imdat sağlamak için Diyarbakır’da kışladılar. Sincar Çölü’ne kaçan
yerebatasıca Kara Han ise Rum ordusunun dönüşünden haberdar olıcak girü
Mardin yakasına gelüb Kale’yi ele geçirerek eski tutumlarına uygun önlemler
almaya girişti. Şah İsmail’den yardım isteğiyle Tebriz’e ulaklar gönderdi.”145
Hoca Sadeddin, Rumiye-i suğra beylerbeyisi Şadi Paşa’nın ve ona uyan
beylerin Mardin Kalesi’nin padişahın görevlendirdiği kişilerin elinden
çıkmasına yol açması sebebiyle cezalandırdığını anlatır. Üstelik Padişah bu kez
Karaman beylerbeyi Hüsrev Paşa’yı ve bütün Karaman askerini, Anadolu
sipahilerini subaşılarıyla birlikte Diyarbakır’a göndermiştir. Hatta kapıkulu ve
silahdar bölükleri ağaları olan Sinan Ağa, Bali Ağa ve yeniçeriler de Kızılbaş
sorununu çözmek üzere yollanır. Kemah beyi olan Karaçin oğlu Ahmed Bey’in
önerisiyle Harput Kalesi üç günde alınır. Bu Kale’nin alınması büyük fetihlerin
başlangıcı olur.
Hoca Sadeddin, Mardin’i sığınak ve karargâh olarak kullanan Kara Han’ın
o günlerdeki durumunu da şöyle anlatır:

145Age,
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“Bu yeni yengüyle (Harput Kalesi zaferiyle) bu arada Şah İsmail de kendi
şaşkınlarını toplayıp bunları var gücüyle Kara Han’a destek olmaya yollamıştı.
Bunlar arasında Hemedan hâkimi olan Yegân Bey ile Irak topraklarında Kelarh
ve Kerad hâkimi bulunan Çuka Sultan’ı ve altı yüz hassa korıcısını Sine
derbendinden ve Kerkük yolundan Bağdat’a gönderdi ki Bağdat hâkimi olan
Kaygur Sultan’la bile Mardin’e gideler. Amid’den bozgun sonunda Mardin’e
kaçan Kara Han’a imdat ideler. Söz konusu Çuka Sultan ve beraberindekiler
Cizre hâkimi Bedir Bey, Kerkük, Bohtan hâkimi Seyyid Ahmed Bey ve iki yüzden
artık Kürt savaşçı Sincar yakınlarında karşılaşıp gün batana dek çarpıştılar.
Yaşamı çirkin Kızılbaş bozgun yoluna üşdü. Bu yandan on iki kişi şehit oldu ama
ol yaramazlardan iki yüz baş kesildi. İşin sonunda bu kahrolasıca kalaba
Mardin’e ters yoldan varub Kara Han ordusuna katıldı.Kendi aralarında öyle
uygun gördüler ki Kürt askerlerinin Amid’e varacak yolların bağlayıp imdat
kollarını kesmek için henüz yönetimlerinde bulunan Hasankeyf ile Mardin
arasında bulunan Kerh’e varalar. Ol iki ilden böylece gerek azık gereksinimlerini
sağlamayı, gerek Rum yiğitlerinin saldırısında bu iki sağlam kaleye sırtlarını
dayamış olalar.”146
Kendisine verilen Kızılbaş’ın kaçtığı haberinin doğruluğunu araştırmadan
Amid’e dönen Bıyıklı Mehmed Paşa Kızılbaş’ın çoğunun kestirme yoldan
dönmesi sonucunda birçok askerin şehit edildiğini duyup üzülür. Padişah’ın
göndereceği askeri beklemeye başlar.Askerin gelmekte olduğu haberini alınca
Karaköprü’ye inip karşılar. Aynı haberi alan Kara Han da Birecik yöresine
yönelir. Amacı o yönde kışlayan Diyarbakırlıları ikna edip güç
toplamaktır.Vaziyeti kavrayan Mehmed Paşa o yöne asker gönderince Koçhisar
yakınlarında Dede Kırgun ovasında iki ordu karşılaştı.
“Yaramaz düşman başbuğu olan Kara Han, Karaman askerini çarpışmanın
ilk anında durduğu yerden ayırub yengü suretin göstericek başlar tacı Paşa
birkaç yüz tüfekçi ile Karamanlılara imdat idüp hemen oracıkta sağ koldaki
askerleri yerlerinde tuttu. Cengin ilk ağzında bir ütfek möhresi Kara Han’ın
boğazından korkusuzca geçüb anı öylece atın eyerinden uçurub partal gibi
kargalar topluluğuna, yokluk toprağına iletti. Nasuh adındaki gazi devleti
batmış kellesini teninden ayırıp cıdaya dikti. Sol kolda Çemişkezek hâkimi Pir
Hüseyin Bey’e de uğursuz düşman hayli hücum idip çok âdemisin düşürüb
ayakdaşları olan Zülkadirli askeri direnemeyicek, Şeref Bey, Halil Bey ve öteki
Kürt beyleri birleşip at salub düşmanın serdarlarından kaçınun başın alub
146Age,
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birliklerini dağıttılar. Dayanmaya ve de direnmeye güçleri kalmıyacak Mardin
hisarına ki, iki üç fersah uzaklık var idi, kaçtılar. Kürt yiğitleri de ardlarına düşüp
kan içen kılıçlarından ol uğursuzların onda biri kurtulamadı. Kara Han’ın hatunu
ki Şah İsmail’in kızkardeşiydi. Kocasının bela tüfenginin tutsağı ve yaşam
pulunun siperi olduğun göricek birkaç yol bilen nankörle Telafer yolundan
Musul’a kaçtı ve bin bir zorluk içinde Kerkük yolundan Tebriz’e vardı.
Diyarbakır’la Kürdistan topraklarında Kızılbaşın elinde bulunan kale ve bucağın
çoğu ele geçirilip Padişahın görevlilerince yönetilmeye başlandı. Geride
kalanları da bundan sonra kuşatılıp cümlesi ele alındı. Ertelenmesi olasılığı
bulunanlar bile pek kolaylıkla devlete bağlandı. Bunlardan Mardin Kalesini ki,
öldürülen Kara Han’ın karındaşı Süleyman Bey yönetmekteydi. Burayı kaleler
açan Paşa’yla Karaman Beylerbeyi Hüsrev Paşa birlikte kuşattılar. Kuşatma
sırasında Padişahın yıldızlar düzenindeki askeri Arap diyarını almak üzere yola
düzülmüş olduklarından Diyarbakır beylerbeyisi Mehmed Paşa sancağı
altındaki beylerle değerli otağın hizmetine gelmekle görevlendirilince,
Mardin’in alınışı geri bırakılmış oldu.
Dokuz yüz yirmi iki yılında Arap diyarı ordusunun bozguna uğraması,
Gavri hükümetinin son bulması, edepsiz çerkeslerin örğütlerinin dağılması,
sağlam Halep Kalesi’nin alınması ve de zaferle dalgalanan Padişah sancaklarının
zafer ve yengü bulması gerçekleşicek, Diyarbakır beylerbeyi Mehmed Paşa
buyruğu altındaki saflar düzen beyler ve kaleler açan askerlerle Halep
yakınından ili merkezine gönderilib, Mardin’i almakla görevlendirildi. Paşa olan
gücüyle ol bakımlı kaleyi almak için bütün varını saçtı. Fetih ve zafer yüzü oluş
aynasında özünü gösterdi. Kaleyi bekleyenler ateş saçan kılıçlara yem oldular.
Süleyman Bey de öç kılıcına kırık boynunu teslim eyledi. Kesik başları yüce eşiğe
gönderildi.147
Kayıtlarda adı Hakimüddin İdris b. Hüsameddin Ali olarak geçen İdris-i
Bitlisî, Akkoyunluların sarayında Uzun Hasan’ın oğlu Yakup Bey’in maiyetinde
kâtip olarak çalışmış, 1485’te II. Bayezid’in dikkatini çekmiş, 1501’de İran’dan
kaçarak Osmanlı hükümdarının maiyetine girmiştir. I.Selim’in maiyetinde İran
seferine katılan Bitlisî’ninDoğu Anadolu Bölgesinin Osmanlı topraklarına
katılmasında büyük katkıları olmuştur.148 I.Selim’in vefatından (22 Eylül 1520)
iki ay kadar sonra (8 Kasım 1520) vefat eden İdris-i Bitlisî’nin müsvedde halinde
kalan eseri Kanuni Sultan Süleyman’ın görevlendirmesiyle oğlu Ebu’l-Fazl’a
147Age,
148

s. 268-269.
Franz Babinger,Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Mersin 1992, s.52.

71

Vesile ALBAYRAK SAK

verilmiş eser ancak II. Selim’in padişahlığının ilk yıllarında tamamlanmıştır. Söz
konusu Farsça eserde Mardin’den ilk olarak “Dokuz Yüz Yirmi Yılında Devlet
İntizamlı Hadimlerin Çaba ve Girişimleriyle İslam Memleketleri Çevresinde
Ortaya Çıkan Olay ve Fetihlerin Hikâyesi” başlığı altında şöyle söz edilmektedir:
“O kış(1514) Karabey ile Ruha hâkimi Durmuş Bey ve Mardin, Hısn
Keyf, Harput ve Ergani’de bulunan çeşitli Kızılbaş artıklarından oluşan beş bin
civarında kişi Amid’i kuşatmaya geldi. Bütün Kürt melikleri ve hâkimleri
yumuşak devrandılar. Fakat Amid vilâyeti halkı, ittifak hâlinde din gayreti ve
ırzlarını korumak için kalenin korunması hususunda sebat göstererek
memleketi onlara teslim etmeyi dinin ve dünyanın hüsranına sebep olarak
gördü ve İslam sultanının dergâhına, Amasya’ya mektup gönderip yardım istedi.
Kürdistan melikleri ve hâkimleri ile mektuplaşma ve yardımlaşma yolunu
açtı.”149
Bölgenin Osmanlı topraklarına katılmasında olağanüstü çaba sarf eden
İdris-i Bitlisî, Mardin Kalesi’ni kuşatma konusundaki müşavereleri ve bu
müşavere sırasında Yavuz Sultan Selim’in burayı bırakmayacağını,
Müslümanlığın kuvvetlendirilmesi adına az bir gayretle Mardin Kalesi’nin de
alınabileceğini belirttiğini de “ Meşhur Beylerin ve Muzaffer Ordu
Komutanlarının Diyarbekir’in Muteber Kalelerinden Mardin Kalesini Kuşatma
Yolunda Müşavere Etmeleri” başlığıyla anlatır.
“Muzaffer askerler için, o takipten sonra o yörenin susuzluğu ve
havanın sıcaklığı yüzünden güçlükler bulunduğundan Cevsak’ta üç gün kaldılar.
Mardin şehrini kuşatmak için, ileri gelen beyler arasında müşavere ve görüşme
toplantısı yapılması için anlaşmaya varıldı. Çoğu Osmanlı memleketlerinin uzak
yerlerinden gelmiş olan ordunun büyük bir bölümü dönmeyi ve Amid şehrini
zaptetmekle yetinmeyi uygun görmekteydiler. Ancak bu davetçi kul, Sultan’ın
kahır devletinin gücüne güveniyordu ve Müslümanlık dininin güçlendirilmesi
bakımından, az bir gayretle Mardin Kalesi’nin fethedilebileceğini taahhüt etti.
Çünkü memleketin halkı ve ileri gelenleri için, geçmiş bilgilere ve asıl
meskenlerin civarının haklarına dayanarak dini ve dünyevi işlerden sapma
düşünülemezdi. Her hâlükârda beyler ve komutanlar katında bu devlete bütün
İslam ehlini davet için çabalamakta olan bu davetçi kulun, Kürdistan halkıyla
birlikte, Osmanlı ordusu olmadan gitmesi ve önce barış ve eman yoluyla onları
davet etmesi kararlaştırıldı.”150
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“Mümin Kürt taifesi mülk, millet ve Ehl-i Sünnet mezhebi bakımından Kızılbaş
mülhitlerin düşmanıydı ve ileri gelen hâkimlerin ve emirlerin çoğu İslam ehlinin
sığınağı olan bu yüce dergâha gıyâben sığınmaktaydı.” diyen İdris-i Bitlisî, Kürt ileri
gelenlerinin aslında Osmanlılara yakınlık duyup Safevilere düşmanlık
beslediklerini fakat düşmanlıklarını açığa vuramadıklarını ifade etmektedir.
“ Her hâlükârda Mardin’le eski komşulukları bulunan Kürt
meliklerinden Hısn Keyf hâkimi Melik Halil, beş yüz seçilmiş gençle birlikte eşlik
etti. Cevsak’tan Mardin Hisarı dibine doğru yönelindi. Bu davetçi kul ilim ve
takva sahiplerinden bir şahsı elçi tayin etti. Elçinin mesajı şeran ve aklen kabul
edilir bulunduğundan bu davetçi fakir aracılığıyla kendilerinin bağışlanması ve
emanı için ahit ve iman yenilediler. Seçkin Seyyid Ali Nusaybinî’yi memleket
halkının vekili tayin ettiler. Bu davetçi kul, Melik Halil’in ittifakıyla memleketi
tasarruf altına aldı. Memleket halkı bir defada İslam sultanına tabi oldu. Hisar
kapılarını bu kullara açtılar. Memleketi zaptetmekle yükümlü bulunan bazı
Kızılbaş artıkları korkup kaçarak kalenin içine firar ettiler.”151
Diyarbakır beylerbeyi Bıyıklı Mehmed Paşa ile Sivas ve Amasya
beylerbeyi Şadi Paşa ile bazı sancak beyleri arasındaki düşmanlık ve hasetten
ötürü Kale’nin elde tutulamayışını da İdris-i Bitlisî şöyle anlatmaktadır:
“Sultan’ın ordusunun iki komutanı olan Diyarbekir beylerbeyi Bıyıklu
Mehmed Paşa ile Sivas ve Amasya beylerbeyi Şadi Paşa ve Osmanlı
memleketlerinin bazı sancak beyleri arasında düşmanlık ve haset baş gösterdi.
Adı geçen beylerbeyi Şadi Paşa hiç haber vermeden sancak sahibi altı meşhur
bey ile birlikte aniden Cevsak’tan, ordugâhtan ayrılarak dönüş yolunu tutup
Rumiyye-i Suğra tarafına yola koyuldu. Sultan’ın emrinin kendilerinin Bıyıklu
Mehmed Paşa’ya Amid şehrine kadar refakat etmeleri yolunda olduğunu ve
Sultan’ın o hududu geçmelerini kesinlikle emretmediğini söyleyip buna göre
hareket ettiler. Mardin şehrinden beri o asker bölüğünün ayrılığı belirgin
olduğundan bu davetçi kul, Hısn Keyf hâkimi Melik Halil Eyyubî’nin ittifakıyla
bu tefrikayı ve kopmayı önleme çabasına girdi. Fakat komutanlar arasındaki
çatışma ve ayrılık düzeltilebilir olmadığından Bıyıklu Mehmed Paşa’yı kendisine
bağlı sancak sahibi beyler ve askerlerle birlikte, vaktin uygun hâle gelmesi
bakımından Mardin Hisarı dibine getirdi. Bir gece ve gündüz Kale çevresinde
oturdular. Ancak çoğu asker ganimetler almışlardı ve mallarını taşımak için adı
geçen Paşa’yla birlikte dönmeye meyletmişlerdi. Bu yüzden sultanlık askerleri
arasında kararsızlık ve büyük bir tereddüt ortaya çıktı. Hisarın içinde bulunan
bütün askerler, zaruri olarak kaleden çıkarak memleketi kendi hâline bırakıp
151Age,
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Amid şehrine doğru dönüş yolunu tuttular ve Amid içinde kışlamaya başladılar.
Sincar’a firar etmiş olan Kızılbaş beyleri,mücahitler ordusunun bu dönüşünü
duyunca yeniden Mardin’e döndüler, şehri ve memleketi tasarrufları altına
alarak Kale’nin istihkâmı ve zaptı için çabaladılar.”152
İdris-i Bitlisî, Kale’nin elden çıkmasının ardından Bıyıklı Mehmed Paşa ile
Yavuz Sultan Selim’e durumun bildirildiğini ifade ettikten sonra her iki tarafın da
baharın başlarında hazırlıklara başladığını anlatır. Yavuz’un bin tüfekçi ve içinde
tecrübeli askerlerin bulunduğu yirmi bin civarındaki askeri Diyarbakır’a
gönderdiğini,Karaman Beylerbeyi Hüsrev Paşa, bütün Karaman ordusu, seçkin
subaşılar ve Anadolu sipahileri, Bali Ağa ve yeniçerilerin olduğunu, Harput’a
ulaşan yeniçerilerin Karaçinoğlu Ahmed Bey’in ittifakıyla Harput Kalesi’ni kuşatıp
üç gün süren savaştan sonra ele geçirdiklerini belirttikten sonra şu bilgileri verir:
“O günlerde Kızılbaşlar tarafından tam bir saldırı başlatılmıştı ve sapkın Şah
tam bir gayret ve ıztırapla ‘Irak-ı Acem ordusunun tamamını, Amid’den hezimete
uğrayıp Mardin’e kaçmış bulunan Diyarbekir hâkimi Karahan’ın yardımına
gönderdi. O yörenin beyleri ve hâkimleri ile Bağdat valisi Ki’ar(?) Sultan,
Hemedan hâkimi Yegen Bey, Irak’tan Kelhur ve Kerav hâkimi Çoka Sultan ve
kendine bağlı Gürcülerden altı yüz kişiyi araç gereç vesilahlarla birlikte Sina
derbendi ve Kerkük yoluyla Mardin’e gelmeleri için Bağdat’a gönderdi. Çünkü
Kürdistan meliklerinin tamamı, İslam sultanının gerçekten ihlaslı
kullarındandılar ve Kürdistan’ın bütün geçitlerini, yollarını ve derbentlerini
Azerbaycan ve Irakeyn tarafından Kızılbaş ordusuna kapatmışlardı.Öyle ki Buhti
meliklerinden, Cezire-i Umerî hâkimi Bedir Bey’in öncülüğüyle Kerkük Buhtan
hâkimi Seydi Ahmed Bey ve bu hakirin oğlu Ebu’l-Mevâhib Çelebi’nin
komutanlığında bir ordu hazırlanarak iki bin kişiyle Sincar Ovası’ndan geçmekte
olan Yegen Bey’in ve Çoka Sultan’ın yolu üzerine Kürt yiğitlerden iki yüz kişiyle
Cezire’den yürüyüb onlarla karşı karşıya gelerek savaşa tutuşmuşlardı. Sabahtan
güneş batıncaya dek Kızılbaş topluluğuyla aralıksız savaştılar. Fırsatçı Kızılbaş
güruhundan yaklaşık iki yüz kişinin başını gövdeden ayırıp o mülhitlerin başlarını
Amid’e gönderdiler.On iki süvari din yolunda şehit olmuşlardı. Bu kahrolmuş
cemaat uzak yoldan Karahan’ın birliğine, Mardin’e varıp onların komutanları
Kürtlerin İslam Sultanı yolundaki yiğitlik ve gayretlerini ayrıntılı olarak duyunca
düşmanların cumhuru şunu kararlaştırdı: Mardin’den Hısn Keyf, Mardin ve Amid
arasında bulunan Kerh yöresine kadar belki Kürdistan ordusunun mücahitler
ordusuyla birleşmesine engel olunabilir ve Hısn Keyf ve Mardin kendi
tasarruflarında olduğu için bu iki memleketten ihtiyaç maddesi yardımı kolaylıkla
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alınabilir. Eğer Amid tarafından mücahitler tam bir galibiyet sağlarlarsa kendileri
o iki kaleden birine sığınabilirler.153
İdris-i Bitlisî, Bıyıklı Mehmed Paşa’nın içtihat edip karşı görüşlere muhalif
davranarak iki bin süvari öncü birliği ile taarruz edeceği, Amid’le Kerh arasında
meşhur olan Kantara’da suyun Dicle nehrine karıştığı yerde sipehsaların birkaç
bin kişiyle bekleyeceği, iki bin kişilik bu öncü birliğin düşman tarafından takip
edileceği, köprü başındaki hazır ordunun da ortaya çıkıp onları hezimete
uğratacağı planının şartlara uygun olmayışının gerekçelerini saydıktan ve
“duruma vâkıf olmayan bir muhbirin ifadeleri neticesinde” yaşanan hezimeti ve
Paşa’nın bu plandaki kusurunu uzun uzun belirttikten sonra Mardin Kalesi’nin
yeniden alınışını anlatır.
“Düşman ordusu Birecük derbendi sırtlarından geçip eski Koçhisar
yakınlarındaki Dede Kargın Ovası dolaylarında konaklamışlardı. Onların
ardından gaziler ordusu yetişti ve beylerle hâkimlerden herkes kararlaştırdığı
üzere saf tuttu. Aşağılık Kızılbaş güruhunun karşı koyma ve vuruşmadan başka
hiçbir tedbiri kalmadığından ve muzaffer sultanlık ordusu onların arkalarından
pençesini attığından vuruşmak için saf tertip etmek zorunda kaldılar. Yetenekli
ve yetki sahibi bir komutan olan Karahan, sapkın Şah’ın kız kardeşi olan eşini bir
mahalde il ve ulusunun başına bırakıp bütün kadınları süvari kılığına sokarak saf
oluşturdu. Savaş kızışıp vuruşma başlayınca Karahan, Hüsrev Paşa’ya ve Karaman
ordusuna korkunç bir darbe indirdi ve birliklerin safların bilek gücüyle
birbirinden ayırdı. Bu arada iki taraftan büyük bir grup öldürüldü. Ordunun
kanadında bulunan beylerbeyi, sağ kanadın sarsıntısını görünce onların
yardımına bir grup yeniçeriyle tüfekçi genç gönderdi. Tesadüfen, semavi kaza ve
ani bir bela gibi bir tüfek mermisi Karahan’ın üzerine düştü. Karahan, anında atın
üzerinde kesek yemiş karga gibi helak toprağına yuvarlandı. Uzun bir süre devam
eden karşılıklı çatışmada yiğit Kürt gençlerinden çoğu yere yıkıldı. Düşman üç
fersah uzaklıktaki Mardin tarafına kaçmaya başladı. Derin ırmak ve dar geçitten
geçince toplu olarak susuz ve bitkisiz bir çöl olan Sincar sahrasına kaçtılar.
Onun askerleri (Karahan) aslanların ve kaplanların korkusuyla yaban
eşekleri gibi ovaya vardılar.
Korkudan ve saldırıya uğramaktan dolayı dayanamayıp Mardin Ovası’na
çekildi.
O köpekler Mardin’e sığınamayınca ekmeksiz ve susuz olarak Sincar’a
gittiler.
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Bazıları susuzluk yüzünden helak olurken bazılarını da mücahit ordusu
takip edip ele geçirerek beylerine götürüp kılıçtan geçirdiler. Bazılarıysa
Karahan’ın, Şah İsmail’in kız kardeşi olan eşiyle birlikte yolları iyi bildikleri için
Tel’afir tarafından Musul’a kaçtılar ve oradan bin bir güçlükle Kerkük yolundan
Tebriz tarafına, Şah İsmail’e ulaştılar.O taife tamamen temizlenince Mardin, Hısn
Keyf Kalesi, Ergani, Siver, Sincar, Ruha, Çermük ve Birecük gibi Diyarbekir’de
Kızılbaş elinde kalmış olan kale ve beldelerden bazılarının kapıların kapattılar.
Beylerbeyinin kendisi, Hüsrev Paşa ve bazı beylerle birlikte Mardin’i
kuşattı. Mardin şehrini ilk kez bu fakir kuşatmış olduğundan şehir halkı, o
ahitleşmeye uygun olarak hiç beklemeksizin şehri yeniden teslim ettiler. Ancak
Kale’de Karahan’ın kardeşi Süleyman Bey ile Kızılbaş ileri gelenlerinden bazıları
kaleyi korumak için kalmışlardı ve kaleyi teslim etmeye yanaşmıyorlardı. Bu
Kale’yi Şah İsmail’den aldık ancak o sizin tarafınızdan bütünüyle defedildiğinde
ya da kendisi teslim izni verdiğinde teslim edilir dediler. Mecburen iş savaşa ve
çatışmaya kadar vardı. Kürt mücahitler Kale’yi kuşattılar. Büyük çatışmalar oldu.
İki taraftan top ve tüfekle temas sağlandı. Oranın kuşatması yaklaşık bir yıl sürdü.
Sonunda Kale halkı Şah İsmail’in yardımından ümidi kesti. Bu kuşatma sırasında
âlem sultanlarının padişahı, Mısır sultanı Kansu Gavri ile savaştılar. Diyarbekir
askerlerinin tamamıyla çeşitli beldelerin askerleri yardıma gelmişlerdi, kutlu
karargâhta hazır bulunmaları emir buyuruldu. Fetihten ve Halep ile Şam kale ve
şehirlerinin zaptedilişinden sonra bu olaylar ayrıntılı olarak Mardin
muhafızlarının kulaklarına ulaşınca ümitlerinin sağlam ipi padişahın yeni fethinin
keskin kılıcıyla tamamen kesildi. Âlem sultanlarının sultanı Diyarbekir
beylerbeyini fetih ve zaferden sonra Halep yakınlarından Mardin’in fethinin
tamamlanması için yeniden gönderdi. Top ve tüfek darbesiyle muzaffer ordunun
savaşıyla 920(1514-15)senesinde ilahi yardımın bereketi ve Sultan’ın devletinin
kutluluğu ile Mardin ele geçirildi. Beylerbeyi, Kale’de sağ kalanların tamamını
intikam kılıcından geçirdi ve başların özellikle Ustaclu Muhammed’in kardeşi
Süleyman’ın başını dergâha gönderdi. Mardin’in fethinden sonra Hısn Keyf, Savur,
Çermük, Ruha Kaleleri de ele geçirildi.”
Adı Mardin olan kale Mardinli Kızılbaş fırkasıyla dolu
Bu Kale’nin zaptı için tedbirler aldılar fakat bu tedbir mukadder olmadı.
Amid’i almakla yetinerek maslahat yolundan çekildiler.
Bütün askerler vatanlarını arzulamışlardı, Mardin Kalesi’ne bağlanıp
kalmayı müşkül sandılar.
Osmanlılardan değil Kürt yiğitlerinden oluşan bu birlikle davetçi olarak
Mardin’e girelim.
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Onun adına oranın beylerine bir mesaj götürdüm.
Kale’nin kapısı açıldıktan sonra o şehirde tasarruf gerçekleştirilmiş oldu.
Şadi Paşa ile Bıyıklu Mehmed Paşa yanlış hüküm vermekten dolayı
birbirine düştü.
Sincar’a kaçmakta olan düşman, askerlerin Mardin’den dönüşlerini
duyunca
şehre gelip Kale’yi muhkemleştirdi, talihine senalarda bulunup
bahtınahamdetti.
Mardin’in ziyankâr ordusu, kötü düşünceli Şah’tan yardım umuyordu.
Mardin, Hısn Keyf, Ergani, Ruha ve Siverhalkı zengindi. Sincar’ı, Çermük’ü
ve Birecük’ü niçin sorarsın? Buralar Kızılbaş’tan muzdaripti.
Hepsi istisnasız zaptedildi, ayrıntılarını sormaya ne hacet var?
Fakat bunlardan Mardin Kalesi Süleyman’ın elindeydi
Kaleyi teslim etmeye yanaşmadı, bir sürü hileyle özür beyan etti.
Kuşatma bir yıl sürdü ve o kalenin fethi ufukta görünmez oldu.
Şam vilayetlerinin fethedilişinin yoluyla oranın işi bitirildi.
Hakkın desteğiyle Mardin Kalesi din düşmanı zümrenin elinden
kurtuldu.154
Selim’in tahta çıkışında divan kâtibi olan ve onunla İran ve Mısır seferinde sır
kâtibi olarak görev yapan Keşfî, Sekbanbaşı ve Amasya valisi Hızır Ağa’nın oğlu olup
şairlik yönü güçlü biridir.155
1514’te yazmaya başladığı Selimnâmesini Kanuni’nin cülusundan sonra
1521’de temize çeken Keşfî, mensur olarak yazdığı eserini kıt’alar, beyitler,
kasideler, kısa mesneviler ve murabbalarla süslemiş; Arapça ve Farsça terkiplerle
dolu eserinde Mısır’ın fethinden ve Toman Bay’ın Mısır’ın orta yerinde asılışından
sonra verilen Mardin fethi haberini şöyle anlatmıştır:
“Pes bu fetḥ-i nuṣret-sürūrla taḥt-ı taṣarrufında olan memālike fetḥnāmeler yazılub şehirler ve ḳaṣabalar tezyīn olunsun deyu ta‘yīn buyruldı. Ammā
rāvī-yi aḫbār ve nāḳil-i āẟār eydür: Yine ol maḥalde pādişāh-ı rūy-ı zemīn ve
şāhen-şāh-ı mülk-i dīn devletinde ḳal‘-i Mardīn fetḥi iḫbārı ve şāh-ı şeyāṭīn-şānıñ
ser-nigūnligi āẟārı gelüb bir nīce yarar yoldaşlar ve kesik başlar gelüb ṣavlecān-ı
pā-yı semend-i şāh-ı cihān öñinde gūy-ġalṭān gibi ġalṭān u gerdān olub ve ol şīr-i
merdān-ı pür-ṣafā ya‘nī İskender Paşa oġlı Muṣṭafā’nıñ sancaġında olan ṭāyife-i
müte‘annidīniñ mütemerridīniñ inhidāmları ve inḥisārları ḫaberi gelüb tekrār
beşāşetler ve heşāşetler ḳılub Mıṣr’a zīnetler ve Mekke ve Medīne 154Age,

s. 281-282-291-299.
Şefaettin Severcan, “Keşfî’nin Selim-nâmesi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
S.3,1989,s.417.
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şerefehuma’llāhu- şerīflerine ‘ādet-i ḳadīme ḫil‘atler ve kisvetler gönderib i‘zāzlar
ve dil-nüvāzlıḳlar ḳıldılar.” diyerek 156 Mardin Kalesi’nin fethi müjdesini vermiştir.
Nişancı lakabıyla bilinen Celalzâde Mustafa Çelebi yetmiş yaşlarında
yazdığı içinde çok sayıda mesnevi tarzında yazılmış nazım bulunduran mensur
Selimnâmesinde devrinin bütün olaylarını teferruatlı anlatmakta ancak Mardin
Kalesi’nin fethine Keşfî gibi kısaca yer vermektedir.
On Yedinci Bölüm’de Diyarbakır ve yöresinin fethini anlatan Celalzâde
Mustafa Çelebi, eserinde Mardin ile ilgili şu kısa bilgiyi vermektedir:
“Âmid şehrine yakın olan Mardin Kalesi ki, Mardin illerinde kalıp, halkı
bağlanıp boyun eğmediler, taşkınlık yapıp baş kaldırdılar. Mehmet Paşa
tarafından o dağ gibi yüksek kalenin fethi ve kurtarılması için yıldırım yapan ve
taş atan, ateş yakan, kıyamet sesli sayha-nefes, kale ezen darb-zenler (kale
topları), toplarla bir miktar timsah gürültülü, zırhlı, şimşek saldırışlı, gök
gürültüsü heybetli, çığlık koparan, savaş sanatlı, velvele çıkaran, cenk düşünceli
yeniçerilerle, zafer nişanlı asker, arslan yüzlü yiğitler gönderildi. Varıp kale içinde
olan Şah İsmail’in askerleri ile dokuz ay kadar gece gündüz cenk ve harp oldu.
Sonunda yüce ve büyük Allah’ın yardımıyla zafer rüzgârının esmesiyle saltanat
çıralarını söndürdüler. İlâhî fetihler yüz gösterip, adı geçen kalede fetih ve emir
altına alınıp, kadı ve kalesine dizdar atanıp, ondan başka o ülkelerde olan
kalelerden Musul, Revha, Urfa, Ergani, Pâlû, Tauk ve Kerkük vilâyetleri de bütün
taraf u etrafıyla alınıp ülkeye katıldı.
Bu sırada Acem ülkelerinden birçok bölgeler şâhlara has kahredici bir
kuvvetle fethedilip, saltanatın eteğinden düşmanların elleri uzaklaştırıldı.”157
Konuyu kısaca ele alan bu iki Selimnâmede Yavuz Sultan Selim’in
Diyarbakır’ın muteber kalelerinden olan Mardin Kalesi’nin fethi haberine
sevindiği ifade edilmektedir.
Sonuç
Şükrî-i Bitlisî, Keşfî, Celalzâde Mustafa Çelebi, Hoca Sadeddin, İdris-i Bitlisî
Selimnâmeleri ele alınmış, bu eserlerden Yavuz Sultan Selim dönemi olan 15121520’li yıllarda Mardin’in durumu tespit edilmiştir. Hoca Sadeddin, İdris-i Bitlisî
ve Şükrî-i Bitlisî’nin eserlerinde Mardin’in o dönemdeki durumu ve konumu
detaylı anlatılırken Keşfî ve Celalzâde Mustafa Selimnâmelerinde Mardin’e kısaca
değinilmiştir.
156Şefaettin

Severcan, Keşfî’nin Selimnâmesi, Can Ofset Yayınları, Kayseri 1995,s.199-200.
Ahmet Uğur-Mustafa Çuhadar, Celâl-zâde Mustafa Selim-nâme, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara
1990,s.400.
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Farklı bilgi ve bakış açıları sebebiyle Mardin ve Mardin Kalesi’nin fethi,
konusu söz konusu üç Selimnâme’de ayrı ayrı ele alınmıştır. Yavuz Sultan Selim’le
İran seferine katılan Şükrî-i Bitlisî diğer Selimnâmelerde eksik olan konaklanılan
yerler, şahıslar gibi detaylara yer vermiş, Hoca Sadeddin Yavuz’un çok yakınında
olan babası Hasan Can’dan dinlediği bilgileri de eklemiş, İdris-i Bitlisî ise
Doğu’nun Osmanlı topraklarına katılmasında uğraşmış, bizzat olayların içinde yer
almıştır.
Şükrî-i Bitlisî Selimnâmesi’nde Mardin, Ustacalu dönemiyle diğer iki
Selimnâmede ise Karahan’ın Diyarbakır kuşatmasıyla başlamaktadır.
Selimnâmelerde şu bilgiler verilmektedir: Mardin’in Diyarbakır kuşatması ile
başlayan hareketli günleri kuşatma sonrası Mardin Kalesi’ne sığınan valilerle
devam eder. Konuyu ağırlıkla ele alan her üç Selimnâme’de Şah İsmail’in
Diyarbakır ve çevresine vali olarak gönderdiği Ustacalu, Karahan ve Süleyman
Bey’in bölgeyi ve Mardin’i korumak için mücadele ettikleri görülmektedir. Bu üç
şahıs kardeştirler. Şah İsmail kız kardeşini Karahan’la evlendirmiş, bağları
güçlendirerek bu üç kardeşin bölgeyi kendi namına canla başla savaşarak
müdafaa etmelerini sağlamıştır. Bu üç Şah severden Karahan ve Süleyman Bey
Mardin Kalesi’ne yerleşmişler, burayı karargâh ve sığınak olarak
kullanmışlardır.Bölgede ve Mardin’de yaşayan Kürt ileri gelenlerinin o dönemde
aslında Safevilere düşmanlık besledikleri fakat bu durumu açığa vuramadıkları
anlaşılmaktadır. Bölgenin Osmanlı toprakları arasına katılmasında üstün
gayretleri görülen İdris-i Bitlisî’nin adı ve çabaları bütün Selimnâmelerde
zikredilmektedir. İdris-i Bitlisî Selimnâmesinde Mardin Kalesi’nin alınışında
Bitlisî’nin bölge kavim ve melikleri için övücü sözler kullanması, mücadelenin
daha çok bu beyler ve Kürtler tarafından verilmiş gibi yansıtılması durumu söz
konusudur. Bu bizce aralarında ırsî bağların olması kuvvetle muhtemel olan İdrisi Bitlisî’nin hem kendi hem de bölgedeki Kürtlerin gayretlerini gösterme çabası
içine girdiğini göstermektedir. Ayrıca İdris-i Bitlisî’nin olaylara müdahil tutum ve
anlayışı paşalar arasında tatsızlık yaşanmasına neden olmuş, kısmen de olsa
Mardin Kalesi’in alınmasını geciktirmiştir.
Mardin Kalesi’nin Osmanlılarca birkaç kez alınıp elden çıkması, uzun süre
kuşatma altında kalması, Paşalar arasındaki anlaşmazlıklar, İdris-i Bitlisî’nin fazla
müdahil durumu, bölge halkının Safevilere karşı tutumlarını net ifade etmekten
kaçınmaları ve daha pek çok engel bölgenin ve Mardin’in Osmanlı topraklarına
katılmasını güçleştirip geciktirse de Osmanlı ordusu Çaldıran Savaşı’ndan sonra
Safevi nüfuzunu kırarak kaderi değişen bölgeyi ve Mardin’i Mercidabık zaferinin
ardından 1516 sonlarında Osmanlı topraklarına dâhil ederek son noktayı
koymuştur.
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Selimnâmelerde Mardin’in Safevi-Osmanlı bir diğer ifadeyle Şah İsmail ve
Yavuz arasındaki pek çok mücadeleye tanıklık ettiği, tarih aynasına hiçbir zaman
yok olmayacak bilgi, belge ve akislerle yansıdığı açıktır.
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II. Mecliste Mardin Milletvekilleri ve Faaliyetleri
Öğr. Görv. İzzettin BEŞTAŞ
Pamukkale Üniversitesi
ÖZET: Meşruiyet çerçevesinde ulusal egemenliğe dayalı bir devlet kurmayı
düşünen Atatürk, 16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgali ve Son Osmanlı Mebusan
Meclisi’nin lağvedilmesi üzerine uzun süredir Anadolu’da amacını gerçekleştireceği
meclisi açma imkânına kavuşmuştur. Mustafa Kemal Paşa, seçimlerin nasıl, ne zaman ve
hangi usullerle yapılacağı, kimlerin seçilmesi gerektiği ve biran önce Ankara’ya ulaşmaları
konusunda teknik çalışmayı bitirip, livalara talimatnameyle bildirmiştir. Bu çağrıya
ülkenin dört bir yerinden yurtsever Anadolu halkı heyecanla karşılık vermiştir. Bu
yerlerden birisi de bildirimizin konusu olan Mardin’dir. Her livadan 5 üyenin seçilmesi
emri gereğince Mardin Livasından da Derviş Bey (Ural), Hasan Tahsin Bey (Artık), İbrahim
Bey (Turhan), Necip (Mehmet Necip Güven), Ethem Fehmi Bey (Arslanlı)) ve Mitat Bey (
Milli). Görüldüğü üzere Mardin 1 fazlasıyla 6 vekille Milli Mücadele’nin Büyük Millet
Meclisi’nde layıkıyla yer almıştır. Milli Mücadelenin ağır sorumluluğunu başarıyla yerine
getiren I.Meclis, zaferden sonra zaferin siyasi akıbeti konusunda mutabakattan uzaktı.
Ağırlığını İttihatçıların oluşturduğu ve 2.Grup diye adlandırılan ortak yönleri M. Kemal
karşıtlığı olan bazı aşırı vekillerin sebep olduğu kavga ve tartışmalarla I. Meclis oldukça
yıpranmıştı. Yeni ve çağdaş bir devlet kurma imkânı da görülmemektedir.1 Nisan 1923’te
yenilenmesine karar verilen seçimlerin tamamlanma süreci 2 Ağustos 1923’te sona ermiş
ve aynı gün İkinci Meclis toplanmıştır. İkinci Büyük Millet Meclisine çoğu M. Kemal’e bağlı
287 vekil seçilmiştir. Yeni Meclise Mardin adına 5 vekil iştirak etmiş. I. Mecliste yer alan
Mardin vekillerinden Necip Bey ve Derviş Bey dışındakiler yeniden seçilememişlerdir.
Bu araştırmamızda 1923-1927 arasını kapsayan 2. Meclis döneminde Abdülgani
Bey (A. Gani Ensari), Abdürrezzak Bey (Abdürrezzak Şatana), Ali Rıza Bey (A. Rıza Erten),
Derviş Bey (Derviş Ural),Yakup Kadri (Y. Kadri Karaosmanoğlu) Necip Bey (Mehmet Necip
Güven)’den oluşan Mardin milletvekillerinin Meclis faaliyetlerini irdelemeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal, Milli Mücadele, Ulusal Egemenlik, Büyük
Millet Meclisi, Mardin, II. Meclis

Deputies of Mardin and Their Activities
ABSTRACT: Ataturk, who wanted to establish a state based on national
sovereignty around legitimacy, had the chance of establishing a parliement to achieve his
goals in Anatolia upon the occupation of Istanbul on 16 march 1920 and abolishing of last
Ottoman Deputy Assembly. Mustafa Kemal Pasha , after finishing the technical processes ,
declared the directives to the brigades about how and when elections would be arranged.
Patriotic Anatolian people replied to this call enthusiastically. One of those brigades is
Mardin, which is also the topic of our notice with the order of the necessity that five
members must be selected for each brigade, gentlemen Derviş Bey (Ural), Hasan Tahsin
Bey (Artık), İbrahim Bey (Turhan),Necip (Mehmet Necip Güven),Ethem Fehmi Bey
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(Arslanlı)) ve Mitat Bey ( Milli) were selected. As it is seen , Mardin did more during the
national struggle having one more deputy. The first National Assembly, which had
successfully achieved the hard responsibilities of the struggle, couldn't come together
about the results of political issues after the victory. The first National Assembly , most of
which members were aganist Mustafa Kemal , was very worn because of the debates. It
was impossible to establish a new and modern state on 1 April 1923 , the elections was
renewed and the process was completed on 2 August 1923. At the same day , the second
assembly came together. 287 deputies most of whom were loyal to Mustafa Kemal, were
chosen to the second national assembly in the name of Mardin. Except gentlemen Necip
and Derviş, none of the deputies of the first assembly were chosen for the new assembly.
We will try to examine the assembly activities of Mardin deputies , gentleman Abdülgani
Bey (A.Gani Ensari), Abdürrezzak Bey ( A. Rezzak Şatana), Ali Rıza (Erten), Derviş Bey(
Derviş Ural),Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), Necip (Mehmet Necip Güven) during the
second assembly term between 1923-1927 within this survey.
Key words: Mustafa Kemal, National Struggle, National Savereignty, Grand
National Assembly, Mardin, 2nd Assembly.

Giriş
I.Meclis güç koşullarda İstiklal Mücadelesini zafere taşıyan meclis
olurken, II. Meclis ise Cumhuriyeti ilan eden ve Cumhuriyet rejiminin var olması
için lüzumlu görülen inkılâpları yapan Meclis olmuştur.
Mustafa Kemal Nutuk’ta 1923’e gelindiğinde “bütün ulusta, Meclisin görev
yapamayacak bir duruma geldiği kaygısı sezilmeye başladı. Meclis’te, durumu
soğukkanlılık ve sağgörü ile usa vurup inceleyenler bile üzüntülerini açığa
vurmaktan kendilerini alamıyorlardı. Artık Meclis yenilenmedikçe Ulus’un ve
yurdun ağır ve sorumluluk gerektiren işlerinin yürütülemeyeceğinde kuşku
kalmamıştı. Bunun zorunlu olduğuna ben de inandım. Bir gece Başbakan Rauf
Bey’e, Bakanlar Kurulu’nu toplantıya çağırmasını, benim de geleceğimi,
istasyondaki konutumdan telefonla bildirdim.”158
Mustafa Kemal, yeni meclis’te Birinci Meclis’teki İkinci Grup gibi çetin bir
muhalefetin oluşmaması için, tüm tedbirleri almıştır. İkinci Grup’un seçimlere
grup olarak katılamama kararı alması seçimde Birinci Grup’u yalnız başına
bırakmış, beklenileceği gibi, bu iki dereceli güdümlü seçimler, merkezden
belirlenen Birinci Grup adaylarının mutlak başarısıyla sonuçlanmıştır.159

Gazi M.Kemal Atatürk, Söylev, C. I-II, Bas. Haz. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Çağdaş Yay., İstanbul
1981, s. 406.
159 Ahmet Demirel, Birinci Meclis’te Muhalefet İkinci Grup, İletişim Yay., I. Baskı, Ocak 1994, s. 571.
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II. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 Ağustos 1923 Perşembe günü açılmıştır.
Fakat çoğunluk bulunmadığı için, toplantı tatil edilmiştir. 11 Ağustos 1923
Cumartesi günü saat 13.36’da İkinci Dönem T.B.M.M ilk toplantısını
yapmıştır.160
Mustafa Kemal’in hem Ankara, hem de İzmir’den seçildiği 1923 yılı
seçimlerinden sonra oluşan II. Meclis, 11Ağustos 1923 tarihinde 192 vekilin
yemin etmesiyle açılmıştır.
II. TBMM’de 72 seçim çevresi ile temsil edilen mebusların seçim bölgeleri
ile olan ilişkileri irdelendiğinde, toplam 333 mebusun 199’unun (%59.76)
doğmuş oldukları bölgeden (liva) temsilci seçildikleri,134 mebusun (% 40.24)
ise doğum yeri ile seçim çevresinin farklı olduğu saptanmıştır. Doğum yeri ile
seçim çevresi farklı olan 134 mebusun 48’i Misak-ı Milli sınırları dışında
doğmuştur.161
II. TBMM’de Mardin Vilayetini temsilen Abdülgani Bey (Ensari), Ali Rıza
Bey (Ertan), Abdürrezzak Bey (Şatana), Necip Bey( Mehmet Necip Güven) ve
Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) yer almışlardır. Bu vekillerden Ali Rıza Bey ve
Yakup Kadri dışındakiler Mardinlidirler. Ali Rıza Bey ve Yakup Kadri kurucu
önderin tercihi doğrultusunda dışarıdan bu göreve layık görülmüşlerdir. Ali
Rıza Bey Meclisin çalışkan vekillerinden birisi olarak, 1950 seçimlerine kadar
aralıksız 24 yıl Mardin milletvekili olarak CHP’de siyaset yapmıştır.
MİLLETVEKİLLERİNİN ÖZGEÇMİŞİ VE FAALİYETLERİ
Abdülgani Bey (Ensari)
Mardin-1885, İsmail- Naime-HarbiyeArapça, Az düzey Fransızca-Askerlik-Süvari
Yüzbaşı-11. Kolordu ve 29.Kafkas Tümeni
Süvari Bölük Tümeni, Siverek Jandarma
Komutanı-I. Dönem Siverek ve II. Dönem
Mardin Milletvekili- Gümüş Muharebe Liyakat
Madalyası sahibi-Evli, 8 çocuk.
Ölüm Tarihi: 17.09.1974162
Abdülgani Bey (Ensari) aşağıda içeriği
yazılı 1 teklif dışında II. Meclis’te başka bir
faaliyetine rastlanmadı. Aslında bu, Türkiye’de
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2006, s. 420.
Işıl Çakan, Türk Parlamento Tarihinde II. Meclis, Çağdaş Yay., İstanbul Haziran-1999, s. 93.
162 https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album.htm (Erişim Tarihi: 12.03.2018).
160
161
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her iktidar döneminde rastladığımız tipik iktidar milletvekillerinin genel
durumunu yansıtıyor.
Teklif: 1. — Mardin Mebusu Abdülgani Bey ve rüfekasının; Mardin
Mebusu Sabıkı Merhum Derviş Bey ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş
tahsisi hakkında teklifi kanunisi (2/544)163
Riyaseti Celileye
25.02.1926
Mardin Vilayetine mülhak Koçhisar Nahiyesi müdürlüğünde bulunduğu
zamanda Irak ve Kafkas cihetlerine hareket eden muhtelif fırka ve kıtaatı
askeriyenin temini iaşe ve ibateleri hususunda masruf olan mesai
mütemadiyeleri kıtaat kumandanları tarafından takdir ve yedine bu hizmetlere
mukabil vesikalar ita edilen Mardin Mebusu sabık-ı merhum derviş Bey Meclisi Âlinin tarihi teessüsünden vefatı tarihine değin Büyük millet Meclisi azalığında
bulunmuş ve hayli hidematı vataniyesi sebk etmiştir. Merhumun memleketinde
bir guna emlak, arazi ve varidatı bulunmamakla beraber hayatı memuriyeti
nisab-ı kanunisini bulmadığından ailesine maaş tahsis edilmemiş ve bu yüzden
elyevm ailesi Meryem Hanım İstanbul’da azim sefaletlere mahkum
olmuştur.Mesbukul hizme ve ismi meclis-i Ali’nin tarihine geçmiş bir aza
ailesinin bu elim vaziyeti gayr-i kabili tecviz görüldüğünden mezkur aileye
hidemat-ı vataniye tertibinden elli lira maaş tahsisi zımnında zirdeki kanunu
teklif eyleriz efendim.
Abdülgani Bey’in bu teklifi Meclis’te kabul edilip, merhum vekil Derviş
Bey’in eşi Meryem Hanıma 50 lira maaş tahsis edilmiştir.164

163https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=329&v_meclis=1&v_donem

=2&v_yasama_yili=&v_cilt=22&v_birlesim=062 (erişim Tarihi: 12.03.2018).
164https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=840:842&v_meclis=1&v_do
nem=2&v_yasama_yili=&v_cilt=33&v_birlesim=083 (Erişim Tarihi: 13.03.2018).
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Ali Rıza Bey (Erten)
Mersin-1887, Abdullah-Hatice- Halkalı
Yüksek Ziraat Okulu, Fransa’da ihtisasFransızca- Bitkiler ve Hastalıkları Ziraat
Mühendisliği, Selanik Yüksek Ziraat Okulu,
Botanik Bitki Hastalıkları ve Haşerat Öğretmen
ve laboratuar Memuru, Seydiköy Bağcılık ve
Bahçecilik Okulu, 2. Müdürü, Halkalı Yüksek
Zirarat Bitki Hastalıkları ve Fizyoloji
Öğretmeni, Bitki Hastalıkları İstasyon Memuru,
Orman Yüksekokulu, Teşrih ve Fenni Hayat
Nebatat Öğretmeni, Yüksek Baytar Okulu 2. Müdürü, Fen Şubesi Botanik
öğretmeni, Halkalı Yüksek Ticaret Okulu müdür Vekili ve Emini, Ziraat Umum
Müdürü, II. Dönem (Ara Seçim) Mardin Milletvekili, VIII. Dönem Bütçe
Komisyonu Başkanlığı ve Şemsettin Günaltay’ın Başbakanlığı döneminde 17.
Hükümette Devlet Bakanlığı yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Ölüm Tarihi: 14.05.1964
1926-1950 arasında tam 24 yıl aralıksız Mardin Milletvekilliği yapan Ali
Rıza (Erten) II. Meclis’te Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) Bey’le birlikte Mardin
nüfusuna kayıtlı olmayan iki vekilden birisidir. Araştırmamızda tespit ettiğimiz
üzere Mardin vekilleri içinde açık ara en çalışkan vekil olan Ali Rıza Bey, kendi
döneminin diğer TBMM Vekilleri içerisinde de oldukça ön sıralarda yer
almaktadır. Zamanına göre iyi bir eğitim alan vekilimiz, bir tarım ülkesi olan
Türkiye’nin tarımsal politikasına kafa yormuş, TBMM’de bu hususta birçok kez
teklif sunmuş ve bu konularda Meclis Genel Kurulunda düşüncelerini ifade
etmiştir. Nitekim Ali Rıza Bey’in Ocak 1925’te Meclis 22. Birleşiminde ilk teklifi
“Mardin Mebusu Ali Rıza Bey ve rüfekasının; ziraat makinelerinde istimal olunan
mevad-ı müştaile ve yağlarla ziraatta müsta’mel mevad ve müstahzaratı
kimyeviyenin gümrük ve istihlâk ve belediye resimlerine dair teklifi kanunisi.
(2/504)dir. 165 Ali Rıza Bey’in ikinci teklifi ormanlar ve hayvancılık üzerinedir.
Söz konusu çalışmalarına baktığımızda Ali Rıza Bey’in bu konulara içtenlikle
kafa yorduğu anlaşılmaktadır. Örneğin: 112. Birleşimde “ıslahı hayvanata ve
ıslahı teksiri hayvanata ve ıslahı teksiri ehliye ve koşu cemiyetleri, koşu
165https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=84&v_meclis=1&v_donem=

2&v_yasama_yili=&v_cilt=20&v_birlesim=022 ( Erişim Tarihi: 30.03.2018).
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müsabakası ve sergileri ve halisüddem Arap hayvanatına mahsus silsilename
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle, 11. Birleşimde “Ormanlardan çıkarılacak
kereste ve mahrukatın muamelei tesmiyesinin ormanlarda ikmal edildikten sonra
her yerde serbest nakil ve imrar edilmesi hakkındaki teklifi kanunisi
münasebetiyle”, 44. Birleşimde “Bakteriyoloji, kimya, taharriyat ve tahlilatı
yapılan ve misli teamüller aranılan laborauvarlar hakkında kanun layihası
münasebetiyle” ve 72. Birleşimde “Konya ovası sulanış idaresinin teşkilat ve vezaifi
hakkında kanun münasebetiyle” yaptığı konuşmalarda ülke tarımının ıslahı,
üretimi ve pazarlaması konularında önerilerde bulunduğunu görmekteyiz.
Ali Rıza Bey, tarım, hayvancılık ve ziraat dışında siyasi, iktisadi ve sosyal
konularda da öneri ve düşüncelerini dile getirmiştir. Bunlardan ilki 1925
senesinde görev süresi dolmadan vefat eden Mardin milletvekili Derviş Bey
(URAL)in ailesine maaş bağlanması ve Ankara’dan memleketleri Mardin’e
nakledilmelerinin sağlanmasına dair önergedir.
“Mardin Mebusu Ali Rıza ve Abdürrezzak Beylerin; Sabık Mardin Mebusu
merhum Derviş Beyin ailesi efradının memleketlerine sevk edilebilmelerinin
temini ricasına dair takriri”. 166
İkincis; “Mardin Mebusu Ali Rıza Beyin, Ankara'da bir istiklâl madalyası
âbidesi inşası hakkında takriri. Riyaseti Celileye İstiklâl Harbinin zaferle tetevvücü
hususunda efradı milletin her birisinin ayrı ayrı bir hissesi bulunduğu ye
binaenaleyh, Türk Milletinin her ferdinin az çok bu şereften hissemend olduğu
muhtelif hatiplerin ifadesiyle de teyit edilmiş olduğundan bütün Türk Milletinin
istiklâl hususundaki mübareze ve mücadelelerine ittihafen Ankara'da istiklâl
madalyasını temsil eden bir âbidenin inşasının tasvibini teklif ederim”.167
Bildirimizin konusu II. Meclis faaliyetleri olduğundan sayın vekilin
sonraki dönemlerdeki faaliyetlerini ayrıntılı irdelemedik. Ancak 1954 yılına
kadar Cumhuriyet Halk Partisinde sürdürdüğü siyasi kariyerinde önemli izler
bıraktığı anlaşılmaktadır. 1950 Seçimleri öncesinde İnönü’nün son başbakanı
Prof. Şemsettin Günaltay 1949’daki 17. Cumhuriyet Hükümetinde Ali Rıza
Erten’e Devlet Bakanlığı vererek teveccüh göstermiştir.

166https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=84&v_meclis=1&v_donem=

2&v_yasama_yili=&v_cilt=20&v_birlesim=022 (Erişim tarihi 16.03.2018).
167https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=639&v_meclis=1&v_donem
=2&v_yasama_yili=&v_cilt=25&v_birlesim=110 ( Erişim Tarihi: 02.04.2018).
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Abdürrezzak Bey ( Şatana)
Mardin - 1879, Hızır – Naime – Rüştiye ve
Özel – Arapça – Ziraat, Ticaret – Mardin Belediye
Üyesi, Mardin Ziraat Bankası İdare Meclisi Üyesi,
İdare Meclisi Başkanı, Mardin Bidayet Mahkemesi
Üyesi, Diyarbakır Genel Meclis Üyesi, Mardin Genel
Meclis Üyesi, Harp Gelirleri Ambar Memuru ve
Müdürü, Mardin Asar Memuru, Mardin Tayyare
Cemiyeti ve
Mardin Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi – II.
Ve III. Dönem Mardin Milletvekili – Evli, 10 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 24.02.1948
Abdürrezak Beyin Meclis karnesi maalesef parlak görünmüyor.
Çalışmamızda 25.06.1927 tarihli 82. Birleşimde merhum Mardin Milletvekili
Derviş Bey’in ailesine maaş bağlanması hususu dışında bir faaliyetine
rastlamadık. “Mardin Mebusu Abdürrezak Beyin, sabık Mardin Mebusu merhum
Derviş Beyin refikasına hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkındaki
teklifi kanunisinin ruznameye alınmasına dair takriri” 168
Derviş Bey (Ural)
Mardin - 1865, Hıdır – Zeynep – Rüştiye –
Kasım Pasa Medresesi İdare – Mukavelat
Muharriri, Mardin Koçhisar Bucak Müdürü,
Koçhisar Konak Komutanı, Birinci Sınıf Nahiye
Müdürü – I. ve II. Dönem Mardin Milletvekili –
Savaş ve Gümüş İftihar Madalyası sahibi – Evli, 1
Çocuk.
Ölüm Tarihi: 08.04.1925
II. Meclis Döneminin ikinci senesinde vefat
eden Derviş Bey’in bu dönemde Meclis içi hiçbir
faaliyetine rastlamadık.

168https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=682&v_meclis=1&v_donem

=2&v_yasama_yili=&v_cilt=33&v_birlesim=082 (Erişim Tarihi: 03.04.2018)
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Necip Bey ( Mehmed Necip Güven)
Mardin - 1876, Mehmet Emin – Emine –
Hususi – Bankacılık –Mardin Ziraat Bankası Şube
Müdürü, Kavânîn-i Maliye Encümeni Başkanı – I
ve II. Dönem Mardin Milletvekili – Evli, 7 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 10.01.1960
Mehmed Necip Bey, Kurtuluş Meclisinden
sonra, Kurucu II. Meclis’te de bulunmuş Mardin
milletvekillerindendir. Bu dönemde 4 kez söz
almış, 4 takrir 7 önerge sunmuş ve 2 de teklifte
bulunmuştur. Meclis faaliyetlerinde af mevzusu
öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra DiyarbakırMardin Şose yolunun ıslahına dair yine Mardin
vekili Abdurrezzak Bey’le verdiği bir önergenin yanı sıra, Mardin’den Suriye’ye
zahire ihracının men’ine dair teklifi göze çarpmaktadır. Mehmet Necip Bey’in II.
Meclis’teki Meclis zabıtlarına geçen faaliyetleri aşağıya çıkarılmıştır:
1. Necîb B (Mardin) — Bu teklifi kanunî, Af Kanununun tanzim ve
kabulünden evvel verilmiş olduğundan mazbatanın kabulünü teklif ederim.169
2. Mardin Mebusu Necib Beyin, müstacel ruznamenin dördüncü
maddesini teşkil eden Affı Umumî Kanununun müstacelen ve sair hususata
tercihan ve takdiren müzakeresine dair takriri170
3. Necib B. (Mardin) — Biz de affı umumî teklif edeceğiz171
4. Necip B. (Mardin) takririm vardır: Bu hususa dair bir REİS -Efendim,
Mardin Mebusu Necip ve Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret Beylerin bu hususa
dair bir takrirleri vardır. Riyaseti Celileye Adliye Encümeninin mazbatasında
mevzuubahis İsmail Hakkı Efendi Hükümeti Feridiye zamanında İngilizlere
Kuvay-ı Milliyeyi ihbar etmekle maznunen Kastamonu İstiklâl Mahkemesine
1336 tarihinde sevk edilerek İstiklâl Mahkemesince icra kılman mahkemesi
neticesinde ihbaratı vakıa sabit olmayarak mucibi ceza bir ' hali
görülmediğinden tahliyesine karar verilmiş ve keyfiyet Müdafaa-i Milliye
Vekâletine bildirilmiş idi. Müdafaa-i Milliyece mumaileyh topçu mülâzımı
olduğundan cepheye sevk ve iki sene cephede ve saffı harbde çalışarak
169https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=599&v_meclis=1&v_donem

=2&v_yasama_yili=&v_cilt=3&v_birlesim=058 ( Erişim Tarihi: 04.04.2018).
170https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=109&v_meclis=1&v_donem
=2&v_yasama_yili=&v_cilt=4&v_birlesim=064 (Erişim Tarihi: 04.04.2018).
171https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=238&v_meclis=1&v_donem
=2&v_yasama_yili=&v_cilt=4&v_birlesim=068 (Erişim Tarihi: 04.04.2018).
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fevkalâde yararlık gösterdiğinden yüzbaşılığa terfi emirlerinden takdir edildiği
halde rakipleri aynı cürümden hakkında verilen diğer bir ihbar üzerine Divanı
Harbce tekrar tevkif ve 1338 senesinde Kayseri'de müteşekkil İstiklâl
Mahkemesine sevk edilir. Kayseri İstiklâl Mahkemesi Kastamonu İstiklâl
Mahkemesinin kararına ıttıla peyda ederek tekriri muhakemeye lüzum
olmadığına karar ita etmesi üzerine tekrar cephedeki vazifesine avdet ve zaferin
istihsaline kadar bütün muharebata iştirak ettiği halde Divanı Har!) mezkûr
cürümden tekrar celp ve muhakemesine şüru ederek İstiklâl Mahkemelerinin
kararları katî olduğunu bilmemiş olmalıdır ki İstiklâl Mahkemesinin kararı
sehiv ve gayrikanunî olduğundan bahse bile cüret göstermiş ve kendini İstiklâl
Mahkemesinin fevkinde görmüştür. Cephelerde çalışan ve terfi ve taltif gören ve
İstiklâl Mahkemesinden geçen bir zabitin bir sene de hapishanede tevkif ve
temadi mağduriyetine gayrikanuni olarak Divanı Harp sebebiyet vermiş tir.
Gerçi Adliye Encümeninin mazbatasında Divanı Harbin verdiği hüküm
gayrikanunî olduğu gösterilmiş ise de aftan istifade ettiğinden bahs ile
tahliyesine lüzum göstermiyor. Hâlbuki hakkında verilen hüküm esasen
gayrikanunî ve İstiklâl Mahkemelerinin hükmüne zıt olduğundan hükmün ref'i
suretiyle mağduriyetinin izalesini talep ve teklif eyleriz.
Mardin Necip, Ertuğrul Dr. Fikret 172
5.Necip. B. (Mardin) — Dört buçuk milyondur. 173
6.Mardin mebusları Necip ve Abdürrezzak beylerin takriri (4/53 ikinci
sene),174
7. Mardin Mebusu Necip Beyin; Adana Kurtuluş bayramına iştirak edecek
heyetin harcırahına dair takriri, 175
8. Mardin Mebusu Necip Bey ve rüfekasının; Mardin Vilâyetinden
Süriyeye zahire ihracının muvakkaten men'i hakkında teklifi kanunisi (2/455)
176

172https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.goruntule?sayfa_no_ilk=794&sayfa_no_son=7

94&sayfa_no=792&v_meclis=1&v_donem=2&v_yasama_yili= (Erişim Tarihi: 04.04.2018).
173https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=169&v_meclis=1&v_donem
=2&v_yasama_yili=&v_cilt=6&v_birlesim=107 (Erişim Tarihi: 04.04.2018).
174https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.goruntule?sayfa_no_ilk=56&sayfa_no_son=56
&sayfa_no=56&v_meclis=1&v_donem=2&v_yasama_yili=&v_cilt=9&v_birlesim=048
(Erişim
Tarihi: 04.04.2018).
175https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=188:189&v_meclis=1&v_do
nem=2&v_yasama_yili=&v_cilt=11&v_birlesim=024 (Erişim Tarihi: 04.04.2018).
176https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=348&v_meclis=1&v_donem
=2&v_yasama_yili=&v_cilt=14&v_birlesim=065 (Erişim Tarihi: 04.04.2018).
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9. Mardin Mebusu Necip Beyin; Mardin Mebusu Derviş Beyin ailesine
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisine dair teklifi kanunisi (2/473) Reis
— Lâyiha Encümenine havale edildi. 177
10. Necip Bey (Mardin) — Arkadaşımız Derviş Bey ailesine hidematı
vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında bir kanun lâyihası takdim etmiştim.
Reis —Efendim; o Encümenden henüz gelmemiştir. Yetiştirirlerse Heyeti
Celileye arz ederim. Necip Bey (Mardin) — Şimdi bir teklif yaptım. Reis —
Efendim; bu takrirdir. Lâyiha Encümenine havale ediyoruz Lâyiha Encümeni
Muvazeneye havale eder, belki yetiştirirler. 178
Yakup kadri Bey ( Karaosmanoğlu)
Manisa 1889, Abdülkadir – İkbal – İstanbul
Hukuk Mektebi terk – Almanca, FransızcaEdebiyat, Müderris, Gazeteci, Yazar –Üsküdar
Sultanisi Edebiyat ve Felsefe Öğretmeni, İkdam
Gazetesi Başyazarı, Yazar – II-III. Dönem Mardin
Milletvekili – Kadro Dergisi Kurucusu – Evli.
Ölüm Tarihi: 13.12.1974
“ Yirminci yüzyılın ilk yarısında büyük bir
üretkenlikle dergilere yazdığı şiir, öykü, makale ve
eleştiri türü yazılarla Türk edebiyatı sahnesine
adımını atan Yakup Kadri Karaosmanoğlu,
romanları, hikâyeleri, denemeleri, oyunları ve
anılarıyla en önemli edebiyatçılarımız arasında yer alır”.179 Evet, Yakup Kadri’nin
Cumhuriyet Dönemi edebiyatımızın bir ulu çınarı olduğu birçoğumuzun
malumu, ancak o aynı zamanda bir siyasetçi, bir diplomat, bir devlet adamı
olmayı da başarmış ender insanlardan birisidir. Manisa’yı hayal ederken
Atatürk’ün takdiriyle siyasete Mardin Vekili olarak başladığı 1923’ten öldüğü
1974 tarihine kadar, Kadro Dergisi misyonuna uygun Kemalizm’in önde gelen
ideologlarından birisi olacaktır. Konumuzu teşkil eden II. Meclis’te doğrusu
177https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=162&v_meclis=1&v_donem

=2&v_yasama_yili=&v_cilt=18&v_birlesim=106 (Erişim Tarihi: 04.04.2018).
178https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=429&v_meclis=1&v_donem
=2&v_yasama_yili=&v_cilt=18&v_birlesim=109 (Erişim Tarihi: 04.04.2018).
179 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Politikada 45 Yıl, İletişim Yay., 5.Baskı, İstanbul, 2009, (Arka
Kapak Tanıtımı).
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Meclis içi yoğun bir mesaisine rastlamasak da, O, vekilken de gerek Kadro
dergisinde, gerek İkdam Gazetesinde ve diğer yazın araçlarında duygu ve
düşüncelerini yüksek sesle dile getirmeye devam etmiştir. Özellikle Kadro
dergisinde Kemalist Devrimi halktan ziyade, devlet ricaline anlatma ve öğretme
çabası içerisinde olmuştur. “Diğer bir kadrocu olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu,
grup içerisinde Marksist kökenli olmayan tek yazardır. Kadro dergisinin yayın
dünyasına adım atmasında Yakup Kadri’nin etkisi ise büyüktür. Atatürk ve İsmet
İnönü ile olan yakın ilişkileri sayesinde mecmuanın çıkarılmasına dair izin alan
Yakup Kadri’nin bir görüşmesini Ertan (1994) şöyle aktarmaktadır:
... Ben bu Kadro’yu çıkarırken Halk Partisi’nin anlaşılmayan bazı ilkelerinin
izahıyla meşguldüm. Mesela mebuslar soruyorlardı, “Efendim, Devletçilik diye bir
şey çıkarıyorlar, bu ne demektir? Eğer devlet taraftarı olmazsa biz zaten tek
partiyiz, binaenaleyh bunu ayrıca bir hareket içinde kurmanın bir lüzumu yok”
diye. Baktım bütün meclis Halk Partili, fakat Halk Partisi’nin bilgileri hakkında
hiçbir bilgileri yok. Bunu izah etmek için bir çare arıyorduk o sıralarda. O sırada
kayınbiraderim olan rahmetli Burhan Belge “Benim arkadaşlarım var, onlarla
konuşalım” dedi. Şevket Süreyya Bey’in “İnkılâp ve Kadro” diye bir kitap
hazırladığını da söyledi. Onun üzerine gittim. Şevket Süreyya Bey’i buldum.
Baktım hepsi oturmuşlar, o yazıyor, arkadaşları makineye çekiyor, bütün
çalışmaları kendi aralarında kalıyordu. Neşretmek için vasıtaları yok. Ben de hem
mebusum, hem Atatürk’ün yakını sayılıyorum. Zannederim bir paratoner olarak
beni günün birinde lazım olur diye içlerine aldılar. Ben aslında ekonomist değilim.
Fakat yazdıkları, söyledikleri benim sezişlerime uyuyordu... Onun üzerine ben
Recep Peker’e gittim, dedim ki, “Ben mebuslara ve halka Halk Partisi’nin ilkelerini
anlatmak için bir dergi çıkarmak istiyorum.” “Ne işe yarayacak bu dergi sanki”
dedi. Yani “Kadro demek, bir partinin fikir kadrosu, öncü kadrosudur”. “Bu vazife
bizimdir, sana veremem” dedi.” Sonrasında Atatürk’le görüşen Yakup Kadri,
derginin çıkarılması için gerekli izni almıştır”.180
Yakup Kadri Bey’in Meclis’teki ilk günlerinin hayli heyecanlı geçtiği ve
Cumhuriyet Halk Partisinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığından
sonra kimin İkinci Adam yahut Başbakan olacağı konusunda kendini yetkin
görecek kadar öz güvene sahip olduğu “… Mustafa Kemal’in Ankara’ya
varışımızın ertesi günü bizimle görüşüp konuşması bu HÜKÜMET meselesi
üzerinde cereyan etmiş ve ilk sözü de, şimdi müze haline çevrilmiş eski Millet
180http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/237/kadro-ve-kadrocular-marksizmden-

kemalizme#.Wsc2mdRubs0 ( Erişim Tarihi: 06.04.2018).
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Meclisi’nin derme çatma istirahat salonunda “ Kimi başvekil yapalım ?”diye
sormak olmuştu. Eski ve yeni mebuslardan beş on kişiydik. Bu beş on kişiden henüz
sağ olanların Yusuf Kemal (Tengirşek) ile Falih Rıfkı’dan ibaret olduğunu
sanıyorum ve pekiyi hatırlıyorum ki, Mustafa Kemal Paşa’nın bu sorusuna Yusuf
Kemal Ney şu cevabı vermişti: “ Bunda düşünecek ne var efendim? İsmet Paşa
Avrupa siyaset âleminde büyük bir muvaffakiyet kazanmış olarak dönmek
üzeredir. Bugünkü Türkiye devletinin hukuki ve iktisadi mesnetlerini teşkil eden
Lozan Sulh Muahedesi O’nun imzasını taşıyor. Binaenaleyh bence, başvekillik için
ondan başka biri hatıra gelemez. Biz de, can ve gönülden bu görüşe katıldığımızı
belirtir bir takım mütalaalar ileri sürmüştük.”181
Yukarıda da belirttiğimiz üzere, Yakup Kadri Bey’in Meclis çalışmaları,
dışarıdaki mesaisine göre hayli sönük geçtiği anlaşılıyor. II. Meclis dönemince
17-30 ve 58. Birleşimde Mardinli Kasım, Çelebi ve jandarma Abdulhalim
isimlerinde iki şahsın affedilmeleri hakkında iki Teklif 182 ve birisi bütçe
görüşmeleri sırasında İstanbul’da yayımlanan Akşam Gazetesinde Bütçe
Kanunu üzerine yaptığı eleştiri üzerine söz alma 183 ve 102-103-104. Birleşimde
Karaosmanoğlu, age, s. 31-32
Mardin Mebusu Yakup Kadri Beyle rüfekasının, Elcezire İstiklâl Mahkemesince üç sene
kalebentliğe mahkûm Mardinli Kaasım, Çelebi ve jandarma Abdülhalim'in bakıyei müddeti
cezaiyelerinin affı hakkında kanun teklifi (2/165)(LâyihaEncümenine) https://www.
tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=32&v_meclis=1&v_donem=2&v_yasama_yili
=&v_cilt=2&v_birlesim=017, İ: 17 12.09.1339 ( Erişim Tarihi: 20.03.2018).
183 MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ REŞAD B. (Saruhan) — Efendim, Muvazene-i Maliye
Encümeni namına Heyeti Aliyenize ufak bir mâruzâtım var. Af buyurmamızı istirham edeceğim.
Efendim Mardin Mebusu Muhteremi Yakup Kadri Bey biraderimiz 6 Şubat tarihli, «Akşam
gazetesinde» ve «Akşam» gazetesinden naklen dünkü, «Hâkimiyeti Milliye» gazetesinde,
zannediyorum, «Meclis, Riyaseti Cumhur ve Hilâfet •bütçeleri» serlevhasiyle Muvazene-i Maliye
Encümeniniz aleyhinde, gayet şiddeti ve hilafı hakikat beyanatta bulunarak encümenimize irtica
isnad etmiştir. Encümeninizi, Saltanatı Ferdiye ile Cumhuriyet idare arasında, bir muvazaa
yapıyor gibi ağır töhmetler altında bırakmıştır. (Hâşâ, sesleri) Encümeniniz bundan son derecede
müteessirdir. Bunu encümen kararıyla arz ediyorum. Muvazene-i Maliye Encümenindeki
arkadaşlarınız, hiçbir makamım, hiçbir kuvvetin esiri, aleti değildir. (Bravo, sesleri) Muvazene-i
Maliye Encümeni, zebunkes dahi değildir. Belki hatır için makale yazılır. Fakat hatır için bütçe
yapılmaz. (Bravo, sesleri), (Alkışlar) Heye't-i Vekile-i sabıka ve lahikanın teklifi ne ise Muvazenei Maliye Encümeni, uzun münakaşat neticesinde, buna bir santim ilâve etmeksizin Heyet-i
Celilenize takdim etmiştir. Ne teşrifatına, ne elkaibma ve ne de hususatı sairesine bir nokta ilâve
etmemiştir. (Bravo, sesleri) Bu bütçe encümende müzakere edilirken; encümendeki müzakere
esnasında ekseriyetin tensibi veçhile Heyeti Vekile-i sabıka ve lahikanın bu teklifini aynen Heyeti
Aliyenize takdim etmeyi ve encümen âzası Heyeti Umumiye müzakeresinde mebus sıfatıyla
mütalâatımı arz etmeyi münasip görmüştür. Yakup Kadri Beyin bu isnadatını, bu hilafı hakikat
beyanatı nı encümenimiz aynı suretle matbuatla tekzib etmiş ve lâzım gelen mukabeleyi
yapmıştır. Muvazene-i Maliye Encümeniniz, Heyet-i celilenin bir cüzü olmak itibariyle bu tesirat
ve teessüf atımızı arz ediyoruz efendim. (İştirak ederiz, sesleri) YAKUP KADRİ B. (Mardin) —
Efendim, Muvazene-i Maliye Encümeni Reisi Reşad Beyefendinin... (Gürültüler) (Söyleyecek,
181
182
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İtalya Faşist Partisinden Pedarci isimli bir milletvekilinin Türkiye’ye yönelik
hasmane konuşması üzerine soru ve cevabı 184 dışında bir faaliyetine
rastlamadık.
sesleri) REİS — Şahsı mevzuu bahs olmuştur. Söyleyecektir. . 1340 C : 1 fete tekrar eski unvanları
bahşediliyor. Bu unvanlar yine ipka ediliyor ve birtakım cariyelere bilmem nelere varıncaya kadar
tahsisat vaz'edilmiştir. Bunun mesulü Hükümet midir? Değil midir? O, batna müteallik bir iş
değildir. Yalnız elimizdeki bütçeden ve bütçenin Muvazene-i Maliye Encümeni bütçesi olması
dolayısıyla Muvazene-i Maliyeden bahsettim. MÜKERREM B. (İsparta) — Erkam da doğ ru
mudur? YAKUP KADRİ B. (Mardin) — Tabiî erkânı doğrudur. MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) —
Hanedandan, sabıkına nislbetle zaım değil, yüz bin lira tenzilât yapılmışken zatıâliniz buna zam
mı yapıldı 'diyorsunuz? YAKUP KADRİ B. (Mardin) — Hayır efendim. Bendemiz zam yapıldı
demiyorum. Yalnız diyorum ki, eski Büyük Millet Meclisi bütçesinden tenkisat yapılmıştır,
zannediyorum ki, bu tenkisata hepimiz de taraftarız. Bu fikri istihraç ediyorum. KÂZIM VEHBİ B.
(Ergani) — Zatıâliniz bütçe müzakere edildiği zaman Kürsüde söyleyecektiniz. (Sual soracağız,
sesleri) Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Mebusa sual sorulamaz. MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Kendisi
mebus olmak itibariyle Muvazene-i Maliye Encümeninde Hanedanı Saltanat... REİS — Bir mebusa
nasıl sual soruyorsunuz? MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Bir mesele mevzuubahistir, ondan dolayı
söylüyorum. YAKUP KADRİ B. (Devamla) — Reşad Bey dediler ki; bu bütçeden Muvazene-i Maliye
Encümeni mesul değildir. Halbuki Muvazene-i Maliye Encümeni... BESİM ATALAY B. (Aksaray) —
Reis Bey böyle herkes gazete ile beyanı mütalâa edecekse nereye varır? Burada gelsin söylesin
efendim. Sonra bunu önü alınmaz. RUŞEN EŞREF B. (Karahisar-ı Sahib) — Makale yazmak yasak
mı? (Gürültüler) YAKUP KADRİ B. (Devamla) — Efendim müsaade buyurun, sükût ediniz de cevap
vereyim, eğer makale yazmaklığım yasaksa o başka... YAKUP KADRİ B. (Mardin) — Efendim
Muvazene-i Maliye Encümeni Reisi Reşad Beyefendimin geçen gün, yazdığım makaleden başka
mâna istihracet ettiğini anlıyorum. Bir defa bendeniz Muvazene-i Maliye Encümeninin muvazaalı
bir Cumhuriyet taraftarı olduğunu söylemedim. Yalnız dedim ki: Bütçenin bu şekline göre
Cumhuriyet âdeta muvazaalı bir şekle girmiş oluyor. Çünkü hanedan-ı saltanata, şey... Hanedanı
Hilâ-Bundan sonra makale yazmayalım. Her mebus aynı zamanda gazeteci de olabilir. MUSTAFA
FEYZİ Ef. (Konya) — Yazınız; fakat tahkirâmiz olmasın. YAKUP KADRİ B. (Devamla) — Tahkirâmiz
değildir. Yalnız tahkirâmiz addettiğim şey Muvazene-i Maliye Encümenimin bütçede istimal ettiği
elkap ve tâbirattır. Yoksa benim yazdığım makale tahkirâmiz değildir. Binaenaleyh Reşad Beyin
bütçenin 'mesuliyetini Hükümetin üzerine atması doğru değildir. Bütçe, Muvazene-i Maliyenindir.
Tabii benim hedefim, hedefi tenkidim de Muvazene-i Maliye Encümeni olacaktır. Yoksa
Muvazene-i Maliye Encümenini teşkil elden zevat hakkında ayrıca bir husumetim ve makalede de
hiç bir tahkir maksadı yoktu. (Mesele hallolundu, kâfi sesleri) REİS — Efendim matbuatta bir
makale intişar etmiştir. Muvazene-i Maliye Encümeni bu makaleye cevap vermek medburiyetinde
kalmıştır. Matbuatta cevap verdiği gibi Meclisinizin bir özrü olmak itibariyle Meclis-i Âlinize de
keyfiyeti arz etmiştir. Bu meyanda ismi mevzu bahs olan Yakup Kadri Bey de icap eden cevabı
vermiştir. Bundan sonra ruzname-i müzakerata geçmek icap ediyor. Arkadaşların usul hakkında
söz istemelerini anlamıyorum, mesele hal olunmuştur ruzname-i müzakerata devam ediyoruz.
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=643:644&v_meclis=1&v_done
m=2&v_yasama_yili=&v_cilt=5&v_birlesim=098 (Erişim Tarihi: 09.04.2018).
184 1. Mardin Mebusu Yakup Kadri Beyin; İtalya Parlâmentosunda Mebus Pedarci tarafından
Türkiye'ye karsı hasmane telâkki olunabilecek tarzda irad olunan nutka dair suali ve Hariciye
Vekili Doktor Tevfik Rüştü Beyin şifahî cevabı. REİS — Efendim! Hariciye Vekili Beyin Yakup Kadri
Beyin sualine cevabı var, müsaade buyurursanız tasnifi ârâya kadar bunun müzakeresine
başlayalım. Riyaseti Celileye Efendim! Geçen gün îtalya parlamentosunda Türkiye'ye karşı
hasmane telâkki olunabilecek bir hadise vuku bulmuştur. Mösyö «Pedarci» namında bir mebus
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SONUÇ
Cumhuriyet’in ilanı başta olmak üzere, Halifeliğin kaldırılması, Tevhid-i
Tedrisat Kanunu, Batı Hukuk Sisteminin yerleştirilmesi, Osmanlının çok başlı,
parçalı, cemaatçi toplumsal modelinin aksine homojen, görece laik-modern bir
ulus inşası sürecinin yanı sıra, Lozan’da çözülemeyen birçok mesele de 19231927 arası II. Meclis döneminde çözüme kavuşturulmuştur. Güçlü bir
Cumhurbaşkanlığı idaresinde özellikle de Takrir-i Sükûn Kanunu’nun kabul
edildiği 1925 senesinden sonra yürütme organının gölgesinde bir onay makamı
mesabesine inen Meclisin, “kuvvetler Birliği”nden kaynaklı gücü kalmamıştır.

müzakere esnasında Küçük Asya yani Anadolu meselesini ortaya atmış ve Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetinin vaz ettiği yeni gümrük rüsumunun, Anadolu ile Avrupa arasındaki münasebatı
iktisadiyeyi ihlâl ettiğini ve Avrupa ticaretine karşı bütün Anadolu kapılarının kapanmış olduğunu
söylemiştir ve bu beyanatına ilâveten demiştir ki, «,Bu vaziyet yalnız bizi müşkülâta sokmuyor,
bütün Anadolu’yu inhitat ve izmihlale sürüklüyor. Kendi menabii ve kendi vesaiti ile yaşamak
daiyesinde bulunan bu devlet ancak beş Madde : 2. — İşbu kanun 1341 senesi Martından itibaren
mer'iyülicradtır. REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Madde: 3. — İşbu kanunun icrai ahkâmına Maliye ve Nafıa
Vekilleri memurdur. REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Heyeti umumiyesini tayini esami ile reye vaz edeceğiz.
(Hariciye Vekili geldi sesleri.) Efendim! Teşviki Sanayi Kanununun 12 nci maddesinin tadili
hakkındaki kanun lâyihası ile yeniden üç milyon liralık madeni ufaklık meskukât darbı ile şimdi
kabul edilen Kütahya - Tavşanlı ve temdidi demiryolu hakkındaki kanun lâyihalarını tayini esami
ile reyi âlinize vaz ediyorum. Kabul edenler beyaz, etmeyenler kırmızı rey varakası vereceklerdir.
(Kastartjonu dairei intihabiyesinden istihsali ârâya başlandı.) Efendim! Reylerini istimal etmeyen
zevat varsa reylerini lütfen istimal etsinler. İstihsali ârâ muamelesi hitam bulmuştur. CEVAPLAR
altı milyon nüfusa maliktir. Hâlbuki Küçük Asya elli milyondan fazla nüfusu ihtiva edebilecek vasi
bir ülkedir ve vaziyet-i uzufiyesi itibariyle Asya'dan ziyade Bahr-i sefide aittir. Binaenaleyh İtalya
bir Bahr-i sefid devleti olmak dolayısıyla bundan fevkalâde müteessir olmaktadır. Türk
Hükümetinin bu ecanibgiriz siyasetine bir hatime vermek ve kendisine bizim iktisadî ve ihsa-î
muavenetimize ne kadar muhtaç olduğunu bildirmemiz lâzımdır. Günden güne fakru sefalete,
harabiyet ve izmihlale düşürülen bu Akdeniz havalisinin tahlisi vazifesi her Avrupalı devletten
ziyade bize düşüyor.» Mebus Pedarci'nin bu beyanatı üzerine müzakere hazır bulunan Başvekil
Mösyö Mussolini şu yolda mukabelede bulunmuştur. «Beyanatınızı kemal-i dikkat ve
ehemmiyetle dinledim» mürettep bir sahne mahiyetini haiz bulunan bu müzakere hakkında
Hariciye Vekilimiz Beyefendinin ne düşündüğü nü öğrenmek isterim ve Vekil Beyin bu hususta
Meclis huzurunda lâzım gelen izahatı vermesini rica ederim efendim. Mardin Yakup Kadri
HARİCİYE VEKİLİ TEVFİK RÜŞTÜ BEY (İzmir) — Efendim! İtalya Meclisi Mebusanında Hari ciye
bütçesinin müzakeresi esnasında Faşist Partisine mensup Mebus Pedarci filhakika buna yakın
beyanatta bulunmuş ve Başvekil Mösyö Mussolini Mecliste bütün müzakere esnasında serdedilen
nutuklara cevap verirken, o nutuklarını vaktiyle-dinlediğini ve bilhassa Mösyö Pedarci ve Mösyö
Buçeti'nin nutku - ki bilhassa Şarkı karipten ve Onikiada meselesinden bahsetmiştir. - söylemiştir.
Vekâlet bu müzakereye vakıftır. Zaten Mösyö Pedarci geçen sene aynı bütçenin müzakeresinde de
buna
yakın
beyanatta
bulunmuştur.
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2
.goruntule?sayfa_no_ilk=87&sayfa_no_son=88&sayfa_no=87&v_meclis=1&v_donem=2&v_yasam
a_yili=&v_cilt=18&v_birlesim=104 (Erişim Tarihi: 09.04.2018).
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Bu ortamda genelde tüm vekillerin, özelde Mardin milletvekillerinin Meclisin
son 2,5 senesinde sınırlı soru önergesi verdikleri görülmektedir.
1925 yılında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Takrir-i Sükûn
Kanunu’na dayanılarak kapatılmasından sonra birçok Avrupa ülkesinde olduğu
gibi, Türkiye’de de güçlü ve otoriter bir lider idaresinde Tek Parti Yönetimi
kuruldu. Birinci Meclis’te gördüğümüz İkinci Grup yanı sıra, aynı mecliste
Müdafaa-i Hukuk grubu içerisinde yer alan çoğu eski ittihatçı kimseler tasfiye
edilmiştir. II. Meclis Döneminde önce Şeyh Sait hadisesi, sonrasında İzmir
Suikast Girişimiyle ilişkilendirilen muhalefet ve özellikle de Enver paşa yanlısı
İttihatçı muhalefetten eser kalmayacaktır. Onlarca siyasetçi siyasi yasaklı
olurken, bu dönemdeki 6 vekil idam edilmiştir.
Bildirimizin konusunu teşkil eden Mardin Milletvekillerinin tümü
Cumhuriyet Halk Partisi’ne mensuptu. Faaliyetlerini incelediğimiz II. Dönem
Mardin vekillerinin de diğerleri gibi, çoğunluğunun asker-sivil bürokrat
olduğunu tespit ettik. Hatta Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun da yazarlığıgazeteciliği yanı sıra öğretmenliğini hesaba kattığımızda tümünün memuriyet
geçmişinin olduğu anlaşılmaktadır. Devletin üst yapısına ilişkin anayasal
düzenlemeler, dış politik yönelişler gibi temel konularda öneri ve eleştirilerine
rastlamadığımız vekiller, daha çok yerel ve genel alt yapı sorunları, bütçe
çalışmaları, af konuları ve üyelerinin sosyal yaşamını iyileştirmeye dönük
çabalar içerisinde olmuşlardır.
Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı Mustafa Kemal’in teveccühüyle,
Yakup Kadri, Abdürrezzak ve Ali Rıza Beyler III. Dönemde de Mardin’i temsil
edeceklerdir.
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Amerikan Board Misyoneri Olive L. Parmelee Andrus
ve Mardin185
Doç. Dr. Türkmen TÖRELİ
Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir
Dr. Öğr. Üyesi Füsun ÇOBAN DÖŞKAYA
Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir
ÖZET: Bu çalışma 1810 yılında Boston’da kurulan Protestan misyonerlik örgütü
Amerikan Board'un (ABCFM) Osmanlı'daki çalışma bölgelerinden birisi olan Doğu Türkiye
Misyonu'na gönderilen Amerikalı kadın misyoner Olive L. Parmelee Andrus (1840-1916)
ve Mardin hakkındadır.
Olive L. Parmelee Andrus, ABD’de 1868 yılında kurulan Kadın Misyon Cemiyeti’nin
ilk yedi misyonerinden birisidir. Güney Hadley, Massachusetts’te Mary Lyon tarafından
1836 yılında açılan Mount Holyoke Kız İlahiyat Okulu’ndan mezun olmuştur. Bu okul
Osmanlı Devleti’nde eğitim veren birçok Amerikan okulunun kurucusu olan kadın
misyonerlerin yetiştirildiği önemli okullardan birisidir. Bayan Parmelee de Mardin’de kız
okulu açmak için ABD’den Türkiye’ye gelmiş ve kırk sekiz yıl burada görev yapmıştır.
Çalışma içerisinde Olive L. Parmelee Andrus ve onun yaşadığı dönemdeki Mardin
hakkındaki bilgilere, misyoner hatıralarından, Amerikan Board’un faaliyet bülteni olan
The Missionary Herald ve Kadın Misyon Cemiyeti yayını Life and Light for Woman
serilerinden ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Amerikan Board, Olive L. Parmelee Andrus, Alphaeus Newell
Andrus, Mardin, Mardin Kız Okulu, Mount Holyoke Kız İlahiyat Okulu.

American Board Missionary Olive L. Parmelee Andrus and Mardin
ABSTRACT: This study is about the American Board missionary Parmelee Olive L.
Andrus (1840-1916) and Mardin. The American Board, a Protestant missionary
organization, was founded in Boston in 1810 and Olive Parmelee was sent to the Eastern
Turkey substation of the Near East Station.
Parmelee was one of the first seven missionaries adopted by the Woman’s Board
of Missions. She was a graduate of Mount Holyoke Female Seminary founded in 1836 by
Mary Lyon in Southern Hadley, Massachusetts. This school was an important institution
where female missionaries, the founders of many schools established in the Ottoman

Bu çalışmanın bazı bölümleri 09 – 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Mardin’de düzenlenen
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde “Amerikan Board Misyoneri Olive L. Parmelee
Andrus ve Mardin Kız Okulu” başlıklı bildiri olarak sunulmuştur. Çalışma içerisinde yer alan tüm
çeviriler yazarlara aittir.
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Empire, were raised. Parmelee sailed for Turkey in 1868 to establish the Mardin Girls’
School and served in Mardin for 48 years.
In this study, information about Miss Parmelee and Mardin are obtained primarily
through the memoirs of Board missionaries, the ABCFM periodical The Missionary Herald,
and Woman’s Board of Missions publication Life and Light for Woman.
Keywords: American Board, Olive L. Parmelee Andrus, Alphaeus Newell Andrus,
Mardin, Mardin Girls’ School, Mount Holyoke Female Seminary.

Giriş
Amerika Birleşik Devletleri’nde 1810 yılında Protestanlık dinini186 yayma
amacıyla kurulan ve kısa süre içerisinde ülkenin en etkili Protestan misyonerlik
örgütü haline gelen Amerika Yabancı Misyon Temsilcileri Birliği (American
Board of Commissioners for Foreign Missions) kısaca ABCFM ya da Amerikan
Board olarak adlandırılmaktadır. Amerikan Board misyonerleri gittikleri
bölgeler hakkında düzenli olarak Board merkezine rapor yazmışlardır. Bu rapor
ve yazıların yer aldığı Amerikan Board arşivi187 misyonerlerin faaliyet
gösterdikleri bölgelerin kültürleri hakkında bilgiler veren, onların sosyal,
ekonomik ve siyasi yapısını aktaran dokümanları içermektedir.188 Amerikan
Board’un yarım milyondan fazla belgeden oluşan, araştırmacılar ve ülkemiz için
önemli bir kaynak olan bu geniş arşivin büyük bir kısmı 1944 yılından beri
Harvard Üniversitesi’nin Houghton kütüphanesinde bir kısmı da Congregational
House kütüphanesinde yer almaktadır. 1980 yılında bu belgelerin bir kısmı
Research Publications Inc., (RPI) tarafından mikrofilm olarak basılmıştır.189
Misyoner faaliyeti yalnızca dinsel bir çalışma değildir. Uygur Kocabaşoğlu bu faaliyetleri
“dinsel boyutları çok aşan, ekonomik-sosyal-kültürel boyutları olan bir tür nüfuz etme aracı”
olarak aktarmaktadır. Detaylı bilgi için bknz: Uygur Kocabaşoğlu, Kendi Belgeleriyle Anadolu’daki
Amerika: 19.Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Amerikan Misyoner Okulları, 2. Baskı, Arba
Yayınları, İstanbul 1991, s. 24.
187 Bilkent Üniversitesi Tarih bölümü, “ABCFM Projesi” isimli çalışma ile ABCFM’nin 1817-1919
yılları arasındaki Yakın Doğu mikrofilm koleksiyonunun elektronik ortama aktarılma işini
üstlenmiştir. Belgeler henüz erişime açılmadığından araştırmacılar Bilkent kütüphanesinde var
olan
mikrofilmler
üzerinden
tarama
yapabilmektedir.
Ayrıca,
http://history.bilkent.edu.tr/abcfm-collection/ adresinden ilgili misyon bölgesi veya misyoner
adıyla yapılacak arama ile reel içeriklerine ulaşılabilir.
Amerikan Board arşivlerinin Osmanlı-Amerikan ilişkileri açısından değerlendirilmesi hakkında
bknz: Özgür Yıldız, “ABCFM (Amerikan Board) Arşivleri’nin Osmanlı-Amerikan İlişkileri
Bağlamında Değerlendirilmesi”, Tarih Okulu Dergisi, 9, S. 27, 2016, s. 553-570.
188 Detaylı bilgi için bknz: Papers of the American Board of Commissioners for Foreign Missions:
Guide to the Microfilm Collection, Research Publications, Connecticut, 1994.
189 RPI’nın bastığı mikrofilm koleksiyonu altı birimden (Unit) oluşmaktadır ve ülkemizle ilgili olan
belgeler Yakın Doğu (Near East) başlığı altında beşinci birim içerisinde 502 ve 702 Reel
numaraları içerisinde toplanmıştır.
186
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Amerikan Board’un programına Osmanlı Devleti 1819 yılında alınmıştır.
1820 yılında ilk Amerikan Board misyonerlerinin İzmir’e gelmesi ile Osmanlı
Devleti coğrafyasında başlayan süreç, yıllar içerisinde hız kazanmış, Protestan
inanışa sahip olan Board misyonerlerinin ülkemizdeki faaliyet alanları ve
kapsamı genişletilmiştir. Bu süre içerisinde Amerikan Board teşkilatı
“Anadolu’da ve Balkanlarda en çok Ermeni ve Rum yerel Hıristiyan nüfusa
hizmet veren yirmiden fazla misyon istasyonu190 kurmuş…ve bu bölgeleri
örgütsel amaçlar için Avrupa, Batı, Merkezi ve Doğu Türkiye misyonları adıyla
dört yönetim birimine bölmüştür”191
İlk Board misyonerlerinin İzmir’e gelmesinin ardından 1820 ile 1830
yılları arasında kalıcı misyonerlik çalışmaları için evli misyonerler bölgeye
gönderilmiştir. Bu dönem içerisindeki amaç bölgeyi ve devleti tanıma olmuş,
misyonerler yerel dilleri, adet ve görenekleri öğrenme süreci içerisine
girmişlerdir. Uzun yıllar boyunca Osmanlı’daki faaliyetlerine, İngiliz
büyükelçilerinin koruması altında devam etmişlerdir. Başlarda, Amerikalı
misyonerlere en fazla Rumlar ve Ermeniler tepki göstermiş ve karşı çıkmış olsa
da misyonerler eğitim kurumları ve kiliseler açarak hedeflerine ulaşmışlar ve
en çok da Ermeniler üzerinde etkili olmuşlardır. Misyonerler ekonomik olarak
sıkıntı çekseler de ABD’den gelen yardımlarla ayakta kalmayı başarmış ve açmış
oldukları kurumları her zaman desteklemişlerdir. Ermeni nüfusun yoğun
olduğu bölgelerde hastaneler, Protestan kız ve erkek okulları kurmuş,
yetimhaneler açmış, atölyelerde bölge insanlarını eğitip istihdam ederek dini
eğitim verecekleri fırsatları hiçbir zaman kaçırmamışlardır.
1829 yılında Amerikan Board’un üst yönetimi Anadolu’da Ermenilere
yönelik çalışma yapma kararını almıştır. 1830 yılında misyoner Dr. Eli Smith ve
Henry Gray Otis Dwight İstanbul’dan Erivan’a dolaşıp Doğu Anadolu’da Ermeni,
Kürt ve Türkler üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Bu gezilerinin sonucunda
yerleşim merkezlerinin coğrafyası ve tarihi hakkında önemli raporlar
yazmışlardır. Bu raporların bizim açımızdan en önemli sonucu Amerikalı
misyonerlerin “Ermeniler için okul açılmalı” ve “ders kitapları basılmalı” görüşü
Amerikan Board’un yerleşme sistemi literatüründe, Misyon (Mission), İstasyon (Station) ve
dış-istasyon (Out-station) ifadeleri kullanılmaktadır.
Misyon, öncü misyonerlerin ilk çalışmaları başlattıkları bölgedir. İstasyon, misyon bölgesine bağlı,
daha ufak, şehir veya kasabadır. Dış-istasyon, istasyon bölgesi içindeki daha ufak çaplı bir
yerleşim bölgesidir. Dış istasyonlar, istasyon misyonerlerinin yetiştirdiği yerli yardımcılar (native
helpers) tarafından idare edilir.
191 DLIR, American Board Archives, s. 1, http://dlir.org/arit-american-board-archives.html
E.T.:20.04.2018.
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olmuştur.192 Bundan sonra eğitim faaliyetleriyle Ermenilerin Osmanlı Devletine
karşı ayaklandırılma süreci hız kazanmıştır. Ayrıca 1830 yılında Osmanlı
Devleti ile ABD arasında Seyrisefain ve Ticaret Antlaşması imzalanmış, ABD’ye
“en ziyade müsaadeye mazhar millet” statüsü verilmiş ve bu tarihten sonra
Osmanlı Devleti’nde birçok misyon istasyonu kurulmaya başlanmıştır.193
“1844’te [Amerikan Board’un] Rumlara yönelik yaptığı faaliyetler
durdurulmuş ve Ermeniler, örgütün adı Ermeni misyonu olacak derecede asıl
hedef kitle olarak”194 benimsenmiştir. 1860’lı yıllarda Osmanlı Devleti’nde
İngilizceye hâkim olan bir Protestan Ermeni cemaati bulunmaktadır ve “1870
yılına gelindiğinde bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalan tüm
alanlar… Amerikan misyoner faaliyetlerinin etki alanına” girmiştir.195
Amerikan Board’un süreli yayınlarından The Orient196 dergisinde
“Türkiye’deki ABCFM Misyonunun Gelişimi” başlıklı yazıda Amerikan Board’un
Türkiye serüveni kısaca şöyle özetlenmektedir:
1819 yılında Pliny Fisk ve Levi Parsons’un gönderilmesiyle başlayan “Filistin
Misyonu”nun Amerikan Board’un dört Türkiye misyonu ve Presbiteryen Board’un
bir Suriye misyonuna dönüşmesinin evrelerini incelemek çok ilginç…Boston
limanından gemiye binen iki öncünün [Fisk ve Parsons] görevi Kudüs’te bir
istasyon kurmak ve öncelikle Yahudiler üzerinde çalışmaktı…Ocak 1820’de İzmir’e
vardıktan sonra “İzmir Doğu Akdeniz’de kalıcı bir misyon kurmak için en iyi
konum” diye yazdılar…Kudüs için görevlendirilmiş olduklarından yollarına devam
ettiler. 1823’e kadar burada [Kudüs] kalıcı bir istasyon açılamadı. 1822’de Malta
adasında bir basımevi kuruldu. 1823’ün sonlarında Beyrut’ta Bay Goodell bir
192 Oktay Bozan, “XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Mardin’de Amerikan Misyonerlerinin Faaliyetleri”,

e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, S. XII, Kasım 2014, s. 24-25.
193 İstasyonlarda kurulan ABCFM misyonerlerinin inşa ettiği, satın aldığı veya kiraladığı binalarda
ücretsiz İngilizce dersleri verilmiştir.
194 Suavi Aydın, Kudret Emiroğlu, Oktay Özel, Süha Ünsal, Mardin: Cemaat- Aşiret- Devlet, Tarih
Vakfı Yayınları, İstanbul 2000, s. 278.
195 Kocabaşoğlu, Kendi Belgeleriyle, s. 106.
196 The Orient, 1910 yılından 1922 yılına kadar haftalık olarak İstanbul’da American Bible House
(Amerikan İncil Evi) tarafından İngilizce basılan, gündelik olaylar, siyaset ve toplum hakkında
rapor veren Amerikan Board yayınıdır.
Amerikan Board’un bölgemizdeki diğer süreli yayınlarının adları şöyledir:
Amerikan Near East Society Bulletin: Amerikan halkına Orta Doğu hakkında bilgi sağlamak
amacıyla yayınlanmıştır.
Levant Trade Review: Amerikan Ticaret Odası tarafından 1911-1931 yılları arasında basılmıştır.
Alma Mater Newsletter: Türkiye’deki Amerikan Board okulları mezunları hakkında bilgi vermek
üzere, 1995-2002 yılları arasında SEV tarafından basılmıştır.
Dear Friends: 1924-1994 yılları arasında haftalık olarak Board tarafından basılan İngilizce
bültendir.

100

Amerikan Board Misyoneri Olive L. Parmelee Andrus ve Mardin

istasyon açtı ve Ermeniler ile Maruniler üzerinde çalıştı. 1826 yılında Board Malta,
Suriye ve Filistin’i misyon olarak açtı…1827 yılında bu üç misyon Batı Asya
Misyonunu oluşturmak için bir araya getirildi…Nisan ayından başlayarak 1830
yılı içerisinde misyoner Eli Smith ve H. G. O. Dwight, gelecekteki misyon
istasyonlarını açacakları stratejik noktaları belirlemek amacıyla Anadolu’ya ve
İran’a o ünlü keşif gezilerini yaptılar.197 Aynı yıl Yunanistan misyonu
başlamıştı…1839 yılında Amerikan Board Yunanistan, Türkiye, Suriye [olmak
üzere] yine üç ayrı misyona sahipti…Bir sonraki yıl Kıbrıs ayrı bir misyon haline
getirildiyse de 1841’de bundan vazgeçildi. 1843 yılında İstanbul’da Yahudilere
ayrı bir misyon…ve Musul’da Nasturilere bir misyon açılmasıyla misyon sayısı beşe
yükseldi. Yahudi misyonu daha sonra Selanik ve İzmir istasyonlarına sahip oldu198
ancak 1855 yılında ayrı bir misyon olarak devam edemedi ve bölge İskoç ve İngiliz
topluluklara bırakıldı. Türkiye’deki Nasturi misyonu daha sonra Musul,
Diyarbakır, Mardin ve Bitlis istasyonlarıyla Süryani misyonu haline geldi. Bu
sırada Ermeni misyonu olarak yeniden adlandırılan Türkiye misyonu büyük bir
gelişme gösterdi…Yönetilmesi çok zorlaşınca misyonun bölünmesi zorunlu hale
geldi ve 1856 yılında on beş istasyon Kuzey ve Güney Ermeni Misyonu oldu…1860
yılında iki Ermeni misyonu ve Süryani misyonunun Batı, Doğu ve Merkezi Türkiye
misyonlarına dönüştürülmesiyle önemli bir adım atıldı...1870 yılında iki olay
Amerikan Board’a bugünkü statüsünü verdi. Birincisi Suriye misyonunun
Presbiteryen Board’a transferiydi199…İkinci olay Avrupa Türkiye misyonunun Batı
Türkiye misyonu alanından ayrılmasıydı. 200

İkilinin gezileri sonunda ortaya çıkan eser için bknz: Eli Smith ve H.G.O. Dwight, Missionary
Researches in Armenia, George Wightman, Paternoster Row, London, 1834.
https://ia802606.us.archive.org/7/items/missionaryresea00condgoog/missionaryresea00con
dgoog.pdf
198Amerikan Board’un yerleşim literatüründe böyle durumlar için “işgal edildi” (occupied) ifadesi
kullanılmaktadır. Bu ifade misyonerlik faaliyetleri yapılan bölgede başarılı olunduğu anlamına
gelmektedir.
199 Suriye misyonu el değiştirince Amerikan Board Anadolu’yla daha fazla ilgilenme ve personel
gönderebilme fırsatına sahip olmuştur.
200 The Orient, “The Evolution of the A.B.C.F.M. Missions in Turkey”, Sayı, 49, 22 Mart 1911, s. 6.
197
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Resim 1: Amerikan Board’un Doğu, Merkezi ve Batı Türkiye Misyonları201
1914
yılına
gelindiğinde
Amerikan
Board’un
“dünyadaki
operasyonlarının üçte biri bu bölgede [Türkiye’de]” toplanmıştır ve burada
“450 okul, dokuz hastane, 10 sağlık merkezi ve birkaç basımevi”202
bulunmaktadır. Amerikan Board’un Türkiye’deki faaliyetleri Cumhuriyetin
ilanıyla birlikte şekil değiştirmiş, kurumlarının çoğu kapatılmış, personelinin
sayısı azaltılmış, Türkiye’de kalan okulların ise yeni laik sisteme ayak
uydurması sağlanmıştır. 1961 yılından sonra ABCFM, Amerikan Board adını
kullanmaya devam ederek, Birleşik Kilise Board’u (United Church Board for
World Mission) (UCBWM) haline getirilmiş, Board’un Türkiye’de var olan
kurumlarının Türklerin mülkiyetine ve gözetimine bırakılma politikasına
geçilmiştir. Bu politikanın sonucu olarak, Board’un mallarını güvende tutmak
amacı ile 1968 yılında kâr amacı gütmeyen, özel, Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV)
kurulmuştur. 1998 yılına gelindiğinde Board’un elinde kalan üç okul, bir
hastane ve bir basımevinin tüm yönetimsel ve finansal idaresi, 2010 yılında ise
bunların tüm mülkiyeti SEV vakfına geçmiştir. 2010 yılında Birleşik İsa
Kilisesi’nin “bir irtibat bürosu olarak işlev gören Amerikan Board, kalıcı olarak
kapatılmış ve Board’un Türkiye’deki tarihi varlığı sona ermiştir.”203
DLIR, American Board Archieves, http://dlir.org/images/stories/dlir/arit/map1.jpg
E.T.:20.04.2018, s.1.
202 DLIR, http://dlir.org/arit-american-board-archives.html E.T.:20.04.2018, s.1.
203 Agb, s.1.
201
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Türk-Amerikan ilişkilerinin yorumlanmasında
ve
tarihimizin
değerlendirilmesinde, tüm dünyada etkili olan Amerikan Board’un ve
misyonerlerin faaliyetlerinin incelenmesi son derece gereklidir. Bu amaçla
çalışmanın konusu olarak Amerikan Board misyonerlerinin kadın öncülerinden
birisi olan ve kırk sekiz yıl boyunca Mardin’de görev yapan Olive L. Parmelee
Andrus seçilmiştir. Bayan Parmelee hakkındaki bilgiler öncelikle misyoner
hatıralarından ve Amerikan Board’un faaliyet bülteni The Missionary Herald ve
kadın misyonerlerin yayını Life and Light for Woman serilerinden toplanmıştır.
1. Olive L. Parmelee Andrus (1840-1916)
Olive L. Parmelee Andrus 1840 yılında ABD’nin Orta Batı denilen
bölgesinde Ohio eyaleti sınırları içerisinde yer alan Toledo’da doğmuştur.
Amerikan İç Savaşı’nın başladığı yıl olan 1861’de Mary Lyon’un kurmuş olduğu
misyonerlik çalışmalarında çok önemli bir okul olan ve birçok misyoner kadın
yetiştiren Mount Holyoke Kız İlahiyat Okulu’ndan mezun olmuştur. Mezun
olduktan sonra ilk beş yılını bu okulda öğretmen olarak geçirmiştir. 1868 yılının
Ağustos ayında kızlara yönelik bir yatılı okul açmak ve yönetimini üstlenmek
üzere Mardin’e gelmiştir. Bayan Parmelee Mardin’e geldiğinde bekârdır ve
yanında Isabella C. Baker isimli bir başka misyoner vardır.204
Mardin’de kaldığı yıllar boyunca etkili çalışmalar yapmış olan Bayan
Parmelee, Board tarihi içerisindeki önemli kadın misyonerlerden birisidir. 1868
yılında kurulan Kadın Misyon Cemiyeti’nin (Woman’s Board of Missions)205 yurt
dışına gönderdiği ilk yedi kadın misyonerden206 biri olmuştur ve adı kurumun
öncü misyonerleri arasında geçmektedir. Bayan Parmelee o dönemde eşlerinin
yanında misyon çalışmalarına katılan evli kadınlardan biri değildir ve resmi
olarak kendi adına görevlendirilen Kadın Misyon Cemiyeti’nin207 ilk kadın
misyonerlerindendir.
Ayrıca, Bayan Parmelee o dönemde Doğu Türkiye’nin ücra bölgeleri olan
Van, Bitlis, Harput ve Mardin’e gönderilmiş Mount Holyoke okulu mezunu, New
Rufus Anderson, History of the Missions of the American Board of Commissioners for Foreign
Missions, Vol.1, Congregational Publishing Society, Boston, 1872, s. 129.
205 Çalışma içerisinde Kadın Board’u olarak da adlandırılmıştır.
206 Kadın Misyon Cemiyetinin ilk yedi misyonerinin isimleri ve gittikleri yerler şöyledir:
Bayan Mary K. Edwards- Inanda, Güney Afrika; Bayan Mary E. Andrews- Tungchow, Çin; Bayan
Olive L. Parmelee- Mardin, Türkiye; Bayan Ursula E. Clarke- Bursa, Türkiye; Bayan Adelia M.
Payson- Foochaw, Çin; Bayan Rebecca D. Tracy- Sivas, Türkiye; Bayan Maggie Webster- Seylan.
Yedi kadından üçünün Osmanlı Devleti’ne (Mardin, Bursa, Sivas) gönderilmiş olması bölgeye
verilen önemin bir kanıtıdır.
207 Amerikan Kadın Misyon Cemiyeti’nden önce kadınlar misyoner eşlerinin bölgedeki görevlerini
kolaylaştırıcı kişiler olarak görev almaktaydılar.
204
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England208 (Yeni İngiltere) ruhuna sahip dört kadından da birisidir.
Parmelee’nin de içinde bulunduğu bu grubun en büyük özelliği, ABD’de Kadın
Misyon Cemiyeti içerisinde yaşadıklarının bir kahramanlık ve başarı öyküsü
olarak anlatılması ve başka birçok Amerikalı kadına misyoner veya bağışçı
olması yönünde örnek olmasıdır. Bu grubun hikâyesi, Amerikan kaynaklarında
“kahramanlık, başarı ve trajedinin öyküsü” 209 olarak geçmektedir. Amerikan İç
Savaşı’nın hemen sonrasındaki ilk on yıllık süreç içerisinde Türkiye’ye gelen bu
misyoner kadınların aldıkları eğitim ve kariyerlerinde yaşadıkları, büyük
benzerlikler göstermektedir. Karakter yapıları, çoğunun gelmiş olduğu New
England bölgesinin tüm özelliklerini taşımakta ve çevrelerinde ağırbaşlı,
çalışkan ve iyiliksever kadınlar olarak bilinmekte ve saygı görmektedirler. Doğu
Anadolu bölgesine geldiklerinde büyük sıkıntılar yaşamış olsalar da bu kadınlar
aynı zamanda ileriki yıllarda yaptıkları faaliyetlerle Osmanlı Devleti’nde daha
büyük sıkıntıların yaşanmasının zeminini hazırlamış olan kadınlardır. Bu
grubun içinde yer alarak Bitlis’e giden Ely kardeşler, burada Mount Holyoke
Okulunun bir benzerini kurmuşlardır. Harput’ta görevlendirilen Bayan
Seymour, Bayan Bush ve Bayan Wheeler burasının Amerikan Board’un en etkili
istasyonlarından biri olmasını sağlamışlardır.

ABD’nin doğduğu yer diye bilinen bu bölge, Conneticut, Maine, Massachusetts, New
Hampshire, Rhode Island ve Vermont eyaletlerinden oluşmaktadır. Dini baskılar yüzünden
İngiltere’den kaçan Püritenlerin Amerika’ya ilk çıktıkları bölgedir.
Amerikan tarihinde koloniler döneminde New England Kolonileri, Orta Koloniler ve Güney
Kolonileri arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır ve Kuzey Doğu’da bulunan New England
bölgesi taşlı bir yapıya sahip olduğundan bu bölge insanı çiftçilik ile uğraşamamış ve su gücünü
kontrol altına alarak ticaretle uğraşmıştır. Bölgede ki kereste üretimi gemi yapımını güçlendirmiş
ve limanlar bölgedeki ticareti geliştirmiştir.
New England ruhunu, dinin bu bölgedeki insanlar üzerindeki etkisini ve Amerikan Board’un
kurulma atmosferini anlayabilmek için ABD tarihinde derin etkilere sahip olan İkinci Büyük
Uyanış’ın (Second Great Awakening) anlaşılması gerekmektedir.
Amerikan tarihinde Birinci Büyük Uyanış olarak değerlendirebileceğimiz 1730’lardaki dinsel tepki
George Whitefield ve Jonathan Edwards’tan ilham almıştır. Bu uyanış sırasında ortaya çıkan
Protestan mezhepler din adamlarının konumlarını zayıflatmış, inananları kendi vicdanlarına
güvenme yönünde cesaretlendirmiştir. Birinci uyanışın en büyük önemi artan mezhep ve
tarikatlar ile dinsel hoşgörü ilkesinin benimsenmesidir.
19. yüzyılın ilk yarısında, 18. yüzyılın sonlarındaki ki din karşıtı ortama tepki olarak ortaya çıkan
dinsel yeniden canlanış dalgası, İkinci Büyük Uyanış olarak bilinmektedir ve daha sosyal içerikli
bir harekettir. New England bölgesindeki Hıristiyanlaştırma hareketi mezhepler arası misyoner
toplulukların kurulmasına neden olmuştur. Amerikan Board’da bu dönem de kurulan misyonerlik
teşkilatlarından birisidir. Detaylı bilgi için bknz: Amerikan Tarihinin Ana Hatları,
http://www.usemb-ankara.org.tr/ABDAnaHatlar/Tarih.htm E.T. 20.03.2018
209 Richard S. M. Emrich, “Olive Parmelee Andrus”, Life & Light for Woman, Vol. XLVII, No. 10, Oct
1917, s. 479.
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Resim 2: Bayan Olive Parmelee Andrus,
Mardin Türkiye, 1868-1916210
Bayan Parmelee, Mardin’e gitmek üzere 18 Ağustos 1868 tarihinde New
York’tan gemiyle yola çıkıp Mount Holyoke Okulunu bıraktığında yirmili
yaşlarındadır.211 1868 yılının Ekim ayında Harput’a varmış ve birkaç ay burada
kalmıştır. 1858 yılı sonunda Mardin’e transfer olarak burada Mardin
istasyonunu kuran Papaz William Frederick Williams212 (1818-1871) ve kendisi
gibi misyoner olan eşi Bayan Kate Pond Williams (1831-1895) ile birlikte 1869
yılı başında Mardin’e geçmiştir.

Life & Light for Woman, Jubilee Number, Vol. XLVII, No. 10, Oct 1917, s. 424.
Bayan Parmelee’nin ileride evlenecek olduğu papaz Alphaeus Newell Andrus (1843-1919) ve
o zamanki eşi Louisa M. Morse Andrus da (1846-1873) kendisinden dört ay önce 25 Nisan
1868’de New York’tan Mardin’e gitmek üzere yola çıkmış ve haziran ayında Mardin’e
varmışlardır.
212 Amerikan Board personel kayıtlarına göre Papaz Williams ilk eşi olan misyoner Sarah Pond
Williams (-1854) ile 1848 yılında evlenmiştir. Daha sonraki eşi misyoner Harriet B. Harding ile
1857 yılında evlenir ancak eşi vefat eder. Daha sonra 1861 yılında, 1865 yılında ölen üçüncü eşi
Caroline Barbour ile evlenir. Dördüncü eşi Clara C. Pond ile (Kate)1866 yılında evlenir. Bayan
Parmelee’ye eşlik eden Papaz Williams’ın dördüncü eşi olan Kate’dir.
210
211
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Resim 3: Olive Parmelee’nin Personel Kayıtları213
1.1. Amerikan Kaynaklarında Mardin Kız Okulunun İlk Yılları
Parmelee ve Isabelle G. Baker’in214 Mardin’deki görevi burada yerli
papazların ve teoloji öğrencilerinin eşleri için okul açmaktır. Öncelikle kızların
okuma öğrenmesine veya okula gönderilmesine izin vermeyen toplumu, kadın
eğitimi konusunda ikna etmeyle işe başlarlar. Sonrasında ise düzenlemiş
oldukları kadın toplantılarına, kadınların katılmalarını sağlarlar. Kızların okula
gitmesi ve kız okulu açmak, içinde yaşadıkları toplumda kolay olmamıştır.
Ancak, küçük bir girişim olarak başlayan Mardin Kız Okulu (Mardin Girls’ High
School), Bayan Parmelee ve yanındaki misyonerlerin çabaları ve kapı kapı
dolaşmaları sonucunda büyümüştür.
Amerikan Board misyonerlerinin Osmanlı’da okul açma sebebi, kız veya
erkek öğrenci fark etmeksizin, iyi bir Hıristiyanlık eğitimi vermektir. 1850’li
yıllara kadar okul açmaktaki amaç, misyonerlerin üzerinde çalıştıkları kişilere
Amerikan Bord Heyeti (American Board), Istanbul, "Personnel records for Olive L. Parmelee
Andrus,” American Research Institute in Turkey, Istanbul Center Library, online in Digital Library
for International Research Archive, Item #11563, http://www.dlir.org/archive/
items/show/11563 (accessed May 14, 2018).
214 Bayan Isabella G. Baker, İran misyonunda görevli olan Bay Stocking ile 1873 sonbaharında
evlenmiş ve Mardin misyonundaki görevinden ayrılmıştır. Onun yerine 1874 yılında misyona Bay
N. H. Bell ve karısı; Bayan Sarah E. Sears; Dr. Thom ve karısı Bayan Thom katılmışlardır.
213
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okuma öğretmeleri ve İncil’in okunabilmesini sağlayarak din adamlarının
yetişmesine öncü olmuştur. Bu yüzden Osmanlı’da açılan okullar başta
“seminary” adı verilen ilahiyat okulları olmuştur. “High School” adı verilen
ortaokullar [liseler] (veya yüksekokullar) ilahiyat okullarına hazırlık yapılan
okullar olarak görülebilir.215
Mardin kız okulunun ilk öğrencileri Amerikan kaynaklarında
“[k]itaplarının üzerine eğildikçe yüzlerini kapatan, tuhaf gümüş rengi başörtüleri
ve başları üzerine incelikle atılmış açık renkli veya işli peçeleriyle, bazıları
bebekleriyle gelmiş yerde oturan beş öğrenci”216 şeklinde anlatılmaktadır. Mount
Holyoke Kız İlahiyat Okulunun modeli ile oluşturulduğu için Mardin Kız Okulu
da Türkiye’deki diğer yatılı kız okullarının yapısına ve okul programına
sahiptir.217 Eğitim dili Arapça olan okulda ev işleri ve çocuk bakımının yanı sıra
tarih, cebir, fizik gibi dersler okutulmuş, ağırlıklı olarak İncil çalışmalarına yer
verilmiş, İngilizce gibi Türkçe de yabancı bir dil olarak öğretilmiştir.218
Bayan Parmelee’nin Mardin Kız Okulu hakkındaki anılarını misyoner
Richard Stanley Merrill Emrich şöyle betimler:

Okul yapısı aşağıdan yukarıya doğru şöyle sıralanmaktadır: İlk başta yetişkinler için “Sabbath
School”: Pazar Okulu; Çocuklar için “Common Schools”: Mahalle Okulları; “Primary Schools”:
İlkokul; “Home Schools”: Ev okulları; Daha sonra ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre “High Schools”:
Ortaokul/Lise veya yüksekokul; “Seminary”: İlahiyat Okulu; “Theological Seminary”: Teoloji
Okulu; “College”: Kolej veya Üniversite.
Bu okullar hakkında detaylı bilgi almak için bknz: Ayşe Aksu, “Amerikalı Misyonerlerin Osmanlı
Anadolusu’ndaki Eğitim Faaliyetleri (1820-1900) ve Bunun Osmanlı Toplum Yapısına Etkileri”,
Basılmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010.
216 Life & Light for Woman, “Girls’Boarding Schools in Turkey: 1868-1892”, Vol. XXII, No. 3, Mart
1892, s. 111.
217 Bayan Parmelee, bölgenin önemli bir misyoneri olan Alphaeus N. Andrus’la evlendikten sonra
müdür olarak değil bir öğretmen ve mütevelli heyeti üyesi olarak okulda başlamış olduğu görevini
sürdürmüştür.
218 Mardin Kız Okulu hakkında detaylı bilgi edinmek için bknz: Gülbadi Alan, “Amerikan Board’ın
Mardin’de Yürüttüğü Eğitim Çalışmaları Çerçevesinde Mardin Kız Okulu”, I. Uluslararası Mardin
Tarihi Sempozyumu Bildirileri, 26, 27, 28 Mayıs 2006, Ed. İbrahim Özcoşar ve Hüseyin H. Güneş,
İstanbul, 2006, s. 503-516; Timuçin Oktar, Hamdi Genç, “Osmanlı-ABD İlişkileri Bağlamında
Mardin Sancağı’nda Faaliyet Gösteren ABD’ye Ait Eğitim ve Sağlık Kurumları”, I. Uluslararası
Mardin Tarihi Sempozyumu Bildirileri, 26, 27, 28 Mayıs 2006, İstanbul 2006, s. 493-502; Sıraç
Aktürk, “Amerikan Misyonerlerinin 1863-1885 Yılları Arasında Mardin’de Tesis Ettikleri Okullar”,
Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.5, S.1, 2017, s. 20-41; Özgür
Yıldız, “1890–1919 Yılları Arasında Amerikan Board Teşkilatı’nın Mardin’deki Faaliyetleri”,
Makalelerle Mardin I: Tarih-Coğrafya, Haz. İbrahim Özcoşar, İstanbul, 2007, s. 563-580; Sıraç
Aktürk, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Mardin Sancağında Eğitim, (Erzurum Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum, 2015.
215
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1868’de Bayan Parmelee olarak Mardin Kız Okulunun [Girls’ High School of
Mardin] temellerini attı. Kuzey Mezopotamya'nın bu perişan Suriye ırkı cahildi ve
batıl inançlara sahipti…Sözde Hıristiyan idiler ancak Hıristiyanlık hakkında çok
az şey biliyorlardı…
Başlangıçlar küçük olmuştur: öğrencileri, bir avuç; sınıfı, zemin kutular ve
sandıklardan temizlenmiş- alçak tavanlı kapı, ışık ve havanın geldiği tek açıklık...
Yıllar sonra, doksan kız öğrenciye yatakhane yapılmasını ve daha fazlası için
sınıfa [sahip] yeni geniş binanın temellerinden yükselmesini izlerken, aklı [okulun]
ilk günlerine nasıl da gitmiş olmalı!
Mary Lyon’un eğitim almış kadınlar hakkındaki fikirleri için bu, elli yıl
öncesinin Türkiye’si, düşmanca bir ortama sahipti. Kadınların durumu oldukça
aşağı derecedeydi. Eğitim erkeklere mahsustu- [erkeklerin] seçilmiş birkaçı, dini
[kurumların] veya hükümetin kolay ve iyi maaşlı işleri için seçilmişti.
Yine de bu olumsuz şartlar altında okul kök saldı. Sabırla “vaizlik
eğitiminde” olanların eşleri ile temel bilgileri prova eden o [Bayan Parmelee], Kız
Okulunun tamamlanmasına şahit oldu. Okul mezunlarının dağ ve ova köylerinde
ve uzaklardaki Arapça konuşulan Suriye, Arabistan ve Mısır’da öğretmenlik
yapmasının sonuçlarını gördü. Daha iyi ve kültürlü anneler olmaları için
mezunlarının çocuklarına kucak açtı. Anasınıfı ve sonrasında eğitim sınıfı açıldı.
Ve bu küçük başlangıçlardan kırk yıl sonra Müslüman bir hükümet, fırsat kapısını
onun çalıştığı yerde Mardin’in Müslüman kızlarına açtı…
Para azdı, malzemeler eski ve yetersizdi, ilerleme çok yavaş oluyordu- her
şeyi en başından gördü. Altı yıl müdür ve sonra öğretmen ve mütevelli heyeti üyesi
olarak okulun karakterini derinden etkiledi. Hiçbir şey görüntü için yapılmıyordu.
Bütün yönleriyle, hoşgörülü derin bilgi onun alışkanlığıydı. Bu bulaşıcıydı. New
England ev hanımının düzeni, sistemi ve temizliği evinde ve okulda hüküm
sürüyordu. Diğer kurumlar gibi, okul da ayrı bir bireyselliğe sahipti ve onun
karakterinin etkisi okulun üzerindeydi.219
Bayan Parmelee’den yıllar sonra Mardin Kız Okulunun yöneticiliğini
yapacak olan misyoner Agnes Fenenga, 1911 tarihli “Birçok Kız Evladın Annesi:
Olive Parmelee Andrus, Mardin Türkiye” başlıklı yazısında Bayan Parmelee’den
övgüyle bahseder ve okulun ilk yıllarını şöyle anlatır:
Kırk iki yıl önce Bayan Andrus, Amerikan Board’un Arap çalışma merkezi
olan Mardin’de küçük penceresiz bir evde, kadınlar için bir okul açtı. [Yerli]
yardımcılar olmak üzere yetiştirilen adamların genç eşleri ve iyi İncil Kadını
Richard S. M. Emrich, “Olive Parmelee Andrus”, Life & Light for Woman, Vol. XLVII, No. 10, Oct
1917, s. 480.
219
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olabileceği düşünülen birkaç dul kadın, okulun ilk öğrencileri olmaları için ikna
edildiler. Okuma, yazma ve zihinsel aritmetik dersi aldılar. İncil hikâyeleri
dinlediler ve [bu hikayeleri]nasıl anlatacaklarını öğrendiler. Kendilerini temiz
tutmayı ve bebeklerine bakmayı öğrendiler…Anneler, bebeklerini ve onların
beşiklerini de beraberlerinde getirir ve dersler sıklıkla bebek ağlamasıyla kesilirdi.
Birkaç yıl geçip, okul günümüzdeki yerine taşındıktan sonra ilk bekâr kız
okula kabul edildi. Genç bir kızın evinden çıkıp sokaklardan geçerek okula gelmesi
veya evine gitmesi imkânsız bir şey olarak görülüyordu. Bu kızın evini bırakıp
okulda yaşamaya başlaması ise söz konusu bile edilemezdi. Bütün “akıllı adamlar”
kızların eğitilmeye ihtiyacı yok-bu sadece zarar verir! diyorlardı. Kızların
eğitilmesine yönelik bu önyargı tamamıyla aşılamadı, ancak daha önce çok fazla
büyük diye görülen bina, şimdi daha yüksek eğitim almak isteyen kızlar için
oldukça yetersiz. Başlarda olduğu gibi okula değer verenler sadece fakir ve
evsizler değil, varlıklı ebeveynler de kızlarını göndermeye hevesliler ve eğitimli
eşler eğitimsiz adamlar arasında bile değere sahip. Köy okullarında erkekler gibi
kızlarımızın da öğretmenlik yapacağı zamanı bekliyoruz…Okul sayı olarak
büyümeye devam ediyor ve popülerliği artıyor, ancak Hıristiyan öğretmenler ve
İncil Kadınları yetiştirme amacı unutulmuyor olmasına rağmen şimdi ufkumuzu
geliştirmemizin ve ortaokul eğitimini seçilmiş Hıristiyan çalışanlarla
kısıtlamamamız gerektiğinin zamanının geldiğini hissediyoruz.

Resim 4: Mardin Yolunda220
Agnes Fenenga, “The Mother of Many Daughters: Olive Parmelee Andrus, Mardin, Turkey”,
Light and Life, January 1911, s. 14.
220
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Her yıl yeni dersler ekleniyor, şimdi kursumuzda İngilizce ve Türkçe,
Fizyoloji ve Astronomi, Botanik ve Fizik, Fiziki Coğrafya ve Cebir, Müzik ve
Pedagoji ve İngiliz, Türk ve Eskiçağ Tarihi var. İncil halen en baş yerini koruyordört yıllık eğitim hayatı boyunca her gün yarım saatlik İncil dersi veriliyor.
Jimnastik günlük programın bir parçası ve haftada iki kere basketbol oynanıyor.
Başlarda kızlar için yeteri kadar uzanmak oldukça zordu, ancak birçoğu iyi
oynuyor ve hepsi oyundan zevk alıyorlar. Oyun daha önce hayatlarında hiç
olmamış! Bu kadar ışık ve özgürlük içinde yaşayan bizler, Doğu’daki bir kızın
sıkışmış durumunu çok zor anlayabiliriz.
Mardin’deki ortaokul, temel eğitimin üstünde eğitim görmek isteyen Arapça
konuşan kızlar için [kurulmuş] Türkiye’nin iç kesimlerindeki tek okuldur.
Öğrencilerinin üçte biri şehirden, bazıları 20’ye yakın dış istasyondan ve geri
kalanı da diğer Arapça konuşan topluluklardan geliyor. [Okulun] mezunları bu
aynı köy ve şehirlere, öğretmenler, İncil kadınları ve çocuklarını Hıristiyan
yöntemlerine göre yetiştiren anneler olarak yayılmış durumdalar.
Bizim en parlak ve umut vaat eden öğrencilerimiz, daha önceki
öğrencilerimizin kızları ve torunları. Bayan Andrus’un bu kızları ve torunları,
anne ve anneannelerinin sıralarında otururken gördüğünde ne kadar mutlu
olduğunu düşünebiliyoruz. Zaman zaman yöneticilik görevini bırakmış olsa da
perde arkasında, okuldaki gerçek güç hep o olmuştur. Yönetici veya yardımcıları
istediklerinde her zaman onlara öğüt vermeye hazır olmuştur. Kendi okulumuz
dışında eğitim almış olan bir öğretmenimiz var ve günlük işler için hazırlanmakta
çok yardıma ihtiyaç var. Bayan Andrus, son zamanlarda bile, bu eğitim işinde
üstüne düşen görevi, özellikle zihin aritmetiği, okuma ve botanik sınıflarında, tam
anlamıyla yaptı. Son sınıf öğrencilerimize İncil dersi vermeye devam ettiği için ona
minnettarız. Onun güzel, alçakgönüllü, kutsanmış hayatı İncil yorumuna çok şey
katıyor. Dolayısıyla sadece mezunlarımız veya öğrencilerimiz değil, tüm yerli
dostlarımız…derin mevzular üzerine “Al Khatoon” [Kraliçe] dedikleri onunla sakin
bir konuşma yapmaktan çok zevk alıyorlar.
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Resim 5: Misyonerlerin Tatil Kampı221
Alanımızda kadın çalışmasının ilerlemesinden bizimle mutlu
olacaksınız…Her bir yirmi dış-istasyonumuzda bazı kadın ve kızlar
okuyabiliyorlar. Bayan Andrus’un ilk öğrencilerinin geldiği ve kızların eğitim
alması hakkında önyargıların olduğu Karabaş kilisesindeki bütün kadınlar
okuyabiliyorlar. Kendi kadın derneklerine sahipler ve sırasıyla toplantıya önderlik
ediyorlar. Mardin’de toplantılarını sık sık Hıristiyan olmayan evlerde yapan iyi bir
kadın derneği var. Aynı zamanda yetmiş beş üyeli ve bağışlarıyla Afrika’da bir kıza
eğitim aldıran ve şimdi Çin’de bir kızın eğitim almasını sağlayan, kızların
Hıristiyan Emeği Derneği var. Okulun kızlarının kendi mezunlar topluluğu var ve
okulda çok ilgilendikleri bir kızın okul ücretini ödüyorlar.222
5 Kasım 1870 tarihinde Mardin’den yazdığı bir mektupta Mardin ve açmış
olduğu kız okulu hakkında Bayan Parmelee şunları yazar:
Zannedersem şimdi sahip olduğumuz havadar ve rahat ev yüzünden, bu
yazın sıcağı, [geldiğim] ilk yıldaki sıcak gibi yorucu olmadı…Rüzgarların Arap
kokuları ile yüklü olduğu şehrin pisliğinden uzakta uyanmak, boğucu sıcaksız, kirli
havasız, daha büyük odalara sahip olmak çok rahatlatıcıydı. Değişiklikten
hepimiz zevk alıyoruz ve sağlığımız daha iyi…
221
222

Fenenga, “The Mother”, s. 16.
Fenenga, “The Mother”, s. 14-17.
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Şu küçük okulumuzun bana nasıl mutluluk verdiğini anlatabilmem
imkânsız. Keyfim her gün daha da artıyor. Baharda kadınlar çalışmalarına devam
etmek için bir yıl önce olduğundan daha fazla hazır halde bize geldiler. Kışın
yaptıkları iş, nelere ihtiyaçları olduğu konusunda onların gözlerini açtı ve
çocuklarının hastalıkları engeline rağmen, tüm yaz boyunca hızlı bir şekilde
kendilerini geliştirdiler. İncil bilgisi konusunda göstermiş oldukları ilerlemeden ve
her gün öğrendikleri şeyleri uygulamaya hazır oluşlarından, özellikle çok
memnunuz. Şimdi onlarla haftada bir akşamüstü dışarı çıkıyoruz, evden eve
ziyaretlerde bulunuyor, kadınlara okuyor, onlarla konuşup, dua ediyoruz…
Buradaki çalışmamızın başında bize bu birkaç etkili yardımcı-çalışanı verdiği için
Tanrıya şükrediyoruz. Ah sayıları bin kat artsa. Ancak bunun için inanç ve sabırla
beklemeliyiz. Alan henüz büyük bir okul için hazır değil. Kadın ve kız çocuklarının
okuldan fayda sağlayacak duruma yükseltilmeleri için önce yapılması gereken çok
iş var. Ve tüm bunları zaman halledecek.
Okulun daha da büyümesini beklerken…kadınları ziyaret etmemiz ve
onlarla toplantılar düzenlememiz sırasında yapabileceğimiz çok şey var. Şu ana
kadar yapmayı planladığımızdan çok daha azını yaptık, çünkü burada Mardin’de,
özellikle bekâr kadınların sokakta gezinmesine itirazdan çıkan, çok fazla engel
var. Bay Williams gitmiş olduğu yerler içerisinde bu bakımdan Mardin’in en kötü
yer olduğunu söylüyor ve onun gözlemleri az değildir. Bununla birlikte, kapı
yavaşça aralanıyor. Okuldaki kadınların çalışması [kapının] açılması için çok
fazla şey yapıyor. Daha büyük sonuçlar için fazla inancımız olmasa da
yapabildiğimizle mutluyuz…bu zavallı kızların içinden birçok değerli ruhu Tanrı
kurtaracaktır. Öğrencilerimiz bizimle bu ayın sonuna kadar beraber olacaklar ve
sonrasında köylerdeki kışlık işlerine dönecekler.223
1.2. Olive L. Parmelee’nin Evlendikten Sonraki Yılları ve Mardin Kız
Okulu
Bayan Parmelee, Mardin’e geldikten beş yıl sonra 1874 yılında sağlık
sorunları sebebiyle ABD’ye gider ve burada bir yıl kalır. Aynı tarihte bir kızını
ve eşini kaybetmiş olan Amerikan Board Misyoneri Papaz Alphaeus Newell
Andrus da ABD’de bulunmaktadır ve ikisi 1875 yılında evlenir.

223 Olive Parmelee, “Letter from Miss Parmelee (5 November 1870)”, The Missionary Herald, April

1871, Vol. 67, s. 117-118.
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Resim 6: Rahip Alphaeus Newell Andrus224
Rahip Alphaeus N. Andrus’un, Bayan Parmelee ile aynı tarihte ABD’de
olması Amerikan Board belgelerinde bir tesadüf gibi aktarılır. Ancak Bay
Andrus’un ilk eşi olan Bayan Louisa M. Andrus Mardin’de 29 Aralık 1873
tarihinde vefat ettiğinde, Amerikan Board’un Harput sorumlusu misyoner
Herman. N. Barnum onun ölümünden hemen sonra bir mektup kaleme almış ve
şunları yazmıştır:
Bayan Andrus kibarlık temsiliydi…Son zamanlardaki kocası ve Bayan
Parmelee’nin Musul’daki uzun süreli yokluklarında, onun bize yazmış olduğu
mektuplar, yalnızlığa cesurca katlandığını ve aynı zamanda iyilik yapma

SALT Research, American Board of Commissioners for Foreign Missions / Photographs and
other visual materials / Mardin, https://www.archives.saltresearch.org/R/-?func=dbin-jumpfull&object_id=4328849&silo_library=GEN01 E.T.: 10.02.2018.
224
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fırsatlarını kaçırmadığını gösterdi. Onun ölümü sadece kendi ailesi ve istasyonu
için değil, bütün misyon için büyük kayıptır. 225
Bay Barnum’un mektubundan Bayan Parmelee ve Bay Andrus’un uzun bir
süre Musul’da kaldığı ve bu sırada Bayan Andrus’un bu uzatılmış ziyaret
sırasında Board temsilciliğine mektuplar yazdığı görülmektedir.
Bayan Louisa M. Morse Andrus ile Papaz Andrus 1868 yılı şubatında Bay
Andrus’un papaz unvanını almasının hemen arkasından, 26 Mart 1868
tarihinde evlenmiş ve bir ay sonra Türkiye’ye gitmek için yola çıkıp, haziran
1868’de Mardin’e gelmişlerdir. Bu türden hızlı yapılmış ve sonrasında görev
yerlerine doğru çiftlerin yola çıktığı evlilikler, misyonerlik kurumu içerisinde
sıklıkla görülmektedir. Gerek misyoner bir aileden gelen gerekse de diğer
şekilde yetiştirilen kadınlar, bağlı oldukları merkezlerce misyoner olan
erkeklerle evlendirilmiş ve evlendirilir evlendirilmez de hemen görev
bölgelerine gönderilmişlerdir. Bu evlilikler şüphesiz kadınların aşk evliliği
yaptığı anlamına gelmemektedir. Bu kadınlar evliliklerini Hıristiyanlığın ve Hz
İsa’nın emir ve yasaklarının kendilerince dinsiz, günaha gömülmüş bölgelerde
yayılması için yapmışlardır.
Mardin’de beş yıl yaşayıp ölecek olan Bayan Andrus’un bu süre içerisinde
üç kızı olmuş ve 28 yaşında ölümünden altı ay önce yaz mevsiminde Harput’ta
kızlarından biri vefat etmiştir. Bay Barnum’un Bayan Andrus hakkında yazdığı
mektubun hemen altına ABCFM’nin yıllık raporunda Bay Andrus’un kızının
ölümünden sonra büyük üzüntü yaşadığı ve çok etkilendiği bilgisi verilmiştir.226
Mardin istasyonunda uzun süre birlikte çalışmış olan yeni evli Olive
Parmelee ve Papaz Andrus 23 Ekim 1875 tarihinde Mardin’e gitmek için
ABD’den ayrılırlar ve 29 Aralık 1875’te yeniden Mardin’e varırlar. Papaz
Andrus, Mardin’de elli yıla yakın bir süre görev yapmış, önemli misyoner
okullarından biri olan Williams College mezunu, bir Board misyoneridir.
Getrude Bell’in yazılarında övgü ile bahsettiği ve kendisinden bölge hakkında
bilgi aldığı Bay Andrus, özellikle Kürtler üzerinde çalışmış ve tüm bölgede ve
Bayan Parmelee üzerinde çok etkili olmuş bir misyonerdir.227

225 Sixty-Fourth Annual Report of the American Board of Commissions for Foreign Missions, “Eastern

Turkey Mission”, 1874, s. 25.
226 Sixty-Fourth Annual Report, s. 25.
227 Bay Andrus’un Osmanlı’da Kürtler üzerinde yapmış olduğu çalışmalar, yazmış olduğu yazılar
ve eşi Olive Parmelee’nin raporları bu çalışmanın yazarlarının bir başka makalesi içerisinde ele
alınmaktadır.
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Resim 7: Bayan Althaus Andreas, 1868,
Mardin228
Bayan Parmelee evlendikten bir buçuk yıl sonra tekrar eşi ile beraber 25
Temmuz 1887 tarihinde ABD’ye gider ve 31 Ağustos 1889 tarihine kadar iki yıl
burada kalır. (Eşi Bay Andrus ondan üç ay önce 13 Nisan 1889 tarihinde
Mardin’e dönmek için yola çıkar ve 20 Temmuz 1889’da Mardin’e varır.)
Yaklaşık üç ay süren yolculuktan sonra Parmelee 5 Kasım 1889’da tekrar
Mardin’e döner.

Amerikan belgesinde eşinin adı olan Alphaeus ismi bu fotoğrafta Althaus olarak yer
almaktadır. Fotoğrafın indirildiği adres için bknz: SALT Research, American Board of
Commissioners for Foreign Missions / Photographs and other visual materials / Mardin- Studio
portrait of a woman wearing a high-collared dress, identified as Mrs. Althaus Andrus, 1868,
Mardin. Nee Miss Olive L. Parmelee (1840-1916). https://www.archives.saltresearch.org/R/?func=dbin-jump-full&object_id=4328840&silo_library=GEN01 E.T.: 10.02.2018.
228
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Mardin’e döndükten sonra karı kocanın 1892 yılında Midyat’a geri
çağrıldığı bilgisi Life & Light for Woman dergisinde yer alan “Türkiye’deki Kız
Yatılı Okulları:1868-1892”229 başlıklı yazıda mevcuttur.
1892 yılına gelindiğinde Mardin Kız Okulunun başında Dâhili Kadın Misyon
Cemiyeti (WBMI) misyoneri Bayan Maria G. Nutting vardır. Bayan Parmelee
(Bayan Andrus) eşi Bay Andrus’la birlikte kışı geçirmek için bu sırada Midyat’a
gitmiştir. Bu yıllarda Mardin’de kızların okula gitmesi hakkında diğer bölgelere
oranla daha fazla bir önyargı olduğundan okulun öğrenci sayısı otuz birdir.
Öğrenci sayısının azlığını misyonerler daha az öğrenci ile daha etkili dini çalışma
yapılabildiği konusu üzerinden değerlendirmişlerdir. Mardin Kız Okulu 1892
yılında “Pazartesi günü öğretmen ve öğrencileri Pazar ayinlerinin gerçeklerini
tartışırken buluyoruz, Çarşamba günleri misyonerlik çalışması dikkate alınıyor,
Cuma günü sınıfta dua toplantıları yapılıyor ve Pazar günleri öğretmenlerle samimi
sohbetler ediliyor- bunların hepsinin mükemmel bir dönüştürücü gücü var. Çalışma
ve oynama okulu adını verdikleri ana sınıfı, küçükleri ve onların ebeveynlerini çok
mutlu ediyor.” 230 diye tasvir edilmiştir.
11 Nisan 1892 tarihli Amerikan Board sekreterine yazdığı mektupta
misyoner Maria G. Nutting Mardin Kız Okulu’nda yaşadığı sıkıntılardan şöyle
bahseder:
Birçok insan gibi beni yalnız kalmak etkilemiyor; ancak bazı zamanlar bir
anlığına haftalar ve aylarca hiçbir yoldaş veya sırdaş olmadan nasıl çalıştığımı
hatırlıyorum…Üç yıldır okullarda yardımcı olacak “uygun genç bir bayan”
gönderilmesini beyhude istedik…Aylardan beri doktorumuzun “sinir bozukluğu”
dediği tek belirtisi korkunç ve sürekli bir baş ağrısı olan hastalık yüzünden bütün
entelektüel işlerimden el çektirildim. Halen baş ağrılarım tamamen geçmedi. Yeni
yılda Kız Okulunun başına getirildim, işten tecrit edildiğimde, Bayan Andrus
Midyat’tan ziyarete tam zamanında geldi ve üç aylığına okulun başına geçti.
Doktorumuzun emirleri yüzünden küçük okulu eskiden olduğu gibi yönetemiyorum
ve kızlarla günlük işlerimi yerine getirme teşebbüsünde bulunamıyorum. Dr. Thom
sıcaktan ötürü keşif gezisine231 çıkmama izin vermiyor… geçen yıldan daha az
öğrenci gelince hayal kırıklığına uğramadım, toplamda sadece yirmi dört [öğrenci
var], ebeveynler kızların eğitimi için para harcamak istemiyorlar ve bir kızı okula

Life & Light, “Girls’Boarding”, s. 111.
Life & Light, “Girls’Boarding”, s. 111.
231 Keşif gezisine çıkmak orijinal metin içerisinde “touring” ifadesiyle verilmiştir. Misyoner
literatüründe son derece önemli bir faaliyettir.
229
230
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göndermeleri yüzünden [kendileriyle] dalga geçilmesine izin verecek kadar cesur
değiller.232
Bayan Parmelee, üçüncü ve son kez ABD’ye Mardin’e geri geldikten bir yıl
sonra 24 Kasım 1900’da yine eşi Bay Andrus ile gider ve on bir ay sonra 5 Ekim
1901 tarihine kadar burada kalırlar. Birinci Dünya Savaşı başladığında, 1915
sonbaharında, kocası Bay Andrus Türk makamları tarafından tutuklanır ve
Sivas'a götürülür. Bayan Parmelee onu bir daha hiç görmez ve bir yıl sonra 25
Ağustos 1916 tarihinde yetmiş altı yaşında Mardin’de ölür. Hayatının kırk sekiz
yılında Mardin’de görev yapmış olan Bayan Parmelee ABD’ye gittiği dönemleri
hariç tutarsak kırk dört yıl boyunca Mardin’de yaşamıştır.
Parmelee’nin veya evlendikten sonra Board kayıtlarında yer alan adıyla
Bayan A. M. Olive L. Andrus’un hayat hikayesi hakkında bilgi veren en önemli
kaynaklardan biri misyon istasyonundaki yardımcısı misyoner Papaz Richard S.
M. Emrich’in, yazısıdır233. Papaz Emrich de eşi Jeannette Wallace Emrich ve
diğer misyonerler Bay ve Bayan Dewey ile birlikte Board misyoneri olarak 1905
yılında Mardin’e gelmiş ve burada Bay ve Bayan Andrus ile beraber görev
yapmıştır.
Papaz Emrich234 Bayan Parmelee’den “onun nadir kişiliği en iyi ifadeyi
okulda değil, evinde bulurdu. Onu evinde görmekten zevk alırdık” diye
bahseder.235
On yıl misafirperver kapısından girip çıktık ancak burada hiçbir değişiklik
bazı iyi Noel hatıralarının ya da iyice doldurulmuş olan raflara bir kitap
eklenmesini sağlamadı. Ona bir İtalyan baskısı verdik. [Kitaba] yer bulmak için
yeniden hiçbir düzenleme yapmadı. [Kitabı] benzerlerinin yanında bulduk.
Öğleden sonra çayını yıllarca eski bir Wedgwood'dan dökmüştü.
Yıldönümlerinden birinde eski ve paha biçilmez demliğinin yerini yeni bir çay
servisi aldı… [Ancak]daha sonra onu [bir daha] hiç kullanmadı.
Evindeki eskilere, hizmetkarlarına, arkadaşlarına olan bu sadakat güzel ve
anlamlıydı…Mutluluğu, doğa, çiçekleri, evi…yeni ve eski arkadaşları ile büyük bir
eşlik halindeydi. Her birimize sadıktı. Tüm boş dedikodular onun olduğu yerde
varlık gösteremezdi. Asla öfkelenmez ve nadiren başka birisini eleştirirdi…kişiliği
Life & Light, “Girls’Boarding”, s. 392.
Emrich, “Olive Parmelee”, s. 479-482.
234 Papaz Emrich Birinci Dünya Savaşı başladığında ABD’ye dönmüş ve burada Ermenilere yardım
toplayan bir kurumda (Armenian Relief Company) çalışmıştır. En büyük amacı Mardin’de
Mezopotamya Koleji’ni kurmaktır ancak Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesi ve sonrasındaki
durumun uygun olmaması sebebiyle bu amacına ulaşamamıştır.
235 Emrich, “Olive Parmelee”, s. 480.
232
233
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kendini ifade ediyordu. Hoşnutsuzluğunu … sessizliğinden anlardık. Kişiliği, zayıf,
uysal, renksiz değil, olumlu ve kuvvetliydi. Vakurdu, ama mesafeli davranışı
soğukluğundan değil derin saygısındandı…başkalarına olan saygısı onun en güzel
ve çekici nitelikleri arasındaydı. Ama her şeyden öte, zarifti.
O, çok iyi bir ev sahibiydi. Evinde kendinizi evinizde gibi hissederdiniz.
İhtiyaçlarınızı anlardı. Onun evinde istirahat eder ve rahatsız edilmezdik, evden
ayrılırken ona mutluluk verdiğimiz duygusuyla ayrılırdık.
Onu, sık sık, büyük cumbalı penceresini dolduran bitkilerin üzerine eğilmiş
halde bulurduk. Danimarkalı annelerin dediği gibi onlara “sevgisini verir” ve
onların güzel, taze, çiçeklerinin kokularını ve güzelliğini içerdi…O, gerçekten de
kadınlar arasında güzel bir zambaktı.
Bağımsızlık ruhu onun içinde güçlüydü. Hemşirenin bakımına ihtiyaç
duyduğu zamanlarda, bunu reddederdi ve doktoru sadece çok zorunlu hallerde
çağırırdı. Bünyesinin zayıfladığı son günlerde, bağımlı olma korkusunu yaşıyordu.
Çaresizlik düşüncesiyle yüz yüze gelemezdi. Bu onun hassas ruhuna yapılacak bir
işkenceydi. Biri, onun için “başında beklememize izin vermeyecek," diye
yazdı...başkalarından gelecek yardımı istikrarlı bir şekilde reddetti. Ve kimseye
bağımlı olmadı.
Tuhaf bir biçimde bağımsız, tuhaf bir biçimde bağımlıydı. Aniden kocası
ondan alındı. Büyük Savaş geldi ve 1915 sonbaharında beklenmedik bir şekilde,
Dr. Andrus Türk makamları tarafından tutuklandı ve Sivas'a götürüldü. Onu bir
daha hiç görmedi. İnsanların desteği bitti- ilahi gücü halen onunlaydı. Evi bile ona
bırakılmadı. Türk yetkililer evine el koydu. Yolun karşısındaki bir evde, kırılmış bir
kalp ama kırılmamış bir ruhla [vefat etti].236
Bayan Parmelee’nin ölümünden sonra yazdığı “Mardin’in Bayan
Andrus’u” başlıklı yazısında misyoner Emrich, şunları aktarır:
Mount Holyoke 1859 [mezunu] Van’ın Bayan Raynolds’ı; 1861 sınıfında
Bayan Andrus’un sınıf arkadaşları olan Bitlis’in Ely kız kardeşleri; Connecticut,
Hartford’da eğitim almış olan Harput’un Bayan Barnum’u; ve son olarak Bayan
Andrus’un kendisi- bu kadınlar eski New England bölgesinin hanımefendilerini
çok iyi temsil ettiler. Eski kuşağı temsil eden zarafet, ağırbaşlılık, ihtiyat hepsinin,
ama en çok da, Olive Parmelee Andrus’un bir parçasıydı. Kokusunu yayan ve
odadaki herkesi güzelliği ile iyileştiren, hassas, zarif bir zambak gibiydi.
Akşamüstü çay saatini, masasını, evini onurlandırırdı. Onun varlığının
yüceliği ve nezaketi ve ihtiyatı, her ortama her zaman hissettiğimiz bir ambiyans
yayardı. Geleneksel fikirlere sahip olanın ağırbaşlılığıyla en nadide incelik ile
birleşmişti. Onun dinginliğini hiçbir şey bozamazdı. Ağzının çizgilerinin hafif
236

Emrich, “Olive Parmelee”, s. 481.
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sıkıştırılması size onun hoşnutsuzluğunu gösterirdi ancak hiçbir şey onun
sakinliğini veya onu asla terk etmeyen asaletini bozamazdı.
Birçokları tarafından hatırlanan nadir bir ev hanımı ve zarif bir ev
sahibiydi. Ayrıca, avlusunu terk etmemesine rağmen, onu arayan herkese açık
olan evi; kendini adadığı mektupları ve Kız Orta Okulu’na hizmetiyle, aktif bir
misyonerdi.
Çiçekleri severdi…Çalışmayı severdi ve Arapçanın dikkatli bir öğrencisiydiArapça sözlüğü her zaman elinde olurdu. İncilini severdi…Onda …Mary Lyon’un
ruhu yaşardı. 237
Misyoner Emrich’in Bayan Parmelee’de Mount Holyoke Kız İlahiyat
Okulunun kurucusu olan Mary Lyon’un ruhunun yaşadığı ifadesi önemli bir
tespittir. Mezunu olduğu bu okul ve onun yöneticisi olan Mary Lyon, Bayan
Parmelee’yi derinden etkilemiştir. Bu nedenle Bayan Parmelee hakkındaki bu
çalışmada onun Osmanlı Devleti’nde göstermiş olduğu faaliyetleri ve tarzını
daha iyi yansıtabilmek için Mount Holyoke İlahiyat Okulu ve Mary Lyon
hakkında bilgiye yer verilmektedir. Ayrıca, Mary Lyon’un öğrencisi olan ve
Bayan Parmelee’yi Osmanlı Devleti’ne gönderen Amerikan Kadın Misyon
Cemiyeti’nin kurucusu olan Sarah Lamson Bowker ve Kadın Misyon
Cemiyetinin (WBM) yapısının aktarılması, Bayan Parmelee’nin çalıştığı
koşulların daha iyi anlaşılması için gerekli olduğundan çalışmada bu bilgilere de
yer verilmektedir.
2. Mount Holyoke Kız İlahiyat Okulu ve Mary Lyon
Mount Holyoke Kız İlahiyat Okulu, Amerikalı Protestan misyonerlerce
Osmanlı Devleti’nde açılan birçok okulun kurucusu olan kadın misyonerlerin
yetiştirildiği önemli bir kurumdur. “1887’deki kayıtlara göre” Amerikan Board
misyoneri olarak görev yapan kadınların “1/5’inin bu kurumdan yetiştiği
görülmektedir.238 Amerikan Board misyonerlerinin eğitildiği Andover İlahiyat
Okulunun kız kardeş okuludur. O dönemde Andover’dan mezun olan
misyonerlerin eşlerini Mount Holyoke’dan seçtikleri bilinmektedir.
“Amerikan Board misyonerlik teşkilatının Osmanlı Devleti sınırları
dâhilinde XIX. yüzyıldan itibaren kurmuş olduğu kız okullarının eğitim felsefesi
ve öğretim yöntemleri incelendiğinde bunların, Amerika’daki Mt. Holyoke Kız

Richard S. M. Emrich, “Mrs. Andrus of Mardin”, The Missionary Herald, Vol. 112, November
1916, s. 497.
238 Frank A. Stone, “Holyoke Dağı’nın Ağrı Dağı Topraklarına Etkisi”, Kutadgubilig Felsefe- Bilim
Araştırmaları Dergisi, Çev. Ayşe Aksu, S.16, Ekim 2009, s. 304.
237
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İlahiyat Okulu’ndan beslendikleri”239 gözlemlenmiştir. Holyoke Kız İlahiyat
ekolünün Osmanlı Devleti’ndeki önemli isimlerinden bazıları şöyledir:
Merzifon Kız Okulunun kurucusu Miss Ann Eliza Fritcher, Bahçecik Kız
Okulu’ndan Miss Laura Farnham, Antep Kız Okulu’ndan Miss Myra Proctor,
Harput Kız Okulu kurucusu Mrs. Crosby H. Wheeler, Mardin Kız Okulu kurucusu
Olive Parmelee, Kürt kızları için açılan Bitlis Mt Holyoke Okulu kurucuları Miss.
Charlotte ve Miss Mary Ely kardeşler, Türkiye’nin ilk anaokulunu açan misyoner
eğitimci Cornelia S. Bartlett bu mezunlardan birkaçıdır.240

Resim 8: Mount Holyoke İlahiyat Okulu.241
Mount Holyoke Kız İlahiyat Okulu (Mount Holyoke Female Seminary)
Güney Hadley, Massachusetts’te, 8 Kasım 1837 tarihinde seksen öğrencisi ve dört
öğretmeni ile ABD’deki kız öğrenciler için açılmış olan ilk bağımsız yüksekokul,
Mary Lyon tarafından “dini bir kurum” 242 olarak kurulmuştur. Okul adını
bölgedeki Holyoke dağından almıştır ve ABD’de “kadınların oy kullanma hakkını
elde edişlerinden neredeyse yüzyıl önce”243 açılmıştır. Bir sonraki yıl okulun
Stone, “Holyoke”, s. 302.
Stone, “Holyoke”, s. 302.
241 Mount Holyoke Female Seminary, (18431888). Annual catalogue of the Mount Holyoke Female
Seminary, in South Hadley, Mass. J.S. & C. Adams, printers, Amherst, Massachusetts.
242 Amanda Porterfield, Mary Lyon and the Mount Holyoke Missionaries, Oxford UP, Oxford, 1997,
s. 3.
243 Mount Holyoke College Webpage, “History” https://www.mtholyoke.edu/about/history E.T.:
20.03.2018
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öğrenci sayısı yüz altmışa ulaşmış ve her yıl okula daha fazla öğrenci gelmeye
başlamıştır. Kapasiteyi karşılayacak şekilde okulun beş katlı binası
büyütülmüştür. 1893 yılında okul kanun kapsamında Mount Holyoke Koleji244
adını almış ve kendisinden sonra açılan kız okullarına örnek oluşturmuştur.
Mount Holyoke erkeklere sunulan eğitimin aynısının kız öğrencilere sunulduğu
ABD’deki ilk kolejdir ve okulda okutulan kitaplar da erkek kolejlerinde okutulan
kitaplarla aynı olmuştur. Okul ayrıca “20. yüzyıl boyunca Amerikan Board’un
Türkiye’deki politikalarını da etkilemiştir.”245
Bu kurumun 1860-61 yılına ait 24. yıllığında Olive L. Parmelee dördüncü
sınıf öğrencisi (Senior), 1867-1868 yıla ait olan 31. yıllığında ise öğretmen
listesindedir. Okulun bu dönemlerdeki yıllıklarında yer alan bilgilere göre, okul
sadece güz döneminde okula yeni öğrenci kabul etmektedir ve Junior, Middle ve
Senior ismini verdikleri öğrenci grupları vardır. Birinci sınıfa (junior) kabul
edilmek isteyen adaylar en az on altı yaşında olmak zorunda ve “İngilizce
dilbilgisi, modern coğrafya, ABD tarihi, zihinsel ve yazılı Aritmetik, basit denklem
içeren cebir, Andrew’in ve Stoddard’ın Latin Dilbilgisi ve Andrew’in Latin Okuma
derslerinden”246 yapılacak imtihanı geçmek zorundadır. Öğrenciler okula bir
yıllığına kabul edilmekte ve yıl boyunca okulda kalmaları beklenmektedir. Bir
yılın sonunda öğrenci hakkında kuruma devam edip etmeyeceği yönünde tekrar
karar alınır. Okuldaki ilk üç haftaları deneme/adaylık süreçleridir. Karakter
olgunluğuna erişmemiş veya disiplinsizlik gösterenler okuldan gönderilmektedir.
Okulda eğitim dört yıldır ancak öğrenci isterse üstten ders alıp üç yılda okulunu
bitirebilir. Junior yılı, Junior Orta yılı (Junior Middle Year), Senior Orta yılı (Senior
Middle Year) ve Senior Yılında (Senior Year) okuyacakları kitapların listesi247
bellidir ve yıllıklarda yer almaktadır.
Öğrenci ve öğretmenler okulda kalmaktadırlar… Öğrenciler okulda ev işleri
yapmak zorundadırlar ancak okulun görevi bu işlerin nasıl yapılacağını göstermek
değildir… Okulda yıl boyunca dakik olmak ve çalışma saatlerine uymak çok
önemlidir…Ziyaretler boş vakitlerde yapılmalıdır. Çarşamba günü boş
vakit/dinlenme günüdür ancak akşamı değildir…Sabbath (Pazar günü ayini, Sebt
Günü) günü en önemli gündür…okul dini bir kurum olduğu için…[Sebt Günü]
kaçırılmamalıdır…Yakıt ve aydınlatma dışında okulun konaklama ve harç miktarı
Kolej (College) Amerikan Yüksekokulu anlamındadır.
Frank Andrews, Stone, Sömürgeciliğin Hasat Mevsimi, Çev. Ayşe Aksu, Dergâh Yayınları,
İstanbul, 2011, s. 221.
246 Twenty-Sixth Annual Catalogue of the Mount Holyoke Female Seminary: 1862-63, Samuel
Bowles and Company Printers, Springfield, 1863, s. 19
247 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uiug.30112112455602;view=2up;seq=102;size=200
adresinden okulda okutulan kitap listesi incelenebilir.
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bir okul yılı olan kırk hafta için 110 Dolardır. $55 girişte, $55 dolar ise ikinci
dönemin başlangıcında ödenir…Yıl üç döneme bölünmüştür.248
Öğrenciler adlarının yazılı olduğu havlu, peçete ve peçete halkası, nevresim
takımı, yastık kılıfı, yorganlarını; ayrıca yemek ve tatlı kaşıklarını getirmek
zorundadır. Bölgenin mevsim koşullarına uygun kıyafet ve ayakkabı getirme,
şemsiye ve jimnastik dersleri için uygun giysi bulundurmak zorundadır. Kitap ve
kırtasiye okuldan satın alınabilmektedir ancak öğrencilerin yanlarında sözlük,
atlas, İncil, referans kitapları gibi sahip oldukları kitapları okula getirmeleri
tavsiye edilmektedir.
Mount Holyoke öğrencileri ve onların öğretmenleri için bir okul günü 16
saatten fazla sürmekteydi. Kalkma vakti olan sabah beş ile akşam yatma vakti olan
dokuzu çeyrek geçe arasında ilahiyat okulu, Mary Lyon tarafından hazırlanmış olan
sıkı bir program ile yönetiliyordu. Her on beş dakikada bir sonraki aktiviteyi
duyurmak için zil çalıyordu. Öğrencilerin davranış, sağlık, binanın korunması,
güvenlik ve dış dünya ile ilişkileri konusunda yetmiş kadar farklı kurala uymaları
bekleniyordu. Örneğin, koridorlarda ve çalışma odalarında fısıltı ile konuşmaları,
kapıları aralık olarak uyumaları ve her aktivitede kendileri için belirlenen yerde
oturmaları gerekiyordu…
Beş kişilik takımlar halinde çalışan öğrenciler okulda işlerin düzenli bir
şekilde devam etmesi için gerekli olan her işi yapıyorlardı. Yemek pişiriyor, fırınlıyor,
bulaşıkları yıkıyor, masaları kuruyor, çamaşır yıkıyor, temizlik yapıyor, postayı
dağıtıyor ve ofiste çalışıyorlardı. Verimli çalışma örneği olan Mary Lyon, günlük
işleri kademelere ayırmıştı. …Görev listesi aylık olarak rotasyona uğratılıyordu.
Mary Lyon egzersiz ve temiz havanın faydalarına inanan biriydi…Bütün öğrenciler
kahvaltıdan sonra bir mil yürümek zorundaydılar. New England bölgesinin soğuk
ve karlı kışında bu zorunluluğu kırk beş dakikaya indirirdi…Mary Lyon okulun
beslenme biçiminin planlanması ile de çok ilgiliydi…Okulda kahve ve çay yasaktı. 249
ABD’deki kız ilahiyat okullarında bilimsel olmayan dersleri içeren ve
“süsleyiciler” adıyla geçen, kız öğrencilere görgü ve zarafet kazandırmak için
verilen ve okul ücretinin dışında ayrıca ücretlendirilen dersler mevcuttu. Dans,
nakış, piyano, Fransızca bu derslerden bazılarıydı. Mount Holyoke Okulunda bu
dersler için ayrıca para alınmıyordu ve süsleyiciler anlayışı terk edilmişti.250

Twenty-Sixth Annual Catalogue of the Mount Holyoke Female Seminary: 1862-63, Samuel
Bowles and Company Printers, Springfield, 1863, s. 23.
249
Mount
Holyoke
College
Webpage,
“Daily
Life
at
Mount
Holyoke”
https://www.mtholyoke.edu/marylyon/dailylife E.T. 20.03.2018.
250 Okulun kurucusu Mary Lyon bu fikri okulunu açarken ilham aldığı Wethersfield Kız İlahiyat
Okulu’ndan almıştı.
248
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ABD’de kadın eğitiminin öncülerinden biri ve 19. yüzyılda kızların eğitimi
için çalışan lider bir kadın olan, okulun kurucusu Mary Lyon251 28 Şubat 1797
tarihinde Buckland, Massachusetts’te doğmuştu. Beş yaşında babasının
ölümünden sonra okuyabilmek için her imkânı değerlendirmiş ve annesinin o, on
üç yaşındayken bir daha evlenmesinden sonra sorumlulukları daha fazla artmış,
kardeşine bakabilmek için aile çiftliğinde kalmıştı. Eğitim almak için sürekli para
biriktirmiş, belirli dönemlerde öğretmenlik yaparak para kazanmış sonrasında
kendini geliştirmeye devam etmiş ve eğitim alabileceği her fırsatı değerlendirmiş
biriydi.
Doğduğu dönem ABD’de kızların eğitilmesinin önemli bir konu olarak
algılanmadığı ve kızların eğitim almasını destekleyenlerin zor anlar geçirdiği
zamanlara denk gelmişti. Mary Lyon, kızların eğitimi konusunun çok önemli
olduğuna inanan biriydi. Onun yetiştirilişi ve inanışına göre genç kızların daha iyi
eğitim almalarını sağlamak için çalışmak, Tanrıya hizmet etmekle eşdeğerdi.
Onun bu görüşü kendisinin 19. yüzyıl Amerika’sının en ünlü kadınlarından bir
tanesi olmasını sağlamıştı. Mary Lyon eğer iyi eğitim alırlarsa kadınların hem
evde hem okulda hem de dış ülkelerde öğretmenlik yapabileceğine252
inanmaktaydı.

Mary Lyon hakkında yazılmış kitaplardan bazıları için bknz: Beth Bradford Gilchrist, The Life
of Mary Lyon, Houghton Mifflin Company, Boston, 1910; H. Oxley, Stengel, The Story of Mary Lyon,
Barse & Hopkins, New York, 1922.
252 “Mary Lyon, 1797-1849: A Leader in Women's Education in the 19th Century”
https://learningenglish.voanews.com/a/mary-lyon-1797-1849-a-leader-in-womens-educationin-the-19th-century-97232634/113606.html E.T.:20.03.2018
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Resim 9: Mary Lyon (1797-1849)253
1814 yılında öğretmenlik yapmaya başlamış ve eğitimine Massachusetts’de
bulunan Sanderson Akademisi’nde, Amherst Akademisi’nde ve Byfield İlahiyat
Okulu’nda devam etmiştir. 1824 yılında Buckland Kız Okulu’nu açmış ve Derry’de
bulunan (şimdi Doğu Derry) Adams Kız Akademisi’nde Zilpah Grant ile beraber
yaz dönemi derslerini vermiştir. 1828 yılında Ipswich (Massachusetts) Kız ilahiyat
Okulu’nda tam zamanlı çalışmaya başlar. Bu süre içerisinde Amherst Koleji’nde
derslere katılır ve bugün Rensselaer Polyteknik Enstitüsü olarak anılan kurumda
birkaç hafta çalışır. 1832’de yetişkin kadınlara yönelik yeni bir okul için planlar
geliştirmeye başlar…254
Kız öğrencilerin yükseköğrenim alabilecekleri, kâr amacı gütmeyen bir
okulun hayali ile para toplamaya başlar. İlk bin doları kadınlardan alır. Açmayı
planladığı okul kendi mülküne sahip olacaktır ve kâr peşinde olan yatırımcılar
tarafından değil bağımsız bir grup yönetici tarafından yönetilecektir. Eğitim
hayatına devam edebilmek için bu okulun herhangi bir kişiye bağlı olmaması ve
maliyetleri düşürmek için de öğrencilerin temizlik ve yemek yapmaları
gerekecektir.

Mount Holyoke College Webpage, “Mary Lyon”, https://www.mtholyoke.edu/175/gallery/
mary-lyon E.T.: 20.03.2018.
254 Mount Holyoke College Webpage, “Mary Lyon Collection” http://asteria.fivecolleges.edu/
findaids/mountholyoke/mshm282.html#list-ser3 E.T.:20.03.2018.
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Mary Lyon sonunda on iki bin dolar biriktirerek böyle bir okul kurmayı
başarır ve onun çabaları sonucunda ABD’de kadınlar için yüksek eğitim yaygın
hale gelir. Mount Holyoke Okulu’nda öğrencilerine “hiç kimsenin gidemeyeceği
yere git ve hiç kimsenin yapamayacağını yap” hayat sloganını aşılamıştır.
Yetiştirdiği kız öğrencilerinin zihnen güçlü olmalarını, bol kazançlı işlerden
akılları çelinmesin diye uzak durmalarını istemiştir.255 Öğrencilerine
kazandırmayı istediği değer, gönüllülükle, karşılık beklemeden, insana hizmet
(humanitarian service) etmeleri olmuştur.
Miss Lyon’un başlangıçtaki hedefi [Amerika’nın] batı sınırlarını
aydınlatmak ve Protestanlaştırmaktı. Fakat kısa bir süre sonra ülkede yabancılar
için kurulan misyonların coşkusuna kapıldı. Hemen gayrete gelerek sadakatle
Amerikan Board’u destekledi…Cumartesi günleri Mt. Holyoke kızları, yabancı
misyon sahaları hakkında eğitim alıyorlardı ve yine onlara sık sık Amerikan
Board’un yorulmak nedir bilmeyen sekreteri Dr. Rufus Anderson hitap
ediyordu…1845’de Mt. Holyoke öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Amerikan
Board’a 1200 dolarlık bağış yapıldı.256
3. Amerikan Kadın Misyon Cemiyeti ve Sarah Lamson Bowker
Frank A. Stone’un yukarıdaki alıntısından anlaşılacağı üzere Mary Lyon ve
kurmuş olduğu okulun öğrencileri Amerikan Board ile yakın ilişkide olmuştur.
Amerikan Board misyonerlerinin faaliyetlerinin Anadolu’da hem kalıcı olması
hem de geniş alanlara yayılmasında Amerikalı kadın misyonerlerin rolü çok
büyüktür.257 Amerikalı misyoner kadınlar, üzerinde çalıştıkları toplulukları
etkilemede ve rol modelleri olmada başarılı olmuşlardır. Osmanlı halkının
davranışlarını, aile yapısını, kendi ülkeleri ile karşılaştırmışlardır. Ayrıca içinde
bulundukları misyonerlik çalışmaları Amerikalı kadınların sosyal hayatın
içerisine girmesine, kendileri ve diğer kadınlar için eğitim fırsatlarını
arttırmalarını ve öğretmen olarak yetkinlik kazanmalarını sağlamıştır.258
Amerikalı kadın misyonerlerin koşullarının iyileştirilmesi amacıyla
hayata geçen Amerikan Kadın Misyon Cemiyeti’nin (WBM) kuruluş aşaması
yıllarını Frances, J. Dyer, Life & Light for Woman dergisinde şöyle anlatır:
Stone, “Holyoke”, s. 305.
Stone, “Holyoke”, s. 306.
257 Osmanlı Devletinde etkili olmuş Amerikalı Kadın misyonerlere örnek olarak bknz: Füsun
Çoban Döşkaya, “Corinna Shattuck’un Hayatı ve Bazı Yazılarının Analizi”, Modern Dönemde
Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat, Ed. Osman Köse ve Emel İslamoğlu, Berikan Yayınevi, Ankara,
2018, s. 137-162.
258 Porterfield, Mary Lyon, s. 5.
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Bir gün Dr. N. G. Clark’la randevusuna gitmeye çalışan bir kadın Boston,
Pemberton meydanında tanımadığı bir başka kadına misyonerlik binasının
[American Board Binası] nerede olduğunu sordu. İki kadın karşılıklı konuşmaya
başladı ve her ikisi de diğerinin dinsiz ülkelerdeki kadın ve çocuklar için bir şeyler
yapılması gerektiğini düşündüğünü gördü. Sonra yol sorulan kadın “Benim evim
çok yakında evime gelip bu konu hakkında dua etmemizi ister misiniz?” dedi…Bu
iki kadın Dr. Clark’ın bir araya getirmeye çalıştığı kişilerdi. Yabancı misafir,
Amerikan Kadın Misyon Cemiyeti’nin ilk başkanı olacak olan Bayan Albert
Bowker’di, [Sarah Lamson Bowker] ev sahibi ise Kadın Misyon Cemiyeti’nin ilk
saymanı olacak olan Bayan Homer Barlett idi…
Akabinde Bayan Bowker, Amerikan Board’un dış ilişkiler sorumlusu Dr. N.
G. Clark ile görüşür ve ona tamamen kadınlardan oluşan bir misyonerlik
cemiyetinden bahseder. Yazı masasının çekmecesinden halen alanda olan
misyonerlerden gelen ve her birinin evli olmayan kadınların [misyon
bölgelerindeki] kadın ve çocuklar arasında çalışmaları için gönderilmelerini
istedikleri, bir topar mektup çıkarır…Bu konuşmadan aylar sonra kırk adanmış
kadın Boston’da Freeman Şapelinde 2 Ocak 1868 tarihinde bir araya gelirler ve
New England Kadın Dış Misyon Topluluğu’nu [New England Woman’s Foreign
Missionary Society] kurarlar. Bu topluluk daha sonra Kadın Misyon Cemiyeti
[Woman’s Board of Missions] olarak tüzel kişilik kazanacaktır…Takip eden Ekim
ayında Chicago’da Dahili Kadın Cemiyeti259 [Woman’s Board of Missions of the
Interior] [WBMI] oluşturulur. 1873 yılında Pasifik Kadın Cemiyeti
oluşturulmuştur.260
Kadın Misyon Cemiyeti’nin ilk elli yılının değerlendirmesini yaptığı yazıda
Frances J. Dyer, bu teşkilatın kurucusu ve ilk başkanı olan Sarah Lamson Bowker
hakkında şu bilgiyi verir. Sarah Lamson Bowker’in hayata gelişi sırasında
annesine doğumun sıkıntılı olacağı ve onun hayatta kalabilmesi için bebeğin
feda edilmesinin gerekli olduğu söylenir. Annesi hayatını kaybetmeyi göze
alarak böyle bir durumu kabul etmez ve şans eseri ikisi de hayatta kalır. Sarah,
refah bir aile ortamında Doğu Boston’da yetişir. 14 yaşında Ipswich İlahiyat
Okulu’na gönderilir. Bu okulda öğretmenleri Zilpah P. Grant ve Mary Lyon’un
etkisi altına girer ve okuldan mezun olduktan sonra hayata bakışı değişir.
Amerikan Kadın Misyon Cemiyetleri hakkında daha detaylı bilgi için bknz: Füsun Çoban
Döşkaya, “Amerikan Board ve Misyoner Corinna Shattuck’ın Urfa Faaliyetleri”, Akademik Tarih ve
Düşünce Dergisi, C.5, S. 14, İlkbahar 2018, s. 84-119.
260 Frances, J. Dyer, “Looking Backward Over Fifty Years: The Woman’s Board of Missions at Home
and Abroad”, Life and Light for Woman, Jubilee Number, Vol. XLVII, No. 10, October 1917, s. 426428.
259

126

Amerikan Board Misyoneri Olive L. Parmelee Andrus ve Mardin

“Fakirleri evlerinde ziyaret eder ve ölmek üzere olan kişilerin yatakları başında
onlar için dua eder. 100 üyesi olan bir İncil sınıfında ders verir. Albert Bowker
ile evlenmesi ve iki kızının dünyaya gelmesinden sonra insanlara olan sevgisi
çoğalır ve [ABD’de] çıkan İç Savaş ile vatanseverliği artar.”261
Kadın Misyon Cemiyeti’nin kuruluşundan hemen sonra Pemberton
Meydanı’ndaki Misyon Evi (Mission House) olarak adlandırılan Amerikan Board
binasının içinde küçük bir oda Kadın Misyon Cemiyeti’nin ofisi yapılır.
1869 yılının Mart ayında Life and Light for Heathen Women başlıklı dergi
çıkarılmaya başlanır. Öbür sene gençlere yönelik olarak hazırlanan Echoes from
Life and Light çıkar…Her iki dergi de 1873 yılında aylık dergi haline getirilir ve
dinsiz anlamına gelen “Heathen” kelimesi dergi adından çıkarılır. 1882 yılında
Echoes dergisinin yerini The Mission Dayspring dergisi alır.262

Resim 10: Kadın Misyon Cemiyeti’nin İlk Genel Merkezi, Pemberton Meydanı,
1868-1873.263
Dyer, “Looking Backward”, s. 429.
Dyer, “Looking Backward”, s. 432.
263 Life and Light for Woman, Jubilee Number, Vol. XLVII, No. 10, October 1917, s. 431.
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Kadın Board’u tarafından düzenlenen toplantılar kadınlar arasında büyük
ilgi çeker. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen misyoner kadınların hikâyelerini
ABD’de monoton bir hayat sürmekte olan kadınlar büyük şevk içerisinde
dinlerler. Örneğin 10 yıl boyunca Antep’te öğretmenlik yapmış olan Myra A.
Proctor, Kadın Board’unun ilk yıllık toplantısında “erkeklerin, kadınların,
çocukların, köpeklerin, eşeklerin, tavukların ve kuzuların aynı çatı altında
korundukları ve bir yıl dolmadan bir kızın kayınvalidesinin yanında yüksek
sesle konuşamadığı bir ülkeyi resmettiğinde bütün kadınlar nefeslerini tutarak
dinlemişlerdir.”264 Gittikleri görev bölgelerinde evlenip eş olmak için
misyonerlik görevini bırakan kızları eleştirenlere kurumun başkanı Bayan
Bowker o yıllarda “Bayanlar unutmamalısınız ki evlilik kurumu Kadın
Board’undan daha eski bir kurumdur”265 diyerek cevap vermiştir.
Kadın Misyon Cemiyeti’nin ilk beş yılının sonunda sadece Türkiye’de
başardığı işler yıllık raporda şöyle aktarılır:
Çoğu ABD'nin en iyi kurumlarından bazılarında eğitim görmüş otuz bekar
kadın…Türk İmparatorluğu’nda başlıca etki merkezlerinin on altısında,
Hıristiyanlık konusunda eğitim gören 200'den fazla öğrenciye sahip on yatılı
okulun başında, Sabbath okullarında çalışarak, kadınları evlerinde ziyaret ederek,
yüzlercesini dua etme yerinde toplayarak, …anne toplantıları düzenleyerek, sık sık
misyonerlerle köyden köye giderek, hayatın berbat bir yük ve uzun bir sefalet
olduğu yerde yeni umut ve istek uyandırmak – işte bu, Kadın Boardları tarafından
yürütülen muhteşem iş.266
Yine bu beş yıllık dönem içerisinde İstanbul’da 25 öğrenci ile bir kız okulu
açılmış ve kısa zamanda 425 kayıtlı öğrencisi ile Amerikan Kız Koleji haline
gelmiştir. Bu okulun müdürü olan Mary Mills Patrick, Kadın Board’unun
hizmetine 1871 yılında Erzurum Kız Okulu’nda öğretmen iken girmiştir.
Kuruluşunun beşinci yılında 1877 tarihli Missionary Herald’da yer alan
“Kadın Boardları Üzerine Birkaç Düşünce” başlıklı yazıda Amerikan Board’un
yeni kurulmakta olan Kadın Boardlarını vazgeçilmez yardımcılar olarak
algıladığı açıkça görülmektedir.
Son zamanlarda çıkan bazı açıklamalardan ve Misyoner odalarında yapılan
tahkikatlardan Kadın Boardlarının işinin ve Amerikan Board’un bu çok faydalı ve
vazgeçilmez yardımcılarıyla ilişkisinin tamamıyla anlaşılmadığı görülmektedir.
Olası yanlış anlaşılmaları önlemek için birkaç açıklama yapmak işe yarayacaktır:
Dyer, “Looking Backward”, s. 435.
Dyer, “Looking Backward”, s. 434.
266 Dyer, “Looking Backward”, s. 437.
264
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1. Kadın Boardları tarafından yabancı bölgelerde yürütülen çalışmalar
Board’un İcra Komitesi [Prudential Committee] [Üst Yönetimi] idaresi altındadır.
Tahsislerin yapılması, misyonerlerin atanması, gönderilip yerleştirilmesi ve
yaptıkları işlerin denetimi komite tarafından yapılmaktadır.…
2. [Kadın Boardlarının] organizasyonları ve katkıları sayesinde son
zamanlarda desteklenen bekar kadın sayısı ondan altmışa yükselmiş…ve aynı
oranda İncil’in etkisi altına giren kadın ve kızların sayısı artmıştır. Bu güzel
sonuçlar karşısında kiliselerimizdeki Hıristiyan kadınlar onların çabalarının
başarıya ulaşmasına sevinebilirler.
3. Alandaki birkaç bekâr bayanın ve hâlihazırda açılmış olan kızlar için
yatılı okulların desteklenmesinden kaynaklanan harcama Kadın Boardları
tarafından üstlenilmiştir…
4. Misyoner ve evanjelistlerin, ilahiyat okullarının ve [diğer] okulların,
Hıristiyan kaynaklarının ve yerli kiliselere yardım için bağışların ve benzerinin
desteklenmesi için yapılan harcamalar eskiden olduğu gibi halen [Amerikan]
Board’un işidir...Genel çalışmaya kiliselerin yaptığı katkıların, bu kiliselerdeki
kadınların kendi özel girişimi için yaptıklarından dolayı düşmesi felaket olur;
Kadın Boardlarından [Board’un] genel kasasına gelen miktardaki düşüş de aynı
derecede [kötü olur].
5. Amerikan Board’un yıllık toplantıları Hıristiyan hayatlarımızı ve
evimizdeki dostluğu… pekiştirdiği için çok değerlidirler, Kadın Boardları
tarafından düzenlenen halk toplantıları da aynı şekilde değerlidir…Bu toplantılar
çok çaba ve para gerektirmektedir.
6. Kadın Boardları sayesinde Hıristiyan kadınlarımız destekledikleri
misyonerler ile daha yakın kişisel ilişkiler kuruyor ve [misyonerlik] işinin ihtiyaç
ve fırsatlarını daha iyi gözlemliyorlar…her şeyin ötesinde, Misyonerler evdeki kız
kardeşlerinin onlar için dua etmesinden…mutlu oluyorlar. Kadın Board’una ilk
tanıştırıldığında genç bir misyoner “Size ait olduğum için çok mutluyum” demişti.
267

Kadın Boardlarının etkinliğinin artması sonucunda insanların kafasında
var olabilecek karışıklıkları düzeltmek maksadıyla kaleme alınan bu yazıda
sınırlar bir daha çizilmiş, asıl önemli olanın Amerikan Board olduğu ve Kadın
Boardlarının ona yardımcı olmak maksadıyla kuruldukları bilgisi
vurgulanmıştır.
“A Few Thoughts on Woman’s Boards”, Missionary Herald, Vol. LXXIII, No. 12, December 1877,
p.392-394.
267
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“Boston merkezli ve kadın misyon cemiyetlerinin en büyüğü olan WBM
dokuz yılının sonunda neredeyse $480,000 toplamış ve misyonerlikle ilgili 40
milyondan fazla sayfa yazı üretmiştir.”268 Bayan Bowker kurumun
başkanlığından 1890 yılında ayrılmıştır.
Kadın misyoner örgütleri Board’a para yardımı yaparak ve personel
sağlayarak uzun yıllar destek olmuşlardır. “WBM’nin 1872 yılındaki parasal
katkısı, ABCFM bütçesinin yaklaşık %8’i kadarken bu oran 1877’de %15’i,
1912’de ise yaklaşık %27’yi bulmuştur…Özellikle yetimhaneler, yuvalar ve her
düzeydeki kız okullarının, kadın misyoner heyetlerinin önemli katkıları
oluyordu.”269 “Ellinci yılında ise WBM’nin yedi öncü misyonerinin başlattığı işi,
artık her alanda faaliyet gösteren yüz yirmi sekiz misyoner üstlenmiş”270
durumdadır.
4. Amerikan Board ve Mardin
Ermeniler hakkında yapılacak faaliyetleri planlamak amacıyla 1860
yılında Harput’ta düzenlenen yıllık Board toplantısı sonrasında Osmanlı’daki
Amerikan Board yapılanması Doğu, Batı ve Merkezi Türkiye misyon bölgeleri
olarak üçe bölünmüştür. Her misyon bölgesinin bir istasyonu ve bu istasyonlara
bağlı dış istasyonlar olacak şekilde çalışan bir teşkilat yapısı oluşturulmuştur.
Amerikan Board’un Osmanlı Devleti’ndeki yapılanmasında eski adı “Kuzey
Ermenistan Misyonu” olan Doğu Türkiye Misyonu’nun merkezi Harput’tur ve
bugünkü Doğu Anadolu Bölgesi'nin tümünü ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin
de bir kısmını kapsamaktadır. Mardin, Doğu Türkiye Misyonu’nun önemli
istasyonlardan biridir ve 1860 yılında misyona bağlanmıştır.271
“Mardin, stratejik konumu itibariyle tarih boyunca çeşitli devletlerin ele
geçirmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele içerisinde oldukları bir kale-şehir
olma özelliği göstermiştir.”272 Önemli bir Ermeni nüfusunu içeren Mardin,
misyonerlerin dikkatini tarih boyunca fazlasıyla üzerine çekmiştir ve Amerikalı
misyonerler Mardin’de her alanda etkili çalışmalar yapmışlardır.273 Amerikan
Priscilla Stuckey-Kauffman, “Women's Mission Structures and the American Board”, United
Church of Christ Webpage
http://www.ucc.org/about-us_hidden-histories- 2_womens_
mission_structures_and_the_american_board
E.T.: 20.03.2018.
269 Kocabaşoğlu, Kendi Belgeleriyle, s. 126-127.
270 Dyer, “Looking Backward”, s. 452.
271 Amerikalı misyonerler bu bölgede o dönemde Süryani nüfus Ermeni nüfustan fazla olduğu için
1852-1860 yılları içerisinde önce Süryaniler üzerinde çalışmışlardır.
272 Arzu Şahin, “XIX. Yüzyılın ilk Yarısında Mardin Sancağı”, Basılmamış Doktora Tezi, Fırat
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih ABD, Elazığ, 2017, s. ii.
273 Mardin’de Ermeni nüfusun Protestanlaşması hakkında detaylı bilgi için bknz: İbrahim Özcoşar,
“Osmanlı Dönemi Mardin Ermenilerinde Dini Değişim”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, C. 7, S. 2, 2008, s. 427-440.
268
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Board “1840’lardan itibaren Mardin’de saha çalışmalarına başlamıştır.”274
Mardin Misyonu, 1835’de Nasturi Misyonu’nun kurulmasıyla başlayan sürecin
devamıdır. 1858’de Amerikalı misyoner Frederick Williams’ın Musul’dan
Mardin’e gelmesi ile Mardin Misyonu kurulmuştur.275 Frederick Williams’ın
1872 yılında ölmesinden sonra Mardin teşkilatının başına Alpheus Newell
Andrus gelmiş ve onun döneminde de buradaki faaliyetler eğitim, sağlık ve dini
kurumlar üzerinden devam etmiştir.

Resim 11: Mardin İstasyon Alanı Haritası276
The Missionary Herald bülteninde yer alan “Mardin” başlıklı yazısında
Bayan Parmelee’nin eşi Rahip A. N. Andrus, Mardin’i “Kürdistan vilayetinin baş
şehirlerinden biri”277 olarak adlandırır ve Mardin isminin büyük bir olasılıkla
Kürtçe “deli adam” anlamına gelen “mer” ve “deen” sözcüklerinden oluştuğunu
söyleyip bu iddiayı bölgede anlatılan bir hikâye ile destekler. Anlatıya göre bu
Bozan, “XIX. Yüzyılın”, s. 21.
Bayan Parmelee Mardin’e 1869 yılında gelmeden önce, misyoner Williams burada bir sınıf
açmıştır.
276 Salt Research, American Board of Commissioners for Foreign Missions / Photographs and
other visual materials / Mardin- Map of Mardin Station Field, size 1/200th of the originalhttps://www.archives.saltresearch.org/R/-?func=dbin-jumpfull&object_id=4328835&silo_library=GEN01
E.T.: 10.02.2018.
277 Alpheus Newell Andrus, “Mardin” The Missionary Herald, Vol. LXXI, No. X, Oct 1875, s. 289.
274
275
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tepelerde kaybettiği koyununu arayan bir kadın, tesadüfen kaya oyuklarında
uyuklayan bir adama rastlar. Onu uyandırıp, bu tenha ve ulaşılmaz yerde ne
yaptığını sorar. Adam “burası gelecekte kurulacak şehre ait bir mevki” diye
cevap verir. Kadın adama “Sen deli bir adamsın” der ve tekrardan koyununu
aramaya döner. Böylelikle bu isimsiz kişi kehanette bulunduğu şehrin adını
vermiş olur.278
Hayatının elliye yakın yılını Mardin ve çevresinde geçiren Rahip Andrus,
Mardin’in havası, evleri, insanları, coğrafi konumu, nüfusu ve burada yaşayan
Amerikalılar hakkında 1875 tarihinde şunları yazar:
[Mardin] şehrinin ilk yerinde ne zaman ve kim tarafından kurulduğunun
aslını öğrenemedim…Şehir çok geniş değil, ancak tepe çok dik bu yüzden tepelerde
kar yağarken aşağılara yağmur düşüyor…Gündüz çok sıcak fakat geceleri
genellikle serin bir esinti var…Buna rağmen Mardin sağlıklı bir yer. Yakın bölgede
sulama olmadığından sıtma yok. Mardin’in ortalama erkeği bu bölgedeki
ortalama erkekten daha uzun ve şişman.

Resim 12: Mardin Doğu Türkiye279
Andrus, “Mardin”, s. 290.
Mardin şehrinin adı hakkındaki bu hikâye, James Silk Buckingham’ın 1827 tarihli Travels in
Mesopotamia, isimli eserinde de birkaç farklılıkla tekrarlanmaktadır. Detaylı bilgi için bknz: Şahin,
“XIX. Yüzyılın”, s. 2.
279 Bay Andrus’un “Mardin” isimli yazısında yer alan Van istasyonundan Dr. Raynolds ve Bayan C.
Ely’nin yapmış olduğu gravür. The Missionary Herald, Vol. LXXI, No. X, Oct 1875, s. 288.
278
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Hükümetin son verilerine göre şehrin nüfusu şöyle: Müslüman, 8184;
Papalığa ait Ermeniler: 3188; Suriyeliler: 2922; Papalığa ait Suriyeliler: 1340;
Papalığa ait Nasturiler: 420; Protestanlar: 308; Yahudiler, 24.
Mardin’i imparatorluktaki diğer şehirlerden ayıran şey burada Müslüman
ve Hıristiyan nüfusun (yani Gayri-Müslimlerin) ayrı ve farklı bölgelerde
oturmuyor olması. Bunun bir sonucu olarak Müslümanlar daha az ayrılıkçı ve
genelde olduklarından daha az fanatikler…
Şehrin başlıca dili Arapça olsa da pazarlarda Kürtçe de yaygın olarak
kullanılıyor. Hükümetle tüm işlerde Türkçe kullanılıyor. Burası, yapılan
çalışmaların Arapça konuşan ırklara yönlendirildiği, Amerikan Board
kontrolünde olan, misyonun tek istasyonu.
Mardin dini bir merkez…Muhtemelen bu şehri ilk görmüş olan Amerikalı
burayı 1839’da ziyaret eden Dr. Grant’dır. İlk ikamet eden misyoner buraya
Musul’dan 30 Aralık 1858’de gelen ve bu yeni işine el atan Bay Williams’dır…Ocak
1867’de on dokuz üyeli bir kilise açılmış ve bir papaz atanmış…[şimdi] kilisenin
kırk beş üyesi var ve Sebt günü ortalama yüz elli kişi… bu ülkede böyle bir şey- bir
kilisenin açılması, bir papaz, bir okul…ve hepsi on beş yıl içinde yapılmış- bu bir
başarı olarak algılanmalıdır; ama bu yabancı misyonlara yabancı bir terimdir!
Şimdi bu cemaat düzenli katkılarının yanında, yeni bir şapel inşası için bin dolar
biriktirme heyecanı içerisinde…
Bir atanmış misyoner, bir misyoner doktor, onların eşleri ve bir bekar bayan
öğretmen şimdi buradaki misyoner gücünü oluşturuyor. İş, daha fazla kuvvet
(yardım) gerektiriyor ve istasyon yardım istediği çağrısını yüksek sesle yapıyor;
çünkü bu okulların yanı sıra Maine eyaleti kadar büyük bir alan sürekli gözetim
gerektiriyor. Yeteneklerini göstermek için bir yer arayan…imanı güçlü…sağlığı
Bay Andrus bu gravür de yer alan numaralandırılmış yerleri sayfa 290’da şöyle anlatır: Bu gravür
de (1) ile işaretlenmiş olan en soldaki alan Amerikan misyonunun mülklerini göstermektedir. İlk
bina İlahiyat okuludur. İkinci bina, kadın ve kızlar için eğitim okulu, iki bekâr bayan misyoner
öğretmenin odaları ve misyonerlerin mülklerinin olduğu yerdir. Diğer iki bina 1869-71 yılları
arasında inşa edilmiş, misyonerlerin kaldıkları yerlerdir. Dördüncü binanın hemen arkasında
bulunan, şehrin en büyük girişlerinden biri, misyonerlere, pis kasabadan, buluna bilinecek en iyi yola
ve at sürme yerine çok uygun bir çıkış sağlar. (2) ile gösterilen küçük kilisedir (Şapel). Burayı
büyütme gayreti birkaç yıl önce camiye çok yakın olması sebebiyle hükümet tarafından
engellenmişti. (3) ile gösterilen yer Protestanların mezarlığıdır. Terkedilmiş taş ocağında en ıssız
bölgedir ancak hükümetin bu hakir görülen cemaate verebileceği en iyi yerdir. (4) ile gösterilen
Musul’a açılan şehrin kapısının dışındaki çeşmedir. (5) Müslüman okulunun alanıdır. Bu binanın en
büyük özelliği büyük ve özenle hazırlanmış kapısıdır…(7) yapım aşamasında olan büyük yeni sarayın
alanını göstermektedir. (8) Şehirde çoğu binanın inşa edilmesinde kullanılan büyük taşocağına girişi
göstermektedir. Bu taş yumuşak beyaz kireçtaşıdır ve birkaç fosil kabuk içermektedir. Çevresi üç mil,
kalınlığı beş fit, yüksekliği on ila otuz fit arasında değişen yüksekliğiyle…şehrin duvarları bu taştan
yapılmıştır.
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yerinde kişilerin Board Sekreterliğine bu veya bir başka ihtiyaç sahibi alana
gitmelerine izin verin. Kim “Ben buradayım, Beni gönderin” diyecek. 280

Resim 14: Ceket ve kravatlı, bazıları fesli, bir tanesi kasket, bir tanesi fötr
şapkalı 13 adamın portresi. İkisi sırasıyla Bay Emreck ve Bay Andrus olarak
tanımlanmıştır. 281
Amerikalılar ABCFM Protestanları için önemli bir istasyon merkezi ve üs
olarak merkez seçilen Mardin’de Amerika “müessesat-ı hayriye” adına hastane,
eczane, zükûr mektebi, inâs mektebi, mektep yatakhanesi ve misyonerlerin ikamet
edeceği haneler, yetimhaneler inşa edilmiştir. Bu kurumlar bugünkü adıyla
Diyarbakır Kapı (Mişkin) Mahallesi’nde dört kişiden alınan arsa üzerine inşa
edilmiştir. Bu kurumların bulunduğu Mişkin Mahallesi Müslüman ve
Hıristiyanların karışık olarak yaşadığı bir yerdir. Mişkin Mahallesi’ndeki bu yer
İbrahim Ağa Camii’ne ve Halife Mescidi’ne tahminen 300, kaleye ise 2000 metre

Andrus, “Mardin”, s. 290-292.
SALT Research, American Board of Commissioners for Foreign Missions / Photographs and
other visual materials / Mardin, https://www.archives.saltresearch.org/R/-?func=dbin-jumpfull&object_id=4328849&silo_library=GEN01 E.T.: 10.02.2018.
Aynı resim ayrıca Suavi Aydın ve diğerlerinin yazmış olduğu Mardin: Aşiret-Cemaat ve Devlet
başlıklı Tarih Vakfı tarafından 2000 yılında basılan kitabın 292. sayfasında “Amerikalıların
topladığı Mardin İslam Şurası” notuyla yer almaktadır.
280
281
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uzaklıktadır. Bu mesafede diğer gayrimüslimlere ait herhangi bir arazi ve yapı
yoktur.282

Resim 13: Mardin283
1865 yılından sonra Mardin ABCFM Misyonu’nun önemi artmış, Diyarbakır
başta olmak üzere birçok yerleşim merkezi buraya bağlı birer istasyon haline
gelmiştir. 1894 yılında Mardin’de meydana gelen huzursuzluklara Amerikan
misyonerlerinin de sebebiyet verdiği dönemin kayıtlarına yansımıştır…. Ermeni
olaylarının başlaması üzerine ABCFM Misyonu’nun çalışmaları artık eğitim ve
kültürel çalışmalardan ziyade Ermenileri siyasi açıdan destekleme üzerine
yoğunlaşmıştır. I. Dünya Savaşı sırasında Ermeni komitacıları ile yakın ilişki
içerisinde olan Amerikan misyonerlerinin faaliyetlerinden yetkililer büyük ölçüde
rahatsızlık duymuşlar ve onları sınır dışı etmeye çalışmışlardır. Nihayet Ermeni
tehcirinin gerçekleştirilmesinden sonra misyonerlerin ayrılması ile Mardin’deki
ABCFM teşkilatının çalışmaları son bulmuştur.284

Bozan, “XIX. Yüzyılın”, s. 31.
Salt Research, American Board of Commissioners for Foreign Missions / Photographs and
other visual materials / Mardin- View of Mardin city and fortress walls from below.
https://www.archives.saltresearch.org/R/-?func=dbin-jumpfull&object_id=4328853&silo_library=GEN01 E.T.: 10.02.2018.
284 Bozan, “XIX. Yüzyılın”, s. 45.
282
283
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Amerikan Board misyonerlerinin Türk yetkililerle ilişkileri 1894 Ermeni
ayaklanmaları çıkana ve Türk makamlarının İngiliz ve ABD’li misyonerlerin bu
olaylarda parmağı olduğunu görmelerine kadar sorunsuz devam etmiştir. 285 Bu
olayların ardından sorun yaşamaya başladıktan sonra ABD misyonerleri,
Amerikan Senatosuna ve Temsilciler Meclisine, Erzurum ve Harput’ta
konsolosluklar kurulması için rapor göndermişlerdir.286 Bu raporları yazma
amaçları kendilerini güvence altına almak düşüncesi olmuştur.287

Resim 15: Mardin Orta Okulunun 1913-14 mezunu dört genç adam ile
(Hanne Chikky ve Ishak Dikmen dâhil) beş orta yaşlı ve bir yaşlı adamın (Bay
Andrus) portresi. Mardin 1913.288
Bu noktaya gelmeden önceki ABD ve Osmanlı Devleti arasındaki
diplomatik ilişkiler ve yaşanan sorunlar kısaca şöyle özetlenebilir:

Detaylı bilgi için bknz: Erdal Açıkses, Harput’taki Misyonerlik Faaliyetleri. TTK Yayınları,
Ankara, 2003.
286 Bu konu hakkında detaylı bilgi için bknz: Açıkses, Harput’taki, s. 181-198.
287 Bozan, “XIX. Yüzyılın”, s. 42.
288 SALT Research, American Board of Commissioners for Foreign Missions / Photographs and
other visual materials / Mardin- Mardin, 1913: Graduating Class, Mardin H.S. 1913-14. Mr.
Andrus, Hanne Chikky, Ishak Dikmen. E.T.: 10.02.2018.
285
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İkisi de köklü geçmişlere sahip olan Osmanlı İmparatorluğu (Türkiye) ve
Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilk resmi diplomatik temas ve tanıma
eylemi, 11 Şubat 1830’da Kaptan James Biddle, David Offley ve Charles Rhind’den
oluşan ABD’li bir müzakere ekibinin Türk Hariciye Nazırı’na güven mektubu
sunmasıyla meydana gelmiştir. Biddle, Offley ve Rhind, Amerika Birleşik Devletleri
ve Türkiye arasında bir seyrüsefer ve ticaret anlaşması müzakere
etmiştir…Diplomatik ilişkiler ve Amerika Birleşik Devletleri Konstantinopolis
Sefarethanesi, 13 Eylül 1831’de David Porter’in Maslahatgüzar [Chargé d’Affairs]
sıfatıyla güven mektubu sunmasıyla kurulmuştur.289
ABD ile Osmanlı Devleti arasındaki ilk ilişkiler ticari amaçla kurulmuş
münasebetlerdir. Bu vesile ile ABD ile Osmanlı Devleti 7 Mayıs 1830 tarihinde
gerçekleşen Ticaret ve Seyrisefain Antlaşması290 ile birbirini karşılıklı olarak
tanımıştır. “Bu antlaşmanın birinci maddesi Amerikan tüccarları ile ticaret
gemilerine "en ziyade müsaadeye mazhar devlet” kaydından, dördüncü
maddesi de Osmanlı ülkesinde bulunan Amerikan vatandaşlarına kapitülasyon
ayrıcalıklarından faydalanmak hakkını”291 vermiştir. Ancak bu antlaşmanın292
imzalanmasından sonra Amerika’nın Osmanlı’daki diplomatik temsilciliğini
maslahatgüzarlık derecesinde açması ve büyükelçilik açmaması konusu
önemlidir. Osmanlı’nın çeşitli bölgelerinde konsolosluklar açılmış “iki ülke
arasındaki ilişkiler belirli bir konuma geldikten sonra”, ancak “1839 yılında ABD
maslahatgüzarına elçi unvanını” vermiştir.293
Ticaret ilişkileri ile başlayan iki devlet arasındaki münasebetler bu
şekilde ilerlerken aynı zamanda altın çağını yaşayan misyonerlik faaliyetleri
sayesinde kültür emperyalizmi şeklinde devam etmiştir. Amerikan
misyonerlerinin Osmanlı’ya gelişlerinin en önemli nedeni, imparatorluk
topraklarının jeopolitik ve jeostratejik bakımdan büyük öneme sahip olmasıdır.

ABD Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye’deki Konsolosluklar Web sitesi, “ABD – Türkiye İlişkilerinin
Tarihine Bir Bakış”, https://tr.usembassy.gov/tr/our-relationship-tr/policy-history-tr/io-tr/
E.T.: 10.02.2018.
290 1830 antlaşması öncesinde Amerikalı misyonerler İngiltere devletinin himayesinde, İngiliz
vatandaşlarının yararlandığı ayrıcalıklardan yararlanmış, İngiliz yetkililerinin verdiği koruma
(protégé) belgelerini taşıyarak onların yararlandığı imtiyazları kullanmışlardır.
291 A. Haluk Ülman, İkinci Cihan Savaşının Başından Truman Doktrinine Kadar Türk-Amerikan
Diplomatik Münasebetleri: 1939-1947, Sevinç Matbaası, Ankara, 1961, s. 4.
292 1830 antlaşmasının gizli maddesi hakkında bilgi için bknz: Çağrı Erhan, “1830 OsmanlıAmerikan Antlaşmasının Gizli Maddesi ve Sonuçları”, Belleten, C. LXII, S. 30, Ankara, s. 457-465.
293 Erdal Açıkses, “Türk-Amerikan Münasebetlerinin Değerlendirilmesi”, Türkler, C. 13, Yeni
Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 983.
289
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ABD bu yıllarda Monroe Doktrini294 çerçevesinde kendi içine kapanma
politikasını izlemiş ve bu sayede hem Avrupa’nın siyasi olaylarına görünürde
karışmamış hem de ülkesinin kaynaklarını Avrupa’nın sömürgecilik
faaliyetlerinden korumuştur. Kendini stratejik olarak yalnızcılık (izolasyon) dış
politikası ile koruma altına alırken, ticaretini yaygın hale getirmiş ve
misyonerleri yoluyla yayılma hareketini devam ettirmiştir. Misyonerlerini
dünyanın dört bir yanına gönderip hem dünya politikasından geri kalmamış
hem de misyonerlerinin devletten bağımsız hareket ettiklerini belirterek,
Avrupa’nın ülkesine müdahalesini de engellemeyi başarmıştır. Misyoner
örgütlerinin birer sivil kuruluş olduğu vurgusunu yaparak devletin misyoner
veya tacirler üzerinde bir etkisinin olmadığını savunup Osmanlı’daki hedefine
ulaşmak istemiştir.
1830 andlaşması bir süre sonra günün gereklerine uymaz bir durum alınca
Babıali 1862 yılında Birleşik Devletlerle yeni bir ticaret andlaşması imzalanmıştır.
Fakat bu andlaşma da uzun ömürlü olmamış ve Babıali gümrük resimlerini
yeniden düzenlemek istediği için, 1884 yılında andlaşmayı tek taraflı olarak
yürürlükten kaldırmıştır.
Babıâli 1860 yıllarından başlayarak misyonerlerin çalışmalarını
denetlemek ve daha sonraları da Türk olmayan unsurlarda milliyetçilik şuuru
uyandırmasından korktuğu ve Ermeni ayaklanmalarını desteklediklerini tesbit
ettiği Amerikan okullarını kapatmak isteyince, Amerika Birleşik Devletleri ile
Osmanlı Devleti arasında Birinci Cihan Savaşına kadar süren anlaşmazlıklar
çıkmıştır.295
“Amerikan İç Savaşı sona erinceye kadar kendi diplomatlarından daha
çok İngiliz hariciyesinin kanatları altına sığınan Amerikalı misyonerler 1880’li
yıllardan itibaren kendi ülkelerinin diplomatik koruması altına girmişlerdir.”296
Amerikalıların Osmanlı Devleti’nde açmış oldukları konsolosluk ve
konsolosluk ajansları çoğu zaman misyonerlerin kontrolünde çalışmış, hatta
misyonerler, konsolosluklarda vekillik, yardımcılık ve acentelerde görevli olarak
çalıştıkları için de bu kuruluşlar da adeta misyonerlerin bir şubesi haline
dönüşmüştür.297
ABD başkanı James Monroe’ nun, 2 Aralık 1823'de "Monroe Doktrini" olarak bilinen
prensiplerini kongreye sunduğu metindir. Bu doktrin’den doğan politika anlayışına göre ABD,
Avrupa’nın iç ve dış işlerine karışmayacak, karşılığında Avrupa devletleri de ABD’nin işlerine
karışmayacaktı. Doktrinin amacı ABD’yi Avrupa’daki çatışmalardan korumak ve Avrupalıların
ABD’nin işlerine karışmasını engellemektir.
295 Ülman, İkinci Cihan, s. 5.
296 Kocabaşoğlu, Kendi Belgeleriyle, s. 21.
297 Açıkses, Harput’taki, s. 189.
294
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ABD tarafından Osmanlı Devleti’nin değişik bölgelerinde açılmış olan
İzmir, İstanbul, Sivas, Harput, Erzurum gibi “bütün konsolosluklar Ermeniler ve
misyonerlere yardım için açılmıştır.”298 Board misyonerleri, Ermeni
ayaklanmaları başladığında kendilerinin, Ermenilerin ve bölgedeki yerli
yardımcılarının güvenliklerini sağlamak amacıyla konsoloslukların açılması
konusunda baskılarını arttırmışlar ve bu istekleri ABD tarafından uygun
görülmüştür. Bunun üzerine ABD’nin Osmanlı Devletine konsolosluk açılması
için yaptığı baskılarda çoğalmıştır.
“Amerikan Sefarethanesi 18 Haziran 1906’da Büyükelçilik mertebesine
yükseltilmiş, John G. A. Leishman 5 Ekim 1906 tarihinde Büyükelçi sıfatıyla
güven mektubu sunmuştur.”299
İki devlet arasındaki ilişkiler 4 Nisan 1917’de ABD’nin Almanya’ya savaş
ilan etmesi sonucunda 20 Nisan 1917’de Türkiye’nin ABD ile diplomatik
ilişkilerini koparması ile on yıl sürecek olan bir kesintiye uğramıştır. Bu durum
diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edildiği 17 Şubat 1927 tarihine kadar devam
etmiştir.
Sonuç
Bu çalışmanın birinci kısmında Amerikan Board’un Osmanlı Devleti ve
Türkiye’deki yapılanması hakkında kısa bilgi verildikten sonra Amerikan Board
misyoneri Olive L. Parmelee Andrus’un hayat öyküsüne yer verilmiş ve onun
yetişmesinde etkili olan Mount Holyoke Kız İlahiyat Okulu, bu okulun kurucusu
Mary Lyon ve Amerikan Kadın Misyon Cemiyeti üzerinde durulmuştur.
Çalışmanın ikinci bölümünde ise Bayan Parmelee ve eşi Papaz Andrus özelinde
Amerikan Board’un Mardin’de ki faaliyetlerine ve Osmanlı-ABD diplomatik
ilişkilerine değinilmiştir.
Amerikan Board misyonerleri, Osmanlı Devleti’nde bilinç oluşturma ve
ayrılıkçı fikirleri aşılamak amacıyla farklı yöntemler kullanmışlardır. Halkın
içinde uzun yıllar yaşayarak din, eğitim, sağlık ve yardımseverlik gibi hizmetler
yoluyla gayrimüslim cemaatin içerisine sızmışlardır. Osmanlı aydınlarından
neredeyse kırk elli yıl önce Anadolu’yu tanımışlar, ideolojileri doğrultusunda
önlemler almışlardır. Amerikan misyonerleri, Ermenilerle onları
Protestanlaştırmak ve sonrasında da onlara ayrı bir devlet kurdurtmak için
298

Açıkses, Harput’taki, s. 181.

299 ABD Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye’deki Konsolosluklar Web sitesi, “ABD – Türkiye İlişkilerinin

Tarihine Bir Bakış”, https://tr.usembassy.gov/tr/our-relationship-tr/policy-history-tr/io-tr/
E.T.: 10.02.2018.
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ilgilenmişlerdir. Bu yüzden birinci görevleri Ermeni ulusal bilincinin oluşmasını
sağlamak olmuştur. Bu sebeple Ermenilerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerde
ilkokuldan koleje kadar okullar açmış ve verdikleri eğitimle bunu
garantilemişlerdir. 19. yüzyılın sonunda Müslümanlarla Ermeniler arasında
yaşanan olaylarda Amerikan misyonerleri Ermenilerin tarafında olmuş,
dolayısıyla sıkıntıların artmasına neden olmuşlardır. Yaşanan Ermeni isyanları
ve Osmanlı Devleti’nin bu isyanlara verdiği tepkileri misyonerlerinin raporları
vasıtasıyla hem kullanılacak terminolojiyi belirleyerek hem de olayları
çarpıtarak, ABD ve Avrupa’ya aktarmışlardır.
Bir Amerikan Board misyoneri olan Bayan Parmelee, hayatının neredeyse
elliye yakın yılını Mardin’de geçirmiştir. Bölge halkının değer yargılarını,
beklentilerini, önyargılarını öğrenmiş, özlem ve tutumlarını yakından
gözlemlemiş, bir kadın misyonerdir. Mardin’de, misyonerlik faaliyetlerinin
görünen yüzü olan nitelikli ve meslek kazandırıcı eğitim misyonerliği üzerinden
ilerlemiş ve Mardin Kız Okulu’nu kurmuştur. Kız çocuklarının eğitimi gibi
önemli bir konu üzerinde faaliyet göstererek Anadolu’da Amerikan Board’un
öncü misyonerlerinden biri olmuştur.
Bayan Parmelee, yaşadığı dönemde kadınların eğitim alması konusunda
en çok çaba gösteren ve ABD’de kadınların erkekler gibi yükseköğrenime devam
edebilmesinin önünü açan Mary Lyon’un kurmuş olduğu, misyoner yetiştiren
Mount Holyoke Okulu’ndan mezun olmuştur. ABD’de kurulan Kadın Boardları
içerisinde ilk ve en büyük olan WBM’nin yurtdışına misyoner olarak gitmesini
desteklediği ilk kadın misyonerlerden biri olmayı başarmıştır. Mardin’de
ABCFM destekli Arapça eğitim veren tek kız ortaokulu kurma görevini yerine
getirmiş, bölgesindeki diğer Board misyonerleri gibi Ermenilerin manevi ve
entelektüel ihtiyaçları için çalışıp Müslüman ve gayri- müslim Osmanlı halkı
arasında ayrılık ve çatışma ortamını tetiklemiştir. Yerli halkın ihtiyaç duyduğu
şeylere hitap etmiş ve öğretmenlik mesleğinde birkaç neslin yetişmesini
sağlamıştır. Kızların eğitimi konusu üzerinden ve ders müfredatı üzerinde
yaptığı değişikliklerle eğitime yeni yaklaşımlar getirmiştir.
Mount Holyoke Kız İlahiyat Okulunun formatını, kurmuş olduğu Mardin
Kız Okulu’na uygulayarak Board’un Osmanlı’da kurduğu kız okullarının eğitim
felsefesini, öğretim yöntemlerini ve dolayısıyla Türk Feminist hareketini
şekillendirmesine katkı sağlamış biridir. Bayan Parmelee’nin okulunun da
içinde bulunduğu Amerikan Board’un kız okullarının düşünce sistemini
anlamadan bugün ülkemizde var olan feminist hareket içindeki savaş söylemi
ve ayrıştırıcı ifadeleri doğru anlamlandırmak mümkün değildir.
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Bir Mimari Karşılaştırma: Mardin Zinciriye ve
Kasımiye Medreseleri
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇAĞLAYAN
Mardin Artuklu Üniversitesi

ÖZET: Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Mardin’de özellikle Ortaçağdan
günümüze kadar gelebilen Artuklu Beyliği Dönemi eserleri dikkat çekmektedir. Bu eserler
arasındaki Zinciriye Medresesi ve ondan etkilenerek onu takip eden Akkoyunlu dönemi
eseri Kasımiye Medresesi’nin kendi içlerinde birçok benzerlikleri vardır. Bu benzerlik,
kimi araştırmacıların dikkatini çekse de karşılaştırılmaları hakkında eldeki veriler
yetersizdir. Kasımiye, kendisinden yaklaşık 100 yıl daha yaşlı olan Zinciriye Medresesi ile
karşılaştırılınca mimari üslup ve bezeme programları çok benzerdir. Fakat plan olarak
farklıdırlar. Mescit planları ve dilimli kubbeleri aynı olsa da Kasımiye, soğan tipi kubbesi,
iki kat boyunca yükselen anıtsal eyvanı ve simetrik medrese oda düzenleri ile farklıdır.
Çalışmada anıtlar araştırılarak karşılaştırılmış; özellikle Cumhuriyet devri olmak üzere,
farklı dönem onarımları sonucu anıtların özgünlüklerine yönelik yeni verilere ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: mimarlık, İslam mimarlığı, medrese, mardin

An Architectural Comparison: Zinciriye and Kasimiye Madrasahs
in Mardin
ABSTRACT: The Monuments of the Artuqs period draw attention especially
coming from the Middle Ages to the present day in Mardin where hosts different
civilizations. Among these monuments, there are many similarities between the Zinciriye
(Sultan İsa) Madrasah and the Kasimiye Madrasah build in Aqqoyunlu period, which was
influenced by architectural of Zinciriye. This similarity gets noticed of some researchers,
but the available data on comparisons are insufficient. While Kasimiye compared with
madrasah of Zinciriye, which is about 100 years older than, the architectural style and
lookout programs are identical. However, they are different as a plan. Whereas the
masjids plans and the sliced pointed domes of both madrasahs are the same, the madrasah
of Kasimiye is different with the onyx type dome, the monumental iwan rising along the
two floors and the symmetrical madrasah room layouts. In the study monuments have
been searched comparatively and new periodicals related to the originality of the
monuments were reached, especially the republican period.
Key words: architecture, Islamic architecture, madrasah, mardin
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Giriş
Mardin; önemli medeniyetlerin ortaya çıktığı Türkiye'nin Güneydoğu
Anadolu Bölgesi'nde, Mezopotamya sınırının birbirine geçtiği yerde
konumlanır. Varlığı efsanelerle Perslere, buradan Romalılara dayanır.
Literatürde şehrin adı ilk olarak IV. yüzyılda geçmektedir. Ammianus
Marcellinus adlı tarihçi; Justinyen idaresindeki imparatorluğun şark sınırındaki
listesinde "Maride" adlı bir kaleyi kaydetmiştir ve Maride'nin Mardin olduğu
kesindir.[300] Bu yüzyılda bir kalenin varlığını kesinlikle bilinen Mardin'de
yedinci yüzyılla beraber İslam Devletleri egemenliği başlar. Mardin, XII.
yüzyılda Artuklu Beyliği'ne 300 yıl kadar başkentlik yapar. Artukluların
yıkılmasından, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in bölgeyi ele geçirdiği
aralığa kadar; Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Safevi Devletleri Mardin'de hüküm
sürmüşlerdir. 1516 yılında meydana gelen Çaldıran Savaşı sonucu Osmanlıların
idaresine girmesiyle Mardin; tarihi idari uygulamalara sadık kalınarak, liva
olarak Diyarbakır Eyaleti'ne bağlanmıştır. On dokuzuncu yüzyıla kadar bölgesel
sorunlardan dolayı Bağdat, Musul ekseninde el değiştirmiş ancak daha sonra
tekrar Diyarbakır'a bağlanmıştır.[301] 1923'te Cumhuriyetin kurulması ile
beraber il olmuştur.
Birçok farklı medeniyetin iz bıraktığı Mardin’de Artuklular; cami,
medrese, hamam, köprü, külliye vb. eserler yaparak şehri bayındır hale
getirmişlerdir. Bu dönemde yapılan medreselerde cami-medrese
fonksiyonunun birleştiği görülmektedir. Kentsel sit alanında kalenin eteğinde
bulunan Mardin Sultan İsa (Zinciriye) Medresesi (1385) ve kentsel sit alanı
dışında şehrin güney batısında konumlanan Akkoyunlu eseri Kasımiye
Medresesi (1487-1507); birleşik fonksiyonlu yapılardandır (Şekil 1). İki
medrese fonksiyonel benzeşmenin yanından biçimsel olarak da birbirleri ile
benzemeleri açısından dikkat çekmektedirler.
Medreselerin tarihçeleri
Zinciriye Medresesi; kitabelerine ve Kâtip Ferdi’nin bildirdiğine göre,
1385 yılında Melik-üz Zâhir Necmeddin Îsa Bin Muzaffer Dâvud Bin El Melik
Sâlih (Miladi 1376-1407) tarafından inşa ettirilmiştir. Kâtip Ferdi; "Melik İsa,
Mardin Kalesi yakınında; “Zinciriye” adıyla şöhret bulan medreseyle birlikte

1. Albert Gabriel, Voyages Archeologiques Dans La Turqui Oriantale, E. De Boccard, Paris, 1940, s.6.
2. İbrahim Özcoşar, Hüseyin H. Güneş, Fasih Dinç, 235 Nolu Mardin Şeriye Sicili Belge Özetleri ve
Mardin, İmak Ofset, İstanbul, 2007, s.109.
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cami yaptırdı ki, o binayı dil ile tanımlamak, güzellik ve ihtişamını kalemle
yazmak mümkün değildir", diye bahseder.[302]
Timur'un şehri istilasından sonra Ulu Cami minareleri arasında bulunan
zincirin bu medresenin kubbeleri arasına asıldığından dolayı zamanla buraya
"Zinciriye" denmiştir. Melik Necmeddin Îsa, 1394 yılında Timur’a esir düşmüş
ve tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmış fakat 31 yıl hükümdarlık yaptıktan
sonra, bu medreseye defnedilmiştir.[303]
Kasımiye Medresesi’nin ise medreseye adını veren Kasım Paşa (14871507) tarafından inşa ettirildiği birçok kaynakta yazar. İnşa tarihi ile ilgili kesin
bir bilginin olmaması, medresenin üzerinde herhangi bir inşa kitabesi
bulunmamasından kaynaklıdır. Çoğunlukla on beşinci yüzyılın son çeyreği
olarak tarihlendirilebilir.
Akkoyunlu Uzun Hasan’ın kardeşi Cihangir Mirza’nın oğlu olan
Kasım;1494'ten itibaren sikke basmak, ferman yayınlamak ve dış ilişkiler gibi
bağımsız yönetim metotları ile özerk bir yönetim kurma yoluna girmiştir.
Yörede kendisinin "Kasım Sultan" ya da "Kasım Padişah" diye anılmasının
sebebi bu yönetimine bağlıdır.[304]
Medreselerin mimarileri
Medreselerin üslupları birbirlerine benzemekle birlikte; planlarda cami,
medrese, türbe, zaviye bölümleri açık avlulu bir mekân etrafında bir araya gelir.
Ana eyvandan akan bir çeşmeden uzanan kanal, avlu ortasında yer alan bir
havuzla birleşir. İki yapıda da eyvan serinletici bir dinlenme yeridir.[305]
İki medresede de bulunan selsebilli eyvan karakteristiktir. Selsebilli
eyvan, farklı elemanlardan oluşan bir sistemdir (Şekil 2). Medreselerin selsebilli
eyvanlarının içindeki yöre ağzında "silsel (sebil)" denilen dikdörtgen küçük
havuz bulunmaktadır. Mardin cami ve medreselerinde şadırvan cumhuriyet
dönemi eki olduğundan abdest için gerekli su, selsebilli eyvandan alınırdı.
Kasimiye ve Zinciriye Medreselerinde de abdest suyu eyvanın içindeki silselden,
güğüm ya da ibrik ile temin edilirdi.[306]
3. Ali Emiri, Mardin Artukluları Tarihi (Kâtip Ferdi, Mardin Mülûk-i Artukiye Tarihi), editörler: İ.
Özcoşar ve H. H. Güneş, Mardin Tarihi İhtisas Kütüphanesi Yayın no:2, İstanbul, 2006, s.40.
4. Abdulselam Efendi, Mardin Tarihi, hazırlayan: Hüseyin H. Güneş, Mardin Tarihi İhtisas
Kütüphanesi Yayın no:17, İmak Ofset, İstanbul, 2007, ss.54-59.
304. Bülent Tekin, Kartal Yuvası Mardin Tarihçedir, Peri Yayınları, İstanbul, 2007, s.232.
305. Gönül Öney, Beylikler Devri Sanatı XIV-XV. Yüzyıl, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2007, s.19.
306. Murat Çağlayan, Mardin Anıtsal Yapılarında Değişmişlik ve Özgünlük Sorunları (doktora tezi),
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2017, s.146.
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Kasımiye'de eyvandan gelen su, avlu ortasındaki büyük havuza dökülür.
Zinciriye Medresesi özgün planında ise avluda havuz yoktur. Zinciriye'de su;
vaktiyle eyvan içindeki küçük havuzdan medresenin güney cephesindeki
sokakta bulunan çeşmeye akmaktaymış. Böylece kamusal bir hizmet
vermekteymiş. Fakat Zinciriye avlusunda bugün bulunan havuz 2007
onarımında eklenmiş, çeşmeye akan su kesilmiştir. Kasımiye Medresesi
avlusundaki havuz; mekânı serinletmenin yanında, kendi vakıf mülkiyetinde
bulunan güneyindeki eğimli araziyi sulayarak, işlevsel bir hizmet verir. Tarımsal
sulamada kullanılan selsebilli eyvan-havuz ilişkisi Anadolu'da görülen bağ evi
işlevli geleneksel Mardin kasırlarında da karakteristiktir.[307]
İki medrese üzerine yapılmış farklı karşılaştırmalar
Kasımiye Medresesi ile Zinciriye Medresesi'ni ilk kıyaslayan Albert
Gabriel'dir. Gabriel; şehrin batısında kırsal alanda bulunan Kasımiye'nin
tepenin yamacındaki Sultan İsa Medresesi ile benzer olduğunu ve aynı
unsurlardan müteşekkil olduğunu söyler. Ona göre medrese; üzerinde kitabe
bulunmasa da 1385'te inşa edilmiş Sultan İsa Medresesi'ne öyle benzemektedir
ki, sanki aynı mimarın elinden çıkmıştır. Avlunun güneyindeki beş gözlü revak
aynı şekilde yerleştirilmiştir. Medreselerin camileri birbirleri ile çok benzerlik
taşır. Dilimli kubbeler, taç kapının bezemeleri, kornişler ve üstü yarım kubbeli
payandalar benzerdir. Ona göre yalnız üsluba bakılırsa medresenin Artuklular
dönemine atfedilebilir.[308]
Gabriel’in dediği; Akkoyunluların on beşinci yüzyılın başında Mardin'i ele
geçirdiklerinde burada tamamlanmamış bir medrese buldukları ve bilinmeyen
bir tarihte medreseyi tamamladıkları ihtimal dâhilindedir. Bu durum üzerinde
herhangi bir kitabenin olmamasını da açıklayabilir. Fakat Artuklu kubbelerinin
dilimli ve sivri olmalarına rağmen, medrese mescidinin perdahlı soğan tipi
kubbesi şüphesiz bu son dönemde yapılmıştır.
Günümüzde de kendi adına atfedilen medreseyi Sultan Kasım'ın
yaptırdığı kabul görür. Ayrıca 16. yüzyıl Osmanlı vakıf kayıtlarında da medrese,
Mardin'deki Kasım Padişah Medresesi olarak geçmektedir.[309]

307. Murat Çağlayan, Geleneksel Mardin Kasırlarının Mimari Özellikleri ve Korunması Üzerine Bir
Yöntem Araştırması, (Yüksek lisans tezi), Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır,
2010.
308. Gabriel, age, s.37.
309. Alpay Bizbirlik, 16. Yüzyıl Ortalarında Diyarbakır Beylerbeyliği'nde Vakıflar, Türk Tarih
Kurumu, Ankara, 2002, s.302.
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Metin Sözen; medreseyi Akkoyunlu mimarisi altında sınıflandırır. Ona
göre medrese, Sultan İsa Medresesi'nin devamı olarak görünür. İkisinde de
dilimli kubbeler, yıldız tonozlar, ana eyvanda sebil, mimari elemanlar ve
bezemeler çok yakındır. Bütün benzerliklere karşı Kasimiye planı, Zinciriye'den
farklıdır. Cami bölümü sola alınmış, arkasına mekânlar konulmamıştır. Medrese
iki katıyla bir bütündür, dilimli kubbeli mekânlar (türbe ve Şafii Mescidi) onu
tamamlamıştır.[310]
Ara Altun da iki medrese arasındaki benzerliğe değinir. Kasımiye'de,
Zinciriye planının değiştirilerek uygulandığını, işçiliği ve süslemesinin,
portalinin aynı olduğunu söyler. Gabriel'in bu medrese ile ilgili tüm görüşlerini
aktarıp, ona katılır. Artuklular döneminde başlanıp önemli bir kısmının
bitirilmiş olduğunu söyler. Plan özellikleri, taş işçiliği, süsleme motifleri gibi
Mardin için devir sınırlarına pek saygılı olmayan faktörleri de göz önüne alarak
bu anıtsal yapıyı Mardin'deki Artuklu devrinin sonuna koyar.[311]
İbrahim Artuk; yapının hiç şüphesiz Cihangir'in oğlu Kasım Bey'in
medresesi olduğunu söyler. Medresenin Zinciriye Medresesi ile olan
benzerliğine değindikten sonra Gabriel'in görüşlerini tekrar eder.[312]
Oktay Aslanapa; Kasimiye Medresesi'nin Akkoyunluların en önemli yapısı
olduğunu, Zinciriye Medresesi mimarisine benzediğini söylemektedir.
Gabriel'in görüşlerini benimser. Soğan kubbeli mescidin Akkoyunlu zamanına
ait olabileceğinden bahseder.[313]
H. Örcün Barışta; Mardin Zinciriye ve Kasımiye taş süslemelerini
karşılaştırır. Ona göre Kasımiye Medresesi taç kapısı, Sultan İsa Medresesi'nin
genel çizgisi ile ayıklanmış bir bezeme programı ile tekrarı şeklindedir (Şekil 3,
4). Cami; planı ve her şeyi ile aynıdır, sadece kubbeleri farklıdır. Selsebilli eyvan
Kasımiye Medresesi'nde iki kat boyunca yükselir ve iki renkli taş işçiliği ile
dikkat çeker.[314]

310. Metin Sözen, Anadolu'da Akkoyunlu Mimarisi, Türkiye Turing ve Otomobil Kulübü, İstanbul,
1981, s.128.
311. Ara Altun, Mardin’de Türk Devri Mimarisi, Dizgi Baskı, İstanbul, 1971, ss.95-100.
312. İbrahim Artuk, “Mardin Zinciriye Medresesi ve Banisi”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Güven
Matbaası, Ankara, 1971, ss.191-200.
313. Oktay Aslanapa, Türk Sanatı I: Başlangıcından Büyük Selçuklu Sonuna Kadar, Milli Eğitim
Basımevi, İstanbul, 1972, s.194.
314. H. Örcün Barışta, “Mardin Zinciriye ve Kasımiye Medreselerinin Taş Süslemelerinde
Gözlenen Benzerlikler”, 1.Uluslararası Artuklu Sempozyumu Bildirileri, Mardin Valiliği Yayınları,
Mardin, cilt II, 2008, ss.231-252.
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Medreselerin analitik karşılaştırması
İki anıtta da cami (mescit), türbe ve medrese bölümleri tek yapı içinde
avlu etrafında çözülmüştür. Kasımiye; batısındaki mescit bölümü dâhil
edilmezse eyvan eksenli tamamen simetrik yapıdadır. Güneyde ön cephede; taç
kapının cami ile medresenin arasına alınması asimetrik bir durum yaratmışsa
da, bu durum medrese bölümüne simetrik bir düzen getirmiştir. Zinciriye ise
asimetriktir; birinci katında ayrı bir avlusu bulunmaktadır.
İki medrese de yamaçta yer almalarına rağmen, mimarları araziden
yararlanmakta oldukça farklı yollar denemişlerdir. Kasımiye Medresesi taban
oturma alanı için arazide bayağı bir hafriyat yapılarak, tamamen düzleştirilip;
kütle araziye bütün olarak yerleştirilmiştir. Zinciriye Medresesi'nde ise kütle,
arazi eğimine daha uyumlu olarak kademelenerek yerleştirilmiştir. İki
medresede de su basmanı kotları farklıdır. Kasımiye'de arazide doğu-batı
yönünde eğim olmadığı için medrese; zeminden yaklaşık 2 metre yükseklikte
bir su basmanı kotundan sonra başlar. Zemin düzleştirilerek üstüne temel
niteliğinde 2 metrelik bir su basmanı yapılmıştır. Zinciriye Medresesi arazisinde
ise; kuzey-güney eğiminin yanında, doğu-batı doğrultusundan doğuya doğru bir
eğim daha vardır. Bu yüzden Zinciriye'nin batı ucunda su basmanı kotu
zeminden 1 metre yüksekken, doğu tarafında ise 4 metreye yakın bir
yüksekliktedir. İki medresenin portaline, bu yüksekliklerden ötürü
basamaklarla çıkılır.
Anıtlarda kullanılan yapı malzemesi bölgede anıtsal ve sivil mimaride
kullanılan kireç taşıdır. Düzgün kesme taşların ortalama yüksekliği 24
santimetredir. İki medresenin de ön cepheleri, su basmanı kotu dâhil
medresenin inşa edildiği düzgün kesme taştandır. Zinciriye Medresesi'nde yan
cepheler de düzgün kesme taştandır. Sadece kuzeyindeki istinat duvarı kaba
yonu taştan yapılmıştır. Kasımiye Medresesi'nin ise doğu cephesi kaba yonu;
batı cephesinin mescit bölümü düzgün kesme, kuzeybatı yanı iste kaba yonu taş
şeklinde olup bu cephede almaşık bir düzen vardır. (Şekil 5, 6). İki medresenin
de damları eskiden toprak dam olup bu satıhlar zamanla beton döşemeye,
günümüzde ise taş kaplamaya dönüşmüştür. Medrese damlarının kuzeyindeki
özgün istinat duvarları düzgün kesme taştan dik hatıllı ve araları kaba yonu
taştandır (Şekil 7). Fakat farklı zamanlarda meydana gelen toprak kayması veya
kaya düşmesi afetlerinden ötürü Zinciriye Medresesi’nin kuzey istinat
duvarlarında farklı taş şekil ve boyutları ile farklı örme teknikleri
gözlemlenmektedir.
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Medreselerin taç kapılarında ve mescitlerinin mihraplarından
bezemelerin daha kolay işlenebilmesi için olsa gerek, daha az sertlikte ve rengi
daha kızıla çalan bir kireç taşı kullanılmıştır. Bu nedenle bu yüzeylerdeki aşınma
daha fazla olmuştur. Kasımiye Medresesi ana mescit mihrabında ve selsebilli
eyvan içinde güney cephesinde bir sıra sarı ve bir sıra kızıl taş örülerek, almaşık
düzenle süslü bir görünüm verilmeye çalışılmıştır. Zinciriye Medresesi'nde ise
selsebilli eyvan içi sebil aynası kemerinde kireç taşı ve bazalt taşı almaşık olarak
kullanılmıştır. Zinciriye Medresesi'nin iki mescidinin mihrabında siyah bazalt
taşı, süslemede kakma palmet olarak kullanılmıştır. Aynı taş; Kasımiye'nin
mescit mihrabında ve selsebilli eyvan içinde üst kottaki kufi kitabede kakma
olarak kullanılmıştır (Şekil 8, 9). Bazalt taşı; Diyarbakır yöresinden çıkmakta
olup Diyarbakır'ın surlarında, anıtsal ve sivil mimarisinde temel yapı taşı olarak
kullanılmıştır.
İki medresede de Hanefi ve Şafi olmak üzere ikişer mescit bulunur. İki
medresenin de Hanefi mescit planları ve ölçüleri aynıdır. Sadece Kasımiye
Medresesi 15 cm kadar daha uzundur. Hanefi mescitlerinin kubbe türleri
farklılık gösterir. Zinciriye Medresesi'nden farklı olarak Kasımiye Medresesi
mescidinin kubbesi dilimli değildir. Zinciriye’deki dilimli sivri kubbe;
Kasımiye’de yerini perdahlı soğan tipi kubbeye bırakır (Şekil 10). Boyutları aynı
olmalarına rağmen Zinciriye mescidinin güney-kuzey taşıyıcı duvar kalınlığı
2.30 metre, doğu-batı taşıyıcı duvar kalınlığı 1.10 metredir. Kasimiye
mescidinin ise güney duvarı 2.45 metre, doğu duvarı 1.30, batı duvarı 1 metre
kalınlığındadır. Batı duvar kesitinin doğuya göre ince olmasının sebebi; duvarın
medresenin batı dış cephesini oluşturması, doğudaki duvar gibi giriş
koridorunun tonozunu taşımamasıdır. Kasımiye'deki revak ayak kesitleri zemin
ve üst katta aynı olmak üzere ortalama 1.05 x 1.10 metredir. Zinciriye'de ise
avludaki güney revak ayağı kesiti 1.17 x 1.30 metre, terastaki 1967 onarımında
yapılan revak ayağı kesiti ise 1.20 x 1.20'dir. Kasimiye'nin mescit taşıyıcı
duvarları daha kalındır. Bunda Kasımiye'nin kubbe çapının (6.45 cm),
Zinciriye'den 40 cm daha geniş olmasının da etkisi vardır. Kasımiye'nin revak
ayakları ise, iki katlı olmalarına rağmen daha ince kesitlidir.
Kasımiye' de revak kemer açıklıkları 2.65-2.80 metre, Zinciriye'de 2.602.70 metre arasında olup benzer açıklıktadırlar. Kasımiye Medresesi revak
kemer taşları diziliş biçimi 1967 deki onarımda yeniden örülmelerine rağmen
özgün hallerini korumuşlardır (Şekil 11). Kemerlerin hepsi sivri olup, üzengi
noktasından sonra bir sıra tek taş, bir sıra çift taş olarak örülen kemerin üst
noktasında tek parça kilit taşı yerine; merkezi derze denk gelen iki adet taş
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vardır. Bu örgü biçimi Zinciriye Medresesi'nin sadece birinci katındaki özgün
kalmış revaklarında bulunur (Şekil 12). Zinciriye'nin zemin kat avlusundaki
revak bölümü yazlık mihraptaki kitabeye göre 1797'de onarılmıştır; bu
bölümün kemer taş boyutları (18 x 20 cm) ve örgü biçimi farklıdır. Aynı şekilde
1967'de yeniden yapılan teras kat revak kemer taş boyutu (24 x 21 cm) ve örgü
biçimi de farklıdır (Şekil 13). Sonradan müdahale görmüş iki revakta da kemer
üst noktasında tek parça kilit taşı kullanılmıştır. İki medresenin hiç bir
kemerinde gergi demirine ya da izine rastlanmamıştır.
Kasımiye'de türbe odası, Şafi mescidi ile aynı mimariye sahip dilimli
kubbeli bir mekân iken; Zinciriye'de türbe, içeride tonozlu küçük bir hücrededir.
İki medresede de hücre ve odalar beşik tonozludur. Kasımiye'de türbe odası ve
tüm hücrelerde ocak bulunurken Zinciriye'de sadece üst katta iki odada ocağa
rastlanmıştır. Bu odalardaki ocak eklemeleri de 1967 onarımında
yapılmıştır.[315] Ocağın Anadolu'da mimaride kullanımı ise 15. yüzyıl ile
başlamaktadır.[316] Bu durum ise Kasımiye'nin, Zinciriye'ye göre daha geç inşa
edildiğinin kanıtıdır.
Kasımiye Medresesi ve Zinciriye Medresesi’nde yapılan ölçümlerde iki
medresenin mimari elamanlarında 70-73 cm arasındaki on beşinci ve on altıncı
yüzyıl Osmanlı coğrafyasında kullanılan 73 santimetrelik mimar arşını ölçüsü
tespit edilmiştir. Bu ölçü Kasımiye’nin tüm mimari elamanlarında görülürken
Zinciriye farklı dönem müdahalelerine maruz kaldığı için bu medresenin sadece
özgün kalan kısımlarında arşın değeri görülmektedir. İki medresenin de özgün
olarak günümüze kadar gelen revak kemerlerinde aynı arşın değeri kullanılmış
olsa da kemer yapım teknikleri ve ölçü oranları farklıdır. Bu da aynı ustaların
elinden çıkmadıklarını destekler. İki medresede de benzer arşın değerine
rastlanması birçok araştırmacının değindiği gibi aynı dönemde inşa
edildiklerine, fakat Kasımiye’nin Akkoyunlu döneminde tamamlandığına işaret
olabilir. Bunun yanında banilerinin hükümdarlık dönemlerine bakılırsa
aralarında 100 yıla yakın bir fark olan medreselerde, aynı ölçü biriminin
kullanılmış olması normal karşılanabilir. Bu ölçü biriminin mimar ve kalfalarca
sonraki nesile aktarılması muhtemeldir. [317]

315. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (BVGMA), Mardin İli, Merkez İlçesi, 001 nolu
Kasımiye ve 002 nolu Zinciriye Klasörleri.
316. Uğur Tanyeli, “Geç Ortaçağ’da Türkiye’ye Batı’dan Bir Mimari Eleman Transferi Bacalı Ocak”,
Sanatta Etkileşim, Ankara, 2000, ss.242-248.
317. Murat Çağlayan, age, 2017, s.153.
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Sonuç yerine
Yapılan araştırma sonucu; Kasımiye Medresesi’nin daha anıtsal olduğu,
eğimli araziye Zinciriye gibi kotlar halinde değil de hafriyat yapılarak direk
oturduğu söylenebilir. Kasımiye’nin soğan tipi farklı bir kubbesinin varlığı, tüm
mimari elamanlarında arşın ölçüsüne rastlanması, ocaklı hücreleri, kubbekemer ölçü ve oranlarının Zinciriye’den farklı olması, anıtsal eyvanının ve özgün
havuzunun bulunması onun Zinciriye Medresesi’nden daha geç ve farklı bir
dönem yapısı olduğunu güçlendirmektedir. Mimari elamanlarının bütünlüğü
değişmeden günümüze kadar gelen Kasımiye Medresesi, koruma açısından da
Zinciriye Medresesi’ne göre daha özgün durumdadır.
Medreselerin mescit planları ve dilimli kubbeleri aynı olsa da Kasımiye,
soğan tipi kubbesi, iki kat boyunca yükselen anıtsal eyvanı ve simetrik medrese
oda düzenleri ile Zinciriye Medresesi’nden farklıdır. Bu büyüklükte havuza ve
eyvana sahip olan Mardin'deki ilk ve tek medresedir. Bundan etkilenilerek
Vakıflar tarafından yapılan restorsayonlarda, 2004'te Mardin Şehidiye
Medresesi'ne ve 2007'de Zinciriye Medresesi avlusuna havuzlar yapılmıştır.
Geleneksel yapımın hala devam ettiği Mardin’de Kasımiye Medresesi,
diğer anıtlar, hatta sivil mimarlık örneklerinde bile özgün kısımların algılanması
zordur. Bu yüzden arşiv araştırması ve yapılan işin belgelenmesi çok önemlidir.
Medresede 50 yıl önce yapılmış kısmi sağlamlaştırmayı (avluya bakan üst kat
revak ayak ve kemerlerinin ve alt katta bazı kemerlerin yeniden inşası) bile;
elde fotoğraf, çizim vb. olmadan anlamak pek mümkün değildir. Bu araştırmada
Kasımiye gibi günümüze kadar özgün olarak geldiği sanılan bir eserin avlu
revaklarının yeniden yapıldığı ilk defa anlaşılmıştır. İyi bir araştırma yaparak
koruma projelerinin hazırlanması; uygulama öncesi, uygulama anı ve sonrası
fotoğraf vb. ile belgelemelerin yapılmasının önemi, eserin gelecek nesillere
özgün hali ile aktarılabilmesi için çok daha iyi anlaşılmıştır.
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Space-Human Relation And The Transformation
of Space Use in Historical Houses: Mardin-Midyat Case
Doç. Dr. Özgür SARI
TODAİE
ABSTRACT: Historical traditional buildings and users within the Midyat city
center, which have been examined within the scope of the study, have changed in terms of
living conditions resulting from the necessity of modern times, and the resulting urban
area has undergone a physical and social change. The social and economic structure of
today's users is different from the social and economic structure of those who build it. The
user needs during the era in which houses was built is also different from the needs of
today's users. As a result, the structures reflect the social and cultural structure of the
history in which they were built. As a matter of fact, existing users have played on the
structure in the direction of these changing needs and this situation has caused them to
lose the properties of these historical structures. This falsification that came to the square
came as a result of modern life and started to distort the traditional city structure. In this
study, the relationship between the historical and traditional urban structure in Midyat
and its current users is analyzed. The existing users of the traditional buildings were
associated with the changes in the structures and the social and architectural units were
analyzed and the effects on the architectural structure of the social structure were
foregrounded. In order to preserve the historic traditional city structure, the necessity of
inclusion of existing users in conservation action and its contribution to the social
structure of the society constitutes the basic hypothesis of this work.
Keywords: Space-Human Relation, Space Use, Social Transformation.

1. Introduction
According to the geography, the human-human, human-nature, humanworld, and the past-now-future relation which is embodied with human, the city
emerges with different characteristics in every period. Every city creates
culture with certain identity features; culture and cult product itself; with
another expression, the relationship between city and culture establishes or
constitutes the identity of that city. The city is an environment where it is
created, stored, valued and understood, no matter what kind. (Çotuksöken,
2009).
It can be said that the relation between human needs and cul- ture
creation is embodied in different dimensions. Every cultural element, every
cultural structure is basically responsive to any human need. There is a parallel
between cultural items and human needs. The increase in the importance of the
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individual with the structuring of the cities and the needs that arise in this
framework are influential in the reconstruction of the cities and even in the
emergence of modern cities. In other words, it is remarkable that the cities have
gained distinct identity characteristics and the parallelism between the
individual's coming-out. (Çotuksöken, 2009).
What must be taken into account in order to make the identity of the city,
the human element in creating the urban culture? The city's "new" identity, the
city can create a "new" culture if the city dwellers who make decisions with the
provocation of their own needs, but it is not possible for them to form urban
identity, urban culture, even if they are decision makers (Çotuksöken, 2009).
Today, the culture of cities and the city is becoming increasingly idolized in a
sense of losing its character and originality. This unidentification is increasing
by the fact that cities are open to any kind of influence, increasingly expanding
in size, ignoring human and universal values, becoming so-called global places
where consumption meets the so-called requirements.
The growing needs of urban residents and their increasing consumption
to meet these needs play an important role, especially in the modernization
process of developing countries. With the adoption of Western production and
consumption styles, the socialization and globalization of Westernization
through everyday life has been realized (Orçan, 2004).
Liberalization and westernization in Turkey were accelerated after 1980.
While the concept of westernization in the previous periods has been tightened
by the state in a narrower space, the society at the present time has the
economic and social opportunities of westernization in the individual. Despite
westernization of society, politics and the state have shown a moderate attitude
as a necessity. In terms of westernization the society has left and surpassed the
state (Orçan, 2004: 76). This society, which is under the influence of a different
culture economically and socially, reveals important problems in terms of its
integrity and its unique identity, social and new generation. Conceptual
explanations of culture, consumption culture and westernization reveal a
different dimension of the temporal change process in our cities. Analyzes and
analyzes made under this headline reflect the changing needs and needs of the
individual, ie the individual, and the reflection of these needs on the living
spaces and the culture, consumption and westernization concepts that the
active person has (Orçan, 2004: 78).
It is seen that the rate of influence is higher in the Midyat case than in
the related concepts. People living in the region; they preferred to live in the
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places where the core families of modern apartments were located instead of
traditional houses where large families stayed. The demand for a more
comfortable life due to these changes; the necessity of meeting domestic needs
with individual production has been met from shopping centers and industrial
crops. They preferred to sell the filigree they imported from abroad instead of
the traditional crafts they had produced. The choices they have are so diverse
that local residents who have already left the region and migrated to various
countries, even when rural resettlers return to their villages, are coming back,
not to the traditional dwelling they once lived, but to the needs of the time they
newly built, by reducing the effects of illegal organizational activity, have been
moved to affordable and modern dwellings.
2. Midyat Houses
Mardin in the Tur-Abdin region is one of the main cities used in the cities
such as Niğde and Kayseri in Central Anatolia and the local stone architecture
which resembles "North Syria" in the Southeastern Anatolia region. One of the
factors in the formation of this stone architecture is the climate and
topography of the region. Climatic reasons have been taken into consideration
in the spatial solutions of the structures which are forced to southerly by the
topography in Mardin, which is affected by a long hot summer despite the
short cold winter season in the city experiencing a terrestrial climate under
the influence of the mild atmosphere of the moist Mediterranean (Alioğlu,
2000: 126).
The narrow and curvy streets of the city have periodic shaded corners
and areas throughout the day against the sun, thanks to the reliefs and the
outer walls of the rising houses on either side. In all structures, certain angles
could always remain in the shadows in the courts restricted by the high
exterior and interior walls. Behind the rooms, which are equipped with
windows overlooking the south, the back panel is ventilated with small stump
windows, sometimes with no windows, often with cellars, warehouse service
areas, cool volumes of hot summer days. Moreover, the semi-open spaces such
as iwan and portico, which have an important place in Mardin's traditional
architecture, are often made to be directed to the east and west sunshades in
all the floors, so that they can be in the shadows (Alioğlu, 2000: 126).
The limitation of Mardin's area in the North-South direction has caused
the formation to use the orientation of the east and the slope of the terrain,
such as the slope on which the city is located. This is the monumental
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structure; such as the Great Mosque, Melik Mahmut, Latifiye, Sheikh Çubuk
Reyhanîye, Sheikh Mahmut Turkî; In the chinery medress; In Cihangir Bey
Zaviyesi; the caravanserai, the bedestende and the whole bazaar (Alioğlu,
2000: 126). The dominant construction material and technique of the region
is another element that determines the design of traditional houses. In the
monumental structures in Mardin and in the houses, stone technology is the
basis of the tradition (Alioğlu, 2000: 126). The Mardin cityscape is home to
two different monotheistic relics, the buildings required by the social and
economic structure of the medieval society that houses various ethnic groups,
and more traditional houses (Alioğlu, 2000: 125).
Houses usually have at least two floors due to the inclination of the
ground formations and the overhanging of the chimneys. In almost every
region of the city in terraces and at least in front of each other, the shadow of
one of the houses, which is located at least from the first one, does not fall on
the other. So the houses were planned and built so as not to cut off the air and
the light of each other. The narrow streets of Mardin are arranged in contrast
to the sun's rays and are designed to protect from the scorching heat of
summer. The stones used in these houses become harder in hot and cold. Due
to the characteristics of the stones, the summers are cool and the winters are
warm (Alioğlu, 2000: 125).
The traditional Midyat city houses are reached by passing through
narrow stone streets with high stone walls. The houses consist of courtyard,
iwan and room units arranged in parallel. Since the slope factor in Midyat is
not as steep as in Mardin, the Midyat House does not have sitting ratios with
terracing in the Mardin House. The houses are settled in the form of units
arranged around a courtyard. The slope was mostly fed into the streets. The
rocky inner courtyard formed by screening the ground, there are shuttle
service places under the courtyard, and on the courtyard, the rooms are
shaped by mutual rooms and a terrace called "gezenek" in the south. The most
important rule in this planning concept is that the windows of the houses do
not see each other and the privacy of the houses in the neighborhood relations
is ensured (Yanmaz, 2001: 127).
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Picture 1: Midyat, general view (Dalkılıç, 2008)
3. The Change of Physical Construction in Traditional Midyat
Houses
Midyat preserves the architecture of the city for nearly eight centuries.
The Estel section, which is particularly intensified by the new construction,
protects the old Midyat from this possible damage; the city structure has
reached the present day without a radical change, except for some artifacts
brought about by years. However, in recent years, the deterioration of the
historical residence has been accelerated; The Syrian displaced, displaced
dwellings remained neglected and subjected to changes.
The changes in the social and cultural structure of the Midyat district in
the Tur-Abdin region have changed the requirements of physical expectations,
desires and necessities arising from the adoption of modern urban life from the
houses built with traditional forms of use. It is seen that the cultural and
historical accumulation of the traditional structures that the new users reside
does not have the cultural significance that can grasp the value and the
traditional structures do not value more than the cheap and old bar in the
present day users. This applies to the living spaces, which is the reason for the
arrival of the facilities, which elevates the standard of living for which the
technological advances of the end-users have brought about, changes and
irritations in the existing architectural structure of the buildings.
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The social consciousness has caused the buildings to be old, except that
the area is weak, and the materials used for the reconstruction are not
adequately maintained and the restoration of the structures caused
deterioration. The fact that some of the dwellings were left unattended due to
immigration, some were only used in summer, and some were not able to be
cared for due to economic inadequacies, causing these houses and common
areas to wear out. The deterioration and deterioration that occurs in the houses
usually occurs in the upper structure and the wooden extensions. This is due to
the destruction of the structures, the deterioration is due to close reasons.
Demolition usually takes place due to lack of care, without any physical
intervention in the abandoned housing that is abandoned. The deteriorations
sometimes reach higher levels and end with destruction. Rarely, some
demolitions have been carried out by persons or institutions originating from
dangerous situations caused by corruption.
Some of the service elements in the spaces, the old type toilets with
special features, have been removed because they do not fit the comfort
conditions of today. It is also seen that in some houses, elements such as doors,
windows, walls, wells, and blinds are removed because the user does not
respond to their needs or is inadequate (Asatekin, 1994).
The constructions were originally constructed from a local stone called
katori. The material used in the additions made in the family of the lacquer
family and the living standards are mostly made of brick and cement. The use of
more up-to-date materials instead of original materials on the buildings is
contrary to the texture of the house and negatively affects its structure.
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Pictures 2-3-4-5-6-7-8: Changes made outside of residence (Dalkılıç, 2008).

Pictures 9: Changes in Housing (Dalkılıç, 2008).
4. Users and Changes of Houses
According to its historical accumulation, it is seen that the majority of
the resident population before the last century was formed by Syriacs and
Yezidis. Especially after the immigrants living in the Republican period, the
present population has settled abroad, and the Muslim population living in the
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surrounding settlements have settled in the Midyat center. This changed
population balances in the city center, housing users. Newcomers have settled
in houses where immigrants left empty, or built reinforced concrete structures
in empty spaces against the original texture of the city. For these reasons, the
number of people who continue to use it, which preserves the original
structure of the houses, has decreased.
Some studies have been made on users and structures to investigate the
influence of the first owners of traditional Midyat structures on constructions.
It has been determined that the population that originally built the
monuments and had original ownership consisted mostly of Yezidi and
Assyrians. It is now determined that the users of the structures preserving the
original structure and texture are the Assyrians, the users who settled later
and the Muslims destroy the texture of the structures and make various
additions and changes with the current materials.
The use and ownership status of the residents in the residential and
social buildings were examined and some findings were obtained as a result
of the examination and they were visually supported. There are constructions
that are used throughout the year or in the summer, where the Syrians mostly
reside and maintain the original texture to a minimum. Minor changes have
been made to the standards of modern life. For most users, cultural
consciousness is higher than other types of users, so the interventions made
are more conscious. Some dwellings are abandoned dwellings due to
immigration or the need for modern standards. The users are mostly Muslims.
They are destructive and destructive due to natural factors. The housing that
has been subject to the change is mostly used by the population located in the
urban center from the rural area. Users are generally tenant. These types of
users have also been made unconsciously because of the lack of cultural
consciousness. The users are mostly Muslim. It has been observed that the
structures are mostly neglected because there is no ownership in the users
and that too many changes have been made to the structure.
After the historical urban texture in the region is seen in TV series and
promotional organs, there are structures which are restored and used by
building owners or investors in order to be used for accommodation and
service sector in the direction of commercial purposes. They are practices
usually done by Muslims. It is an application that contributes to the cultural
texture in the city and causes the development of cultural consciousness in
society.
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5. Evaluation of Architectural Structure
It has been observed that traditional dwellings are regenerated by endusers, with reference to the structure of the family, income level and
requirements. As a result of the temporal changes that took place in the
residence of the residents, it was seen that the social structure and architectural
structure had a problem of harmony and made changes in order to ensure
coordination. The changes made in the traditional houses are mostly made in
the service units and the reason is that the existing structure in the service areas
of modern life cannot be adapted. Service units such as toilets, terraces,
courtyards, eybans and dams did not meet the needs. The arrangements and
associations in traditional houses are aimed at meeting the requirements of
modern life and these changes vary with the influence of the economic level of
the housing user, the concept of cultural heritage consciousness and property
relation.
In spite of this wealth in the social structure, the objects, objects and
materials in the living spaces are similar except for elements with religious
motifs. Traditional structures must be included in everyday life and be owned
by old users so that the socio-cultural city structure can be freed from the effects
of modern times, the architectural structure can be preserved and sustainable
social accumulation can be achieved. In this article, the user-space interaction
in traditional structures is examined and evaluated; it has been found that the
existing original users have a serious sensitivity to protect the structures and
elements they possess because they can see the elements of their own families,
memories and backgrounds, and have the ability to transfer this accumulation
to future generations. This inference supports the hypothesis that the social and
physical structure must be preserved as a whole in order to make sustainable
the potential of the traditional building which is caused by the cultural and
historical diversity that Midyat possesses. In the conservation and reintegration
activities to be carried out in the region, every element that constitutes social
and physical constitution must be seen as a variable on the study, these
inferences should be adequately reported to the users and social cultural
consciousness developed. These effects should not be overlooked in ensuring
sustainable cultural wealth.
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El sanatları çoğunlukla sermaye girişimi olmadan istihdamı sağlayan, aynı
zamanda da aile bütçesine katkısı olan önemli bir ekonomik faaliyettir. Buna
paralel olarak el sanatlarına olan ilginin azaldığı ülkemizde verimliliğin ve
üretkenliğin artmasına da yardımcı olmaktadır.
Geleneksel yazma baskıcılığı üzerinden konuyu ele alacak olursak kumaş
üzerine elle resmedilerek ya da tahta kalıpların kumaş yüzeyine basılarak
desenlendirilmesiyle elde edilen bu kumaşlar, ülkemizde bir halk sanatı olarak
gelişmiş ve yüzyıllar boyunca üretimi sürmüştür. Bu konudaki yazılı kaynaklar
ve arkeolojik çalışmalar, yazmacılığın bir baskı tekniği olması nedeniyle bizi
tarih öncesi çağlara kadar götürmektedir.
En eski el sanatlarından biri olan yazmacılığın hangi kültür çevresinde
doğduğu tartışmalı bir konudur. Bu sanatın kökenini Hindistan'a, Mısır'a veya
Orta Asya'ya bağlayan farklı görüşler olsa da, herhangi birini doğrulayacak
kesin bir kanıt yoktur. Bazı araştırmacılar, Çatal höyük kazılarında bulunan MÖ
2000 yılından kalma baskıda kullanılan mühürleri yazmacılığın ilk kanıtları
olarak gösterilirken, Türk yazmalarının bilinen en eski örnekleri Beylikler
dönemine aittir. Sonraki dönemlerde ise Anadolu' da yazmacılık özellikle
Kastamonu, Tokat, Elazığ, Gaziantep, Diyarbakır ve 17. yüzyılda ise İstanbul'da
önemli bir el sanatı haline gelmiştir. (KAYA, 1974:10) Daha çok kadınların
kullandığı, çeyizlerde yer alan yazmalar zamanla farklı kullanım alanlarında da
görülmektedir. Örneğin masa örtüsü, şal, elbise olarak kullanımının yanı sıra
erkeklerin iç gömleklerinde ve başlıklarında da kullanımı söz konusudur. Hatta
Anadolu’da farklı isimlerle de (yazma, el baskısı, çember, tülbent, yağlık v.b.)
karşımıza çıkmaktadır.
Yazmacılık gibi tüm el sanatı ürünlerde toplumun kendi malı olan bir
kültür geçmişi, sanat mirası, folkloru, bir düşünüş ve duyuş özelliği vardır.
Yaşanılan toprağın havası, suyu, doğal görünümleri, yaşam biçimleri onu diğer
ülke insanlarından, kültürlerinden ayırmakta ve o topluma özgü bir yapıya
büründürmektedir.

Esra KAVCI ÖZDEMİR – Oya SİPAHİOĞLU

Geleneksel el sanatı ürünlerin başlıca tanımlayıcısı atölye, usta ve çıraktır.
Günümüzde atölye sistemi içerisinde üretim yapmaya çalışanlar vardır. Bu
atölyeler toplumun ayakta kalan son bilgi arşivleridir. Bilgiler bu atölyelerde
toplanıp saklanmaktadır. (KARAKUŞ, 2016:14) Böylece el sanatlarımızı tanıma
ve özelliklerini öğrenme şansımız olur.
Bildiride geçmişten günümüze birçok el sanatı yok olmaya yüz tutarken,
farklı kültürel ortamda yetişmiş, el baskıcılığını İzmir ve Mardin’deki evlerinde
kurdukları atölyelerinde sürdürmüş olan iki ustanın çalışmaları ele alınacaktır.
İzmir’de (yazma) basma atölyelerinin özelikle Basmane ve çevresinde 1920’li
yıllarda oldukça fazla sayıda olduğu bilinmektedir.
Bölgede Kurtuluş
savaşından sonra nüfus dağılımında önemli bir değişiklik meydana gelmiştir. O
zamana kadar İzmir’de yaşayan Rumlar, Ermeniler ve diğer gayrimüslimler
yaşananlardan etkilenmiş ve şehri terk ederek Avrupa ülkelerine göç etmek
zorunda kalmışlardır. Bu durum sonrası çoğunluğun Ermeni ve Rum
ustalarından oluşan baskı atölyeleri önemli ölçüde zarar görmüş, yazma baskı
işi çok büyük bir kayba uğramıştır. 318
Geride bıraktıkları bu atölyelerde çalışan kişiler uzun süre faaliyetlerini
sürdürmüş olsa da, zaman içinde atölyelerin kapanması kaçınılmaz olmuştur.
Ancak diğer taraftan liman kent özelliği olan İzmir’de ticaretin yoğun olarak
yapılması nedeniyle, evlerde de atölye kurmuş olan ve baskı yapan ustalar da
olmuştur. Bu ustalardan birisi İzmir’in Karabağlar semtinde yaşayan 1945
doğumlu Şener Özgeldi’dir. (Foto 1) Mesleğini dedesi ve babasından öğrenerek
bu geleneği günümüze getirmiş olan usta, yaklaşık 10 yıl öncesine kadar evinin
bahçesinde yer alan atölyesinde gelen siparişlerini yapmıştır. (Foto 2-7)
Baskılarında hem kendi çizdiği motifleri hem de geleneksel Anadolu yazma
motiflerini (çiçekler, meyveler, kuş-balık figürleri, geometrik formlar) gürgen
ve ıhlamur ağacına oyarak kendisi hazırlamıştır. (Foto 8-12) Özgeldi, bazı
yöresel kalıp örneklerinin benzerleri dışında farklı desenlerden oluşan özel bir
kalıp koleksiyonuna sahiptir. (Foto 13-14) Daha çok elbiselik kumaşlara baskı
318 İzmir’de el baskıcılığına dair en eski belgeler 17. Yüzyılın ikinci yarısına aittir ve bu belgelerden

önemli sayıda üretim yapıldığı anlaşılmaktadır. 10 Temmuz 1688 tarihinde İzmir'de yaşanan çok
büyük bir depreme ait envanter kayıtlarında Chaulier isimli bir Fransız’a ait olmak üzere çok
sayıda bez, basma fabrikasının yandığı bilgisi bulunmaktadır. Chaulier fabrikasını yeniden
kurmak için çok heveslidir ve bunun için oldukça çaba sarf etmiştir. Bu bilgilere bakılarak İzmir’de
el baskıcılığının geçmişinin çok daha eski olduğu anlaşılmaktadır. ÖZTÜRK Bahadır - KAVCI
ÖZDEMİR, Esra: “İzmir’de El Baskıcılığının Tarihsel Gelişimi ve Örnek Bir Baskı Atölyesi Kalıp
Koleksiyonu”, Uluslar arası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu “Yazmalardaki El İzleri”
Sempozyumu, 20-21 Nisan 2017, Trabzon, s.24.-25.
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yapmış, yazlık yerlerde satış imkanı bulmuştur. 1980’li yıllarda yoğun sipariş
aldıklarını, zamanla gelen talebin bittiğini dile getiren usta, serigrafi baskının
yaygınlaşması ile işlerinin kötüye gittiğini vurgulamaktadır. Eskiden 4
kardeşinin de bu işi yaptığını, son olarak da kendisinin tek başına işini
sürdürmeye çalıştığını fakat daha fazla direnemediğini üzülerek ifade etmiştir.
Şuanda Şener ustanın bu mesleği başka birisine öğretmemesi ile baskı
geleneğinin devamlılığı ortadan kalkmış durumdadır. (SİPAHİOĞLU-KAVCI
ÖZDEMİR, 2012, s.75-84)
İzmir’den farklı coğrafi konum ve kültürel yapısı ile Mardin, dinsel ve
etnik bakımdan çeşitli unsurları bir arada tutan bir özelliğe sahiptir.
Kültürlerarası etkileşim ve birleşimin gözlenebildiği birçok uygarlığın beşiği
olan ve oldukça kozmopolit bir yapıya sahip olan Mardin'de Süryaniler,
Ermeniler, Yahudiler, Kürtler, Araplar, Türkler, Yezidiler ve Şemsiler gibi birçok
etnik, aynı zamanda da dini gruplar bir arada yaşamaktadır. Tarihte Süryaniler,
Hıristiyanlığa toplu bir şekilde geçen ilk kavim özelliğini taşımaktadır. Yörenin
kültür mozaiğinde önemli bir yere sahip olan farklı etnik grupların yüzyıllardır
birlikte yaşadığı Mardin, farklılıklarını hayatın her alanına olduğu gibi sanatına
da yansıtmıştır. (UYGUR-OKCA KOYUNCU-ÖZ, 2017:221-240) Bu sanatlar
içerisinde el baskıcılığı alanında çok uzun yıllar boyunca üretim yapan 1919
doğumlu Miksiye Nasra Şimmeshindi (foto 15) Mardin ilinin tanınmış
ustalarından biridir. Kermo Çilli ile evliliği süresince 25 yıl terzilik yaparak evin
ekonomisine destek olmuştur. Eşinin vefatından sonra baba mesleği olan ve
küçük yaşlarda öğrendiği el baskıcılığını vefatına kadar sürdürmüştür.
Ailesinde babası (İshak), amcası ve kardeşi (Cemil) baskı işini yapmıştır.
Şimmeshindi farklı boyutlarda, kendi yorumladığı figüratif öğeleri, istediği
renkler ve kompozisyon düzeni içerisinde son derece naif bir biçimde
kullanmıştır. (Foto 16-17) 50 yıl boyunca hiç değiştirmediği fırçalar ve kök
boyalarla dini motiflerden yola çıkarak yaptığı perdeler Süryani kiliselerini
süslemektedir. Geçimini sağlamak için ev içinde kullanıma yönelik ürünler
(çarşaf, örtü, perde v.b.) baskılar da yapmıştır. (Foto 18) Baskılarında dikkati
çeken geleneksel Anadolu el baskılarından tamamen farklı, bazıları babası İshak
ustadan kalmış ahşap kalıplarla yaptığı dinsel temalı ve genellikle İncil’den
alınan sahneleri içermektedir. (Foto 19-21) Son akşam yemeği, Hz. İsa, Hz.
İsa’nın çarmıha geriliş sahnesi, Süryani metropolitleri, çeşitli kuş ve çiçek
motifleri, melek tasvirleri yapmış olduğu kompozisyonları oluşturan başlıca
motiflerdir. Bu özelliği ile Anadolu yazmacılık sanatı içinde farklı bir üslup
özelliğine sahip olan usta, baskılarında kalıp ile basma ve fırça ile boyama
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tekniğini bir arada kullanılmıştır. (Foto 22-24) Daha çok naif resimsel bir
görünümü olan bu kumaşlar, yöreye gelen yabancı turistler tarafından büyük
beğeni ile satın alınmaktadır. Şimmeshindi, Mardin ve çevresinde bu tarz
baskıcılığı uygulayan son usta olmuştur. Çünkü torunları 2010 yılında yapılan
görüşmemizdeki bilgiye göre bu sanatı devam ettirmeyi düşünmediklerini ifade
etseler de M. Nasra Şimmeshindi’nin 27 Nisan 2016’da vefatının ardından
şimdilik bu geleneği torunu Riva Ezilmez sürdürmektedir. (Foto 25-26)
Her iki örnekte de görüldüğü gibi yıllardır dededen toruna, babadan oğula
geçen ustalık sayesinde sürekliliği sağlanan el baskıcılığı maalesef gittikçe
azalan üretim miktarı ve ekonomik olarak tatmin edici olmaması nedeniyle
öğrenmek isteyen ve yetişen çırak bulunamaması gibi olumsuz nedenlerinden
ötürü bitme noktasına gelmiştir. Değişen dünyada hızlı üretimin yaşanması ve
tüketilmesi de hem zamandan hem de maliyetten dolayı el emeğine dayalı
üretimleri rekabet edemez duruma getirmiştir. İki farklı kültür ve şehirde
yapmış olduğumuz araştırmalarda Şener Özgeldi ve Nasra Şimmeshindi
ustaların ardından (her ne kadar Mardin’de sürdürülmeye çalışılsa da) bu el
sanatımız diğer pek çok el sanatı gibi tarihteki yerini alacak ve sonlanmış
olacaktır.
El işçiliği ile üretimini sürdüren atölyelerin çoğunun giderek azaldığını ve
kapandığını biliyoruz. Usta-kalfa-çırak bilgi ve tecrübe paylaşımının bittiğinin,
var olan atölyelerin aşkla mesleğine bağlı, yüce gönüllü bir avuç insan
tarafından inatla sürdürüldüğünün, geçmişten gelen pek çok teknik ve
uygulamanın kısa süre içerisinde unutulacağının farkındayız. Baba mesleğini
sürdüren birkaç iyi niyetli girişimin dışında, meslek odalarının kısmi ve kısa
vadeli çözümlerle yaşatmaya çalıştığı el sanatlarımız, yakın dönemde iyiden
iyiye unutulmuş olacaktır. Bu alanda sağlanan desteklerin de belli başlı konu ve
malzemelere odaklandığını göz önüne aldığımızda, geleneği temsil eden farklı
kimlikteki pek çok atölyenin yaşama şansı kalmadığını görüyoruz. (ÇALIKOĞLU,
2015-2016: 6)
Tabiidir ki günümüz ekonomik koşullarında el sanatlarımızın geçmiş
dönemlerdeki kullanım ve üretim biçimleri yaygın olarak sürdürülemez. Ancak
bu sanatların yok olmasını önleme amacıyla pilot bölgelerde turistik amaçlı da
olsa atölye sistemi kurulup bu alanda çalışacak ustaların ekonomik açıdan
desteklenerek sanatlarını sürdürmeleri sağlanabilir. burada öncelikli
sorumluluk yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve sivil toplum
kuruluşlarınındır. Günümüzde her bölgemizde çok sayıda üniversite
kurulmuştur. Bu üniversitelerimizin ilgili fakülteleri mutlaka bulundukları
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yerlerdeki el sanatı niteliği taşıyan ürünleri ve atölyeleri tespit ederek, üretim
ve tasarım desteği sağlayarak koruma ve yaşatma adına gereken çalışma ve
araştırmaları yapmak zorundadırlar. Özellikle tasarım konusunda turistik
amaçlı üretim yapan atölyelerin denetlenmesi gerekmektedir. Denetimsiz
yapılan ürünlerin zaman içerisinde hammadde, form ve desen değişikliği
nedeniyle yozlaşması kaçınılmaz bir hale dönüşecektir.
Sonuç olarak Ülkemizde el sanatı atölyelerinin devamlılığının
sağlanması açısından Nasra Şimmeshindi atölyesinin nispeten daha şanslı
olduğu görülmektedir. Çünüi son yıllarda Nasra Şimmeshindi Mardin yerel
yönetiminin, İstanbul medyasının ve pek çok sanat insanının desteği ile Türkiye
çapında hak ettiği ilgiyi ve tanıtımı kendisi hayattayken görmüştür. Özellikle
Nasra hanımın ürünleri orijinal bir üsluba sahiptir ve bu üslubu hiç değişmeden
yaşadığı sürece korumuştur. Kendisinin baskılarını dünyanın neresinde
görürseniz görün “Nasra Şimmeshindi” eseri diyebilirsiniz. Bu da onun sanatını
eşsiz yapmaktadır.
Dileğimiz ülkemizde yaşayan ve hala kendi çabaları ile atölyelerini ve el
sanatlarını gelecek kuşaklara aktarmaya çabalayan pek çok ustamızın da bu
onuru yaşamasıdır.
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Fotoğraflar:

Foto 1: Baskı Ustası Şener Özgeldi

Foto: 2 Baskı kurutma odası

Foto : 3 Çiçek desenli el baskı örneği

Foto: 4 El Baskı örneği

Foto:5 Elbise amaçlı baskılı kumaş

Foto:6 Masa örtüsü örneği
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Foto: 7 El Baskılı kumaş detayı

Foto:8 Çiçek motifi

Foto:9 Balık motifi

Foto:10 Balık motifi

Foto:11 Geometrik form kalıp örneği

Foto:12 Bordür kalıp örneği
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Foto: 13 Ş. Özgeldi ‘ye ait baskı
Kalıpları

Foto: 14 Ş. Özgeldi ‘ye ait baskı
kalıpları

Foto:15 Baskı ustası
Nasra Şimmeshindi

Foto:16 N. Şimmeshindi’ye ait
kalıplar

Foto: 17 N. Şimmeshindi’ye ait
kalıplar

Foto: 18 Nasra Şimmeshindi’nin evi
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Foto:19 Son akşam yemeği sahnesi

Foto:20 Hz. İsa tasvirili kumaş

Foto:20 Hz. İsa tasvirili kumaş

Foto: 21 El Baskı ve boyama örneği

Foto: 22 Kalıp baskı ve fırça ile boyama
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Foto:24 Baskıda kullanılan boyalar

Foto: 25 Riva Ezilmez

Foto: 26 Çankaya Belediyesinin Nasra Şimmeshindi’nin vefatından sonra
düzenlediği sergi kataloğu kapağı
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Mardinli Bir Divan Şairi: Aklî
Doç. Dr. Ahmet İÇLİ
Ardahan Üniversitesi
ÖZET: Mecmualar, Klâsik Türk edebiyatının önde gelen kaynakları arasındadır. Bir
tür şiir/eser ve şair/yazar seçkisi olan mecmualar, farklı amaçlarla derlenebilmektedir.
Birer antoloji mahiyetinde olan bu mecmualarda birçok şaire/yazara ait yeni şiirlere ve
eserlere ulaşılabilmektedir. Ayrıca bu tür eserler, edebiyat tarihi kaynaklarında adı
geçmeyen veyahut hakkında yeterli bilgi bulunmayan birçok şair hakkında da bilgi
barındırabilirler. Mecmualar üzerinde yapılan ve yapılacak yeni çalışmalarla Klâsik Türk
edebiyatının şair ve şiir yelpazesi daha da genişleyecektir.
Yazımı, Kâsımî tarafından M.1625 yılında tamamlanan, “Sandukatu’l-Maarif”
olarak da adlandırılan bir mecmua, içerdiği metinler ve düzenlenişi bakımından önemli
bir eserdir. Bunun yanı sıra tezkirelerde adına rastlamadığımız bir kısım
şairlere/yazarlara ait manzumeler/eserler de bu mecmuada geçmektedir. Bu şairlerden
biri de Mardinli Aklî’dir. Mardinli Aklî hakkında tezkirelerde ve edebiyat tarihine ışık
tutacak diğer kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat Aklî mahlaslı birkaç
şair ve şiirleri bulunur. Tezkirelerde her ne kadar şairlerin nereli olduğuna dair bilgiler
bulunmaktaysa da aynı mahlaslı şairlerin bir kısmının eserleri karıştırılabilmektedir.
Edebiyat araştırmacılarının en büyük handikaplarından olan bu durum, çeşitli ölçüm
araçlarıyla aşılabilmektedir. Aklî mahlasıyla birçok şiiri de barındıran Kasımî
mecmuasında manzum bir mektubun başlığında “Aklî-i Mardinî” ibaresi bulunur.
Manzumenin sonlarına doğru şairin “Benem Mardin içinde” tabiri de şairin Mardinli
olduğunun önemli göstergelerinden biridir. Mecmuada geçen diğer Aklî mahlaslı şiirlerin
hangi Aklî’ye ait olduğu net olmamakla birlikte Mardinli Aklî’ye ait olabileceği
düşünülmektedir.
Bu çalışmada Aklî mahlaslı şairler kısaca tanıtıldıktan sonra Mardinli olduğu tespit
edilen Aklî hakkında manzum mektubu eksenli değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aklî, Mardinli Aklî, Mecmua, Kasımî Mecmuası, Manzum
mektup

A Diwan Poet From Mardin: Aklî
ABSTRACT: Periodical are among the leading sources of Classical Turkish
literature. The periodicals, a selection of poetry / work and a poet / writer, can be
compiled for different purposes. In this anecological periodicals, many works and poems
belonging to many poets and writers can be reached. In addition, such works may also
contain information about a number of poets who are not mentioned in literary sources
or lack sufficient information. With the new works to be carried on the periodical, the poet
and poem fan of Classical Turkish Literature will be expanded.
A periodical called "Sandukatu'l-Maarif", written by Kâsımî in 1625, is an
important work in terms of texts and organization. In addition to this, the poets/writers
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who we did not encountered their names and their works and poems is included in this
periodical. One of these poets is Mardinli Aklî. There is no information about Mardinli Aklı
in collection of biyographies and other sources which will shed light on the history of
literature. But there are a few poets and poetry named Akli. Although the biographies
contain information on where poets are from, some of poets who have same nickname can
be mixed. This situation, which is one of the biggest handicaps of literary researchers, can
be overcome by various measurement tools. The Kasimi Periodical which contains several
poems written by the poets with the nickname, in the title of poetic letter Akli from Mardin
(“Aklî-i Mardinî”) statement has placed. Towards the end of poetric letter, the poet’
statement " I am in Mardin" is one of the important signs that the poet from Mardin.
Although it is not clear which of the other poems written by the poets with Akli nickname
included in the periodical, it is thought that the belong to Akli from Mardin (Mardinli Aklî).
In this study, verbal verse-based evaluations will be carried about Akli, who is from
Mardin after the poets named as Akli are briefly introduced.
Keywords: Aklî, Mardinli Aklî, Periodical, Kasımî Periodical, Poetic Letter

Giriş
Klâsik Türk edebiyatında aynı mahlası kullanıp şiir yazan birçok şair
bulunur. Bunların bir kısmı farklı şehirlerde olduğu gibi aynı şehirden de
olabilmektedir. Bu şairler, farklı yüzyıl/yıllarda yaşamış olabileceği gibi aynı
veya yakın dönemlerde de yaşamış olabilirler.
Tezkirelerde ve diğer edebiyat kaynaklarında nereli oldukları veya
yaşadıkları yıllar belirtilmeyen aynı mahlaslı şairler bulunur. Bununla birlikte
çeşitli yazmalarda ve mecmualarda şiirleri olan aynı mahlaslı birçok şaire
rastlamak mümkündür. Şiirlerin mahlas/makta/son beyitlerinde geçen şairin
adının/mahlasının başka (bir) şair(ler) tarafından kullanılıp kullanılmadığı
edebiyat araştırmacıları tarafından sorgulanmaktadır.
Klâsik Türk edebiyatının kaynakları arasında bulunan şiir mecmuaları,
birçok şaire ait bilinmeyen şiir(ler)e ve eser(ler)e ulaşma adına önemlilik arz
eder. Adı bilinmeyen veya çeşitli sebeplerle tezkirelere ve edebiyat
kaynaklarında adına rastlanmayan birçok şaire, şiir mecmuaları vasıtasıyla
ulaşılabilmektedir.
Mecmualarda aynı mahlaslı şiir örnekleri bulunabilmektedir. Bunların
karşılaştırılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bazı şiirlerde/metinlerde
geçen başlıklar bir nebze de olsa yeni bilgilere ulaşma adına kolaylıklar
sağlamaktadır. Her ne kadar şiir mecmuaları, karanlıkta kalan birçok bilgiyi
aydınlığa kavuşturmaktaysa da bu durum, mecmuayı derleyen kişinin bilgisi ile
sınırlı olabilmektedir. Derleyenin yanlış bildiği, yanlış tespit ettiği ya da ulaştığı
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kaynakta eksiklik veya yanlışlık olabileceği ihtimali tüm araştırmacıların
karşılaştığı en büyük zorluklardan birisidir.
16. yüzyılın önemli şairlerinden Mardinli Aklî, adı tezkirelerde geçmeyen
şairlerden biridir. Bir şiir mecmuasında, manzum mektuplardan birinin
başlığında geçen “Mektûb-ı Aklî-i Mardînî” başlığından hareketle şairin varlığı
hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Aynı mecmuada 21 (yirmibir) gazelin
başlığında da Aklî kullanılmıştır. Mecmuada geçen aynı mahlaslı birçok şiir için
mecmua derleyeninin tanımlayıcı bilgi verdiği görülmektedir. Kasımî, bir
yönüyle şiirleri ve şairleri birbirinden ayırma yoluna gitmiştir. Fakat Aklî için
böyle bir ayrıma gitmemiştir. Bu durumda derleyenin Aklî mahlaslı tüm şiirlerin
aynı kişiye ait olduğunu bildiği yorumu yapılabilir. Yukarıda da değinildiği
üzere, mecmuada geçen bu tür bilgilerin doğrulukları derleyenlerin verdiği
bilgilerle ölçülebilir.
Çalışmamızda, bir mecmua ışığında, bugüne kadar hakkında bilgi
bulunmayan Mardinli Aklî hakkında tanıtıcı bilgiler sunulacaktır.
İncelememizde aynı mahlaslı diğer şiirlere de kısaca yer verilecektir. Aklî’ye ait
olduğunu düşündüğümüz gazellerin matlaları da çalışmamızda yer alacaktır.
1. Tezkirelerde Aklî
Aklî mahlasına madde başı olarak yer veren tezkirelere bakıldığında üç
şairin varlığı hakkında bilgiye ulaşılmaktadır. 319 Bu şairler şunlardır:
1.1. Aklî Mehmed Efendi : Asıl adı Mehmed olan şair, İstanbul Eyüp’te
doğduğu için Eyüplü olarak tanınmıştır. Doğum tarihi hakkında bilgi yoktur.
Evkaf kâtipliği ve divan hocalığı yapan şair, 1732’de Baruthane nazırı olmuştur.
Aklî hakkında bilgi veren eserler şunlardır: Sadık Erdem, Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İncelemeTenkitli Metin-İndeks-Sözlük). AKM Yayınları Ankara, 1994. s. 229-230; Pervin Çapan, Mustafa
Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks, AKM Yayınları, Ankara 2005, s. 422-423;
Adnan İnce, Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. AKM Yayınları, Ankara 2005, s. 511-512; Halûk
İpekten vd, Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. KTB Yayınları, Ankara 1988, s. 26;
Cemal Kurnaz ve Mustafa Tatçı Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. III. Bizim Büro Yayınları Ankara 2001, s. 693-694; Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, “Aklî”. C.
1. Dergâh Yayınları, İstanbul 1977, s. 94; Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmânî. C. IV. Matbaa-i Âmire,
İstanbul 1308-15/ 1890-97, s 189, Abdulkerim Abdulkadiroğlu, İsmâil Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr liZeyli Zübdeti'l-Eş'âr, AKM Yayınları, Ankara 1999, s. …; Müstakimzâde Süleyman Sadeddin,
Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). KB Yay. Ankara 2000. s. 321;
Abdulkadir Özcan, , Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3.
Çağrı Yayınları, İstanbul 1989, s. 58-59; Abdülkadir Özcan, Şakaik-i Numaniyye ve Zeyilleri,
Vekayiü’l-Fudalâ II-III. Şeyhî Mehmed Efendi. C. 4. Çağrı Yaynları, İstanbul 1989, s. 413-14;
Saadettin Nüzhet Ergun Türk Şairleri C. 1. Bozkurt Matbaası, İstanbul 1936-1945, s. 399.; Bilal
Güzel, Kemiksizzâde Safvet Mustafa ve Nuhbetü'l-Âsâr min-Ferâidi'l-Eş'âr İsimli Şair
Tezkiresi, Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara 2012, s. 385 ; Mehmet Arslan, Mehmed
Sirâceddin: Mecma’-ı Şu’arâ ve Tezkire-i Üdebâ. Sivas 1994, s. 61-62.
319

189

Ahmet İÇLİ

Kaynaklar Aklî’nin H. 1147M. 1734-35320 veya H. 1151/1738-39321 yılında
öldüğünü belirtmektedirler. Bu bilgiler ışığında bakıldığında Eyüplü Mehmed
Aklî, 18. yüzyıl şairidir.322
1.2. Mehmed Aklî Efendi: Şair Makedonya’nın İştip şehrinden olduğu
için İştipli olarak tanınmıştır. Asıl adı Mehmed olan şairin mülazımlık ve kadılık
yaptığı bilinmektedir. H. 1099/M. 1687-88 yılında Yegen Osman Paşa ile birikte
Nemçe seferinde öldürülmüştür.323
1.3. Şeyh Alî Aklî: Bursalı Aklî’nin doğum tarihi belli değildir. Ölüm tarihi
ise kaynaklarda H. 1116/M.1704 olarak geçmektedir. Şairliğinin yanında
bestekarlığı da vardır. Fenârî Ahmed Paşa zaviyesinde şeyhlik yapmıştır.324
Tezkirelerin ve diğer kaynakların verdiği bilgilere göre Eyüplü Aklî’nin
18. yüzyıl, diğer ikisinin de 17. yüzyıl sonunda yaşadığı görülmektedir.
Madde başı olarak Aklî’yi tanıtan bu tezkireler dışında, Gelibolulu Mustafa
Alî’nin Künhü’l-Ahbar’ının satır aralarında bir Aklî hakkında bilgi
sunulmuştur.325 Âlî; yaptığı tezkire tanıtımlarında Kınalızâde tezkiresini
olumsuz görüşlerle eleştirirken, bahse konu eserin Aklî ve Zihnî tarafından da
görüldüğünü ve onların görüşlerini belirtir. Bu bilgiler, H. 994/M. 1586 yılında
tamamlanmış Kınalızâde tezkiresini değerlendiren Aklî’nin o dönemde iyi bir
şair olduğu ve en geç M. 1550’li yıllarda doğmuş olacağına dair bir ipucu
niteliğindedir. Alî, Künhü’l-Ahbar’da Aklî hakkında başka bilgi sunmamıştır.
2. Mecmularda Aklî
Aklî mahlasıyla şiirler barındıran çeşitli mecmualar bulunmaktadır.
Bunların başında Kasımî’nin326, Hisâlî’nin327 ve Kabîlî’nin328 şiir mecmuaları
gelmektedir.
Erdem age, s. 229
Sicill-i Osmanî, s. 189
322 Çapan, age, s. 422-423; İnce, age, s. 511-512; Özcan, age, s. 58-59; Güzel age, s. 385
323 Çapan, age, s. 422-423; İnce, age, s. 511-512; Özcan, age, s. 58-59; Güzel age, s. 385
324 Cemal Kurnaz ve Mustafa Tatçı, age, s. 693
325 Mustafa İsen, Gelibolulu Mustafa Âlî. Künhü'l-Ahbâr'ın Tezkire Kısmı, AKM. Yayınları Ankara
1994, s. 314
326 Kasımî, Bahru’l-Maarif, Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin Özege Yazma Eser
Koleksiyonu, ASL Mec 625., 270 yk.
327 Bilge Kaya, Hisâlî Metâliü’n-Nezâir. Gazi Üniversitesi Doktora Tezi, Ankara 2003; Abuzer
Kalyon, Peşteli Hisâlî Metâli’ü’n – Nezâ’ir (II. Cilt) Gazi Üniversitesi Doktora Tezi, Ankara
2011;Bilge Kaya Yiğit ve Abuzer Kalyon, “Peşteli Hisâlî’nin Metâli’ü’n-Nezâ’ir Mecmuası Ve
Mecmuada Yer Alan Şairlerin Mahlasları” Turkish Studies - International Periodical For The
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013, p.335-371,
ANKARA-TURKEY,
328 Mehmet Gürbüz, Kâbilî’nin Sultan-ı Hubâna Münasib Eşar adlı Şiir Mecmuası, Gazi Üniversitesi.
Doktora Tezi, Ankara, 2011
320
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Hisâlî’nin 1651 yılına tarihlenen Metâli’un-Nezâir’inde Aklî’ye ait olduğu
belirtilen beyitlerin başlıklarında Aklî Çelebi, Aklî-i Bağdâdî, Aklî, Aklî Efendi ve
Aklî el-Kadî olmak üzere farklı beş tanım ifadesi bulunur329. Buna göre mecmuada
beş farklı Aklî’ye ait şiirlerin geçtiği söylenebilir. Fakat aynı şair için farklı
tanımlama da kullanılmış olabilir.
Hisâlî’de dikkati çeken isim Bağdatlı Aklî’dir. Şaire ait sadece bir matla
görünmektedir:
ʿAlāyıḳdan müberrā sālik-i rāh-ı Ḫudāyuz biz
Cihānuñ varına itmez naẓar ehl-i fenāyuz biz330
Hisâlî’de geçen bilgilere göre, aynı şiire nazire yazanlardan yedi şair daha
Bağdatlıdır. Bu bilgilerden hareketle, Gelibolulu Alî’yi Bağdat’a gelişinde
karşılamaya gelenlerden birinin Bağdatlı Aklî olduğu ihtimali üzerinde
durulmuştur.331
Bağdatlı bir Aklî’nin varlığı konusunda şu ana kadar bilgi veren tek kaynak
Hisâlî’dir. Fakat başka mecmualarda da buna benzer yeni bilgiler de çıkabilir.
Bunun yanısıra mecmuada geçen Aklî başlıklı şiirlerin bir kısmının özellikle Aklî
ve Aklî Çelebi başlıklı şiirlerin Bağdatlı Aklî’ye ait olması kuvvetle muhtemeldir. 332
Metâliü’n-Nezâir’de dikkat çeken bir diğer şair de Aklî el-Kadî’dir. Bahse
konu şairin İştipli Mehmed Aklî olması muhtemeldir. Fakat daha önceki bir
dönemde Kadılık yapan başka bir Aklî de olabilir.
Kâbilî’nin Sultan-ı Hubâna Münasib Eşar adlı Şiir Mecmuası’nda Aklî başlıklı
üç beyit bulunur.333 Mecmua, 1585’ten önce başlanıp şairin (öl. M. 1634)
ölümüne kadar da yazımı devam etmiş olabileceğinden bahse konu Aklî’nin
kimliği hakkında kesin bilgiler sunmak güçtür.334
Kasımî tarafından M. 1625 yılında yazımı tamamlanan mecmuada335 Aklî
başlıklı/mahlaslı yirmibir gazel bulunur. 336 Şair için başka bir tanımlamanın
olmadığı mecmuada Mardinli Aklî hakkında bilgiye de ulaşılmıştır.

Yiğit ve Kalyon age, s. 344
Kaya, age, s, 881
331 İsmail Hakkı Aksoyak, “Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Bağdatlı Rûhî’ye Etkisi”, Bilig, 2005, Bahar,
S. 33, s. 138
332 Mecmuada geçen Aklî başlıklı diğer matlalar için bkz. Kaya, age, s. 122, 367, 387,476, 621, 785,
786, 887, 1042 ve Kalyon, age, s. 109, 248, 249, 420, 696, 998, 1142, 1355
333 Gürbüz, age, s. 398, 686, 1169
334 Gürbüz de Aklî’nin kimliği konusunda ihtiyatlı davranmıştır, bkz. age, s. 29., 1416
335 Kasımî, Bahru’l-Maarif, Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin Özege Yazma Eser
Koleksiyonu, ASL Mec 625., 270 yk.
336 Kasımî mecmuasında Aklî mahlaslı şiirlerin geçtiği yaprak numaraları şöyledir: 19b (Üç şiir),
23b, 30a, 30b, 41b, 56a, 79a, 88b, 90b, 96b, 105b, 115b, 116b (2 Şiir), 119b, 121a, 125b, 211a,
220b
329
330
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Bunlar dışında değişik mecmualarda Aklî mahlaslı şiirler
bulunmaktadır.337 Yapılacak olan çalışmalarda ve şiirlerin eşleştirilmesi sonucu
daha net bilgilere ulaşılabilir. Bu mecmualardan üçünde geçen gazeller Kasımî
mecmuasında da geçtiği için, aynı şair oldukları üzerinde durulabilir.
3. Mardinli Aklî
Şair hakkındaki tek bilgi, Kasımî mecmuasında geçmektedir. H. 1034/M.
1625 yılında kendisi de şair olan Kasımî tarafından kaleme alınan mecmua farklı
şairlerin şiir örneklerinden mürettep bir divan özelliği taşımaktadır. Birçok
şaire ait nazire şiir örneği de barındıran mecmua Bağdat ve çevresi şairlere ait
şiir örnekleri açısından zengindir. 270 yapraktan müteşekkil eserin adı
“Sandukal’ul-Maarif”, “Bahru’l-Maarif” ve “Mecmuatü’l-Maarif” olarak da bilinir.
Kâsımî mecmuadaki şiirlerde başlık kullanmış birçok şair hakkında da tanıtıcı
bilgiler sunmuştur. Birkaç bölümden oluşan mecmuanın Manzum mektuplar
bölümünde dört mektup bulunmaktadır. Bu mektup örnekleri Ruhî, Süheylî,
Harîmî ve Mardinli Aklî’ye aittir.338
Mardinli Aklî hakkında bugüne kadar herhangi bir kaynakta net bilgiye
ulaşılamamıştır. Elimizdeki tek veri bahse konu Kasımî mecmuasında geçen
manzum mektuptur. Şair hakkında değerlendirme yapmak için öncelikle
mektubun kısaca analiz edilmesi gerekmektedir. Daha sonra aynı dönemde
yaşamış olan Aklîler ile karşılaştırma ve eşleştirmesi yapılabilecektir.
Mardinli Aklî ve Manzum Mektubu
Kıta nazım şekli ile yazılan manzum mektup kırk iki beyitten
oluşmaktadır. Manzumenin aruz kalıbı “Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün
Mefāʿīlün”dür. Mektupta kullanılan yazı stili Divanî’dir. Eser, mecmuanın 167.
yaprağının arka (b) sayfasından başlayıp 169. yaprağın ön (a) yüzünde biter.
Mektubun ilk beyti:
Ṣabā var ḫāk-i pāy-ı Ḥażret-i Şāh-ı Şehīdāna
Ziyāret ḳıl ezel ol südde-i sulṭān-ı zī-şānı

Bkz. Mecmua-i Eşar, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, , 06 Mil Yz A 5544/3, yk. 143b;
Mecmua-i Eşâr ve Fevâ'id,, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 547/1; yk. 74b; Bu
iki gazel, Kasımî mecmuasında da geçmektedir. Şerh-i Gazel-i Hazret-i Mevlana, Ankara Adnan
Ötüken İl Halk Kütüphanesi 06 Hk 25/5, yk. 106b. Bu mecmuada geçen şiir mütekerrir bir
müsebbadır. Ayrıca Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonunda bulunan 06 Mil Yz A 1826/1, 06
Mil Yz A 54 ve 06 Mil Yz A 7295 numaralı mecmualarda ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk
Kitaplığı K6 numaralı mecmuada da Aklî’ye ait şiirler bulunmaktadır.
338 Bkz. Kasımî Mecmuası, yk. 165a-170b
337
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Mektubun son beyti:
Ṣabā bu naẓm-ı cān-baḫşa ʿumūmen kūze cān ṭolsun
Ḫuṣūṣān Ḥażret-i Şāh-ı Şehīdān ola ʿunvānı
“Mektub-ı Aklî-i Mardînî” başlığından hareketle mektubun Mardinli
Aklî’ye ait olduğu söylenebilir. Ayrıca manzumenin otuz dokuzuncu beytinde
“Aklî” mahlası geçer:
Hevā-yı kākül-i dilberle bu ʿAḳlī perīşānı
Aklî manzumenin kırkbirinci beytinde “Mardin”den bahseder. Bu bilgi de
onun Mardinli olduğuna dair ipucu taşır:
ʿĪḳāl-ı naẓma çekdüm gerdenin çoḳ merd-i merdūduñ
Benem Mardin içinde ḥāṣıl olmış merd-i merdānī
Mektup, Bağdat ve çevresi şairleri ile Hz. Hüseyin türbesi ve Kerbela’ya
özlem ifadeleri taşır. Bu ifadelerden anlaşıldığı üzere şairin Bağdat ile ciddi bir
bağı bulunmaktadır. Mektupta geçen aşağıdaki dizelerde Aklî, saba yeline
hitaben Bağdat’ta enbiya tahtını seyretmesini ve garibanların/âşıkların mekânı
Hz. Hüseyin türbesinde sa’y etmesini, Kerbela’da şehit düşen yetmiş kişinin
saçlarını esintisiyle rahatsız etmemesini ve etrafı tozu dumana katmamasını
ister. Ayrıca Aklî, saba yelinin Irak ve İsfahan’ı gezmesini, “dünyanın yüzsuyu”
olan Dicle’yi seyretmesini de önermektedir. Aklî, Hz. Hüseyin’in türbesi ile
Kerbela’yı ve Bağdat’ı tasvir etmeye gerek olmadığını çünkü dünyanın onunla
şeref ve şan bulduğunu belirtir:
Ṣabā var ḫāk-i pāy-ı Ḥażret-i Şāh-ı Şehīdānı
Ziyāret ḳıl ezel ol südde-i sulṭān-ı zī-şānı
Varup ol Evliyā Bürcinde seyr it enbiyā taḫtın
Sarāy-ı merdüm-i sulṭān-ı kevneyn ṣadr-ı ḥūrānı
Ṣafā-yı ḳalb ile saʿy-ı cemīl itmekde iḳdām it
Ṭavāf-ı Kaʿbe-i ʿuşşāḳ olan ḳuds-ı ġarībānı
Ṭoḳunma zülfine yerinde yetmiş naḫl-i zibānuñ
Ġubār-ālūde ḳılma mīşe-zār-ı şīr-i Yezdānı
Ṣabā demsāz-ı ʿuşşāḳ olmadur ʿālemde her kāruñ
Hevā-yı ʿaşḳla gezseñ ʿIrāḳ ile Ṣıfāhānı
Revān ol āb-ı rūy-ı dehr olacaḳ Dicle(y)i seyr it
Doġar her encüminde yüz meh ü biñ mihr-i raḫşānı
Ne ḥācet bārgāh-ı ḥażret-i sulṭānı vaṣf etmek
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Anuñ şānıyla bulmışdur cihān ser-cümleten şānı
Çerāġ-ı āsitānından yaḳar mihr ü meh-i ʿālem
Delīl-i ṣubḥ-ı devletdür anuñ şemʿ-i şebistānı
Mektupta büyük çoğunluğu Bağdat (ve Irak) çevresi veya burada çeşitli
vesilelerle bulunan şairler de konu edilmiştir. Aklî, yirmisekizinci beyitte geçen
şu mısrada mektubunun yazılış amacını özetlemektedir:
Ġaraż ʿarż-ı ḫulūsiyetdürür aḥbāb u aṣḥāba
Buna göre Aklî’nin mektubu yazma ve gönderme amacı, arkadaş ve
dostlarına samimiyetini ve içtenliğini açıklamasıdır. Şair Aklî, bazı şairleri
överken bazılarını da yermektedir:
Dırīġā nāmede derc itdüm ol nā-merd ü nā-dānı (b.30)
Tespitlerimize göre mektupta göre onsekiz şairin adı geçmektedir.
Manzumedeki şairlerin büyük çoğunluğu Bağdat ve çevresi şairlerindendir.
Bunlar mektuptaki sırasıyla şunlardır
Ruhî, Ahdî, Keşfî, Tarzî, İlmî, Hilmî, Hürremî, Kurbî, Neşâtî, Bezmî, Zühdî,
Hâdî, Rind(î), Kâmî, Süheylî, Kelâmî, Handânî, Fuzûlî.
Mektubun içeriğine göre Aklî hakkında değerlendirmelerde bulunulursa;
Mardinli Aklî’nin Bağdat ve çevresi ile ciddi bir bağının olduğu
görülmektedir. Bahse konu mektup da Bağdat’a yazıldığından dolayı Aklî
mektubun yazıldığı dönemde Bağdat dışında bir yerdedir. Bu şehrin neresi
olduğu kesin değildir. Fakat mektupta geçen şehir isimlerinden hareketle
İstanbul ve Mısır adları öne çıkmaktadır.
Aklî’nin mektubunun yazılış tarihi/yılı hakkında bilgi sunmak güçtür.
Fakat mecmuanın tamamlanması ve mektubun içeriğine bakıldığında
mektubun en geç 17.yüzyılın hemen başında kaleme alındığı söylenebilir.
Kasımî mecmuasının tamamlanma tarihi H.1034/M. 1625 yılıdır. Mektup, daha
önce yazıldığından dolayı bu tarihten önceki bir tarihten yazılma ihtimali
barındırmaktadır.
Mektupta geçen birçok şairin 16. yüzyılda yaşamaları ve Aklî’nin onları
halen hayattaymış gibi tanıtmaları da bu konuda birer ipucu mahiyetindedir. En
önemli ipuçları ise şunlardır:
Bağdatlı Ruhî: Mektubun onuncu beytinde;
Vücūdı Rūḥīnüñ aʿlā mı gör ṣıḥḥatde mi cismi
Ten-i pejmürdenüñ rūḥ-ı revānı cānımuñ cānı
Ruhî’nin sağlığı sorulmaktadır. Ruhî H. 1014/M. 1605 yılında vefat ettiği
için Aklî ya onun ölümünden haberdar değildir ya da mektubu yazdığı vakit,
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Ruhî halen ölmemiştir. Fakat Aklî onun iyice yaşlandığını bilmekte ve onun
vücudunun sıhhatini merak etmektedir. Bu bilgilere bakıldığında mektubun en
geç 17. yüzyılında başında yazıldığı söylenebilir.
Bağdatlı Ahdî: Genel olarak Bağdatlı şairleri içeren Gülşen-i Şuara adlı
tezkire sahibi Ahdî’nin (öl. H.1002/M.1593-94) yaşayıp yaşamadığı hakkındaki
soruların varlığı onbirinci beyitte şöyle geçmektedir:
Nice bu bī-vefā ʿālemde ʿAhdī dāḫi bāḳī mi
Aña billāh duʿālar ḳıl unutma ʿahd u peymānı
Bu bilgiler ışığında Mardinli Aklî’nin bahse konu mektubunu 16. yüzyılın
sonunda yazdığı söylenebilir.
Süheylî: Aklî, bahse konu mektubunun yirmiikinci beytinde, Süheylî’den
Rind ve Kâmî ile olan münasebetiyle bahseder.
Aklî
ʿAceb Rind ile Kāmī kāmın aldı mı Süheylīden
Ne ḳanlar yutdurupdur aña bu gerdūn-ı gerdānı (168b)
Süheylî ise, divanındaki manzum mektubunun 37. beytinde339 Aklî’yi
şöyle eleştirir:
Süheylî
İrişmezken hazef-pâreyle gevher farkına ‘Aklî
Belâ bu kim bilür ka‘rında kendin bahr-i ma‘nânuñ340
Süheylî, M. 1590-91’li yıllarda Bağdat’ta bulunmuştur. Şairin mektubu H.
1001 [M. 1592/93] yılında yazılmıştır. Mektupta Aklî’nin adının geçmesi onun
en geç bu yıllarda şairliği ile tanındığına işarettir. Aklî’nin mektubunda da geçen
kişi, Ahmed Süheylî, Süheylî’nin de mektubununda geçen kişi Mardinli Aklî ise
mektubun bu yıllarda yazıldığı söylenebilir.
Kasımî Mecmuasındaki Aklî mahlaslı Şiirlerin Matlaları
Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün
Virür āyine-i ruḫsār-ı cüvānāna cilā
Bu leṭāfet ki senin ḥüsnüñe virmiş mevlā
Mefāʿilün Mefāʿilün Mefāʿilün Mefāʿilün
Yine o rūḥ-ı revānum yerinde mi yā rab
339M.

Esat, Harmancı, Süheylî Dîvânı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, e-kitap 2017
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/55750,suheyli-divanipdf.pdf?0 s. 119
340 Bu mektup, Kasımî mecmuasında da geçmektedir. Fakat beyit numarası 30’dur. Bkz. Kasımî
yk. 167a. Ayrıca beyitte bazı kelime farklılıkları da varır. Kasımî Mecmuasındaki “irişmezken”,
yerine “yaraşmazken”; “bilür” yerine de “sanur” ifadeleri vardır.
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Cilā-yı dīde-i cānum yerinde mi yā rab (19b)
Fâʿilātün Fâʿilātün Fâʿilātün Fâʿilün
Ḳāmet-i mevzūnuña serv-i dilārādur laḳab
ʿĀrıż-ı gül-gūnuña gül-berg-i raʿnādur laḳab (19b)
Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿilü Fāʿilün
Cānā ḫayāl-i ġamzeñ ile ḫastedür mizāc
Bīmār gözlerüñden umar derdine ʿilāc (23b)
Mefʿūlü Fāʿilātü Mefāʿilü Fāʿilün
Herdem ḫayāl-i laʿlin ile çeşm-i ter yatur
Geçmiş şarāb-ı ʿaşḳla dil bī- ḫaber yatur (30a)
Mefāʿilün Mefāʿilün Mefāʿilün Mefāʿilün
Esīri-i bend-i zülfüñ bendeler bekler bahādırlar
Helāk-ı çeşm-i mestūn dīdeler diller dilāverler (30b)
Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün
Dil ḥastelerüñ nergis-i bīmāruñı gözler
Dem-bestelerüñ laʿl-i şekker-bāruñı gözler (41b)
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün
Cām-ı cem peymāne cānān şāh u dil rindāne ṭarz
Bāde-nūşān deyr-i meclis bezm-i mey şāhāne ṭarz (56a)
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün
Serverā saña maḥall-i mādiḥ ola ehl-i kemāl
ʿAdl u dād u kerem u ĥilm u ṣalaḥuñ aña dāl (79a)
Mefāʿilün Mefāʿilün Mefāʿilün Mefāʿilün
Esīr-i ḥalḳa-i zincīr-i zülf-i yārdur göñlüm
Giriftār-ı kemend-i kākül-i dildārdur göñlüm (88b)
Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün
Āh-ı dil pür-sūzum idüp yāri perīşān
Ṣan bād-ı ṣabā eyledi gülzārı perīşān (90b)
Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün
Çıḳdı gözden ṭutamam eşk-i firāvānumı ben
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Gitti elden yeñemem bu dil-i nālānumı ben (96b)
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün
Ḫāṭır eglenmezdi ger yār-ı gülendām olmasa
Dil ṣafā kesb eylemezdi gül gibi cām olmasa (105b)
Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün
Tımār umar üftadeler ol çāh-ı ẕeḳanda
Ey Yūsuf-ı gül-pirehen ammā ki dūşında (115b)
Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün
Ḫūb kim esmer ola mumīyānı ṭatlı
Niʿmet-i vaṣlı olur elbet anuñ leẕẕetli (116b)
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün
İsterem çeşm-i siyāhuñdan uça nāz uyḫusı
Ādeme mūnis olur alınsa şehbāz uyḫusı (116b)
Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün
Görmemişdi merdüm-i dīdem bu giryānlıḳları
Duymamışdı ḫāne-i ḳalbüm bu vīrānlıḳları (119b)
Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün
İtmezse eger yüzüñ aylarla tecellī
Bāri ḫaber-i vuṣlat ile ḳıl mütesellī (121a)
Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün
Yūsufuñ yerine bir Yūsuf-ı ŝānī geldi
Nice dil ḫastelerüñ cismine cānı geldi (125b)
Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün
Dehenüñ derde devādur hükemā ḳavlince
Ẕeḳanuñ rūḥa ġıdādur ʿuḳalā ḳavlince (211a)
Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün
Geldi yine gül devrinin eyyāmı ṣafāsı
Ter düşdi çemen illerinüñ āb-ı havāsı (220b)
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SONUÇ
Klâsik Türk edebiyatında Aklî mahlaslı şiir yazan birkaç şair
bulunmaktadır. Bunlardan biri 18. yüzyıl diğer ikisi de 17. yüzyıl şairleridir.
Bir şiir mecmuasında sadece “Aklî Bağdadî” başlıklı bir beyitten hareketle
Bağdat’ta doğmuş veya yaşamış bir Aklî’den bahsedilebilir. Aynı mecmuada
geçen şiir örneklerinden hareketle bu şairin 16. yüzyıl şairi olduğu söylenebilir.
Bu dört şair dışında, 16. yüzyıl şairi olup Mardinli olarak da anılan bir
Aklî’den Kasımî mecmuası sayesinde haberdar olunmaktadır. Mecmuadaki bir
manzum mektubun başlığında “Mektûb-ı Aklî-i Mardînî” ibaresi bulunur. Ayrıca
manzumede şair kendisini “Mardin içinde” olarak tanıtmaktadır. Şiirin
sonlarına doğru “Aklî” mahlası da görünmektedir.
Künhü’l-Ahbar’da, Kınâlızâde tezkiresini görüp değerlendirmelerde
bulunan bir Aklî’den bahsedilir. Şair hakkındaki tek bilgi de budur. Bahse konu
kişinin 16. yüzyıl şairi olarak iyi bir şiir eleştirmeni olduğu görülmektedir. Bu
bilgiler ile Mardinli Aklî hakkında bilinenler uyuşmaktadır. Küçük de olsa
ikisinin aynı kişi olma ihtimali vardır. Ayrıca Bağdatlı olarak bilinen şairin aslen
Mardinli olması gözden uzak tutulamaz. 16.yüzyılda yaşamış farklı bir Aklî’den
bahsedilebiceği gibi bilgileri verilen aynı yüzyıl şairinin üçünün aynı kişi olması
muhtemeldir.
Mardinli Aklî’nin mektubunda Bağdat ve çevresi için verdiği bilgilerde
onun Bağdatlı olarak bilinmesine kapı aralayan söylemlerin olduğu görülür.
Aklî ve Süheyli’nin manzum mektuplarında birbirlerinden
bahsetmişlerdir. İkisi arasındaki münasebetten ziyade bahse konu Mardinli
Aklî’nin, Bağdatlı olarak bilinen dönemin meşhur şairi Aklî olabileceği
düşüncesini kuvvetlendirmektedir.
Mardinli Aklî’nin Ehl-i Beyt sevgisi taşıyan birisi olduğu mektubunun
içeriğinden anlaşılmaktadır. Ayrıca şairin Bağdat ve çevresinde uzun bir süre
yaşadığı ve oraya olan önemli bir sevgisinin olduğu görülmektedir.
Aklî, iyi bir şiir ve şair eleştirmenidir. Mektubunda birçok şair hakkında
değerlendirmelerde bulunmuş ve çoğunda isabetli kararlar vermiştir. Ayrıca
mektupta birçok şairi tanıtmıştır. Bu şairleri bir tezkireci edasıyla
Kendi döneminde yaşamış birçok şairi de şiirinde anmıştır. Bunların
sayısı on sekiz olup şu kişilerdir:
Ruhî, Ahdî, Keşfî, Tarzî, İlmî, Hilmî, Hürremî, Kurbî, Neşâtî, Bezmî, Zühdî,
Hâdî, Rind(î), Kâmî, Süheylî, Kelâmî, Handânî, Fuzûlî
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6 Kasım 1983 Seçimlerinde Mardin’de Seçmen Davranışı
Mehmet SOYSAL
Dokuz Eylül Üniversitesi

12 Eylül 1980 askeri darbesi ile Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi,
Milliyetçi Hareket Partisi ve Milli Selamet Partisi kapatılmış, partilerin liderleri
olan Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan
tutuklanmış, meclis feshedilmiştir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan
Evren’in önderliğinde Türk ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin,
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri
Komutanı Oramiral Nejat Tümer, Jandarma Genel Komutanı Sedat Celasun
üçüncü darbeyi yapacak ve bu darbe üçüncü darbe olacaktır. Darbe ile birlikte
Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in başkanlığında ( kara, deniz, hava,
jandarma komutanları) Kasım 1983 genel seçimlerine kadar Türkiye’yi
yöneten cuntayı, Milli Güvenlik Konseyi’ni (MGK) kurmuşlardır341. Bu darbe
emir komuta zincirinde yapılmış bir askeri darbedir.
29 Haziran 1981’de yapılan bir anayasayla Kurucu Meclis oluşturulmuş
olup yasaları ve anayasayı yapacak olan meclis iki kanattan oluşacak, Danışma
Meclisi üyelerini Milli Güvenlik Kurulu belirleyecek, adından da anlaşılacağı
üzerine danışmanlık yapacaktır342. Yeni hükümet 21 Eylül 1981’de yürütme
yetkisi Milli Güvenlik Kurulu’na ait olmak üzere kurulmuş olup başbakan emekli
bir amiral olan Bülent Ulusu olmuştur. En önemli atamalar, Turgut Özal’ın
başbakan yardımcılığına, Özal’ın yakın arkadaşı ve eski Merkez Bankası başkanı
Kaya Erdem’in Maliye Bakanlığı’na getirilmiş olmasıdır343. Türk ekonomisi,
askeri rejim tarafından bu iki isme emanet edilmiştir. Turgut Özal, 24 Ocak 1980
günü Türk ekonomisinde alınan 24 Ocak Kararları’nın mimarıdır. 1979 yılının
kasım ayında Başbakan Süleyman Demirel önderliğinde kurulan Adalet
Partisi’nin azınlık hükümeti tarafından Başbakanlık Müsteşarlığı’na ve Devlet
Planlama müsteşar vekilliğine atanmıştır344. 24 Ocak kararları ile piyasa

341FerozAhmad,

Modern Türkiye’nin Oluşumu ( Çev: Yavuz Alogan), Kaynak Yayınları, İstanbul,
2014, s. 214.
342 Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2013, s. 276.
343Ahmad, a.g.e., s. 217.
344 Kaya Erdem, Demokrasinin İlk 50 Yılı, Doğan Kitap, İstanbul, 2016, s. 123.
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ekonomisine geçilmiş, bu kararları asıl 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra
gelecek olan hükümet uygulayacaktır.
1983 seçimlerinden önce en önemli olaylardan bir tanesi de 1982
anayasasının halkoyuyla kabul edilmesidir. 7 Kasım 1982 günü yapılan seçimle
anayasa % 92 oy ile kabul edilmiş, Kenan Evren cumhurbaşkanı seçilerek yedi yıl
boyunca cumhurbaşkanı olma hakkını kazanmıştır.
13 Temmuz 1982 tarihinde Turgut Özal ve Kaya Erdem görevlerinden istifa
etmişlerdir. Görevinden istifa etmesinin ardından Turgut Özal Amerika’ya tedavi
olmaya gitmiştir. 24 Nisan 1983 tarihinde yeni partiler yasası yürürlüğe girmiş,
bir gün sonra Milli Güvenlik Kurulu siyaset yapma yasağını kaldırmış ancak eski
siyasilerin yasağının sürdürüleceği kabul edilmiştir345. Kasım ayında seçimlerin
yapılacağının açıklanmasınınardından birkaç hafta içinde on yedi parti kurulmuş,
Sosyal Demokrasi Partisi ( Sodep) ve Büyük Türkiye Partisi kısa ömürlü olmayan
partilerdir çünkü Sodep’in kurucusu İsmet İnönü’nün oğlu Erdal İnönü’dür.
Milliyetçi Demokrasi Partisi Emekli General Turgut Sunalp tarafından kurulmuş,
merkezi temsil eden Anavatan Partisi ise Turgut Özal tarafından, Cumhuriyet
Halk Partisi’nin boşluğunu doldurma amacıyla kurulan Halkçı Parti ise İsmet
İnönü’nün eski özel kalem müdürü Necdet Calp tarafından kurulmuştur346. Bu üç
parti kasım seçimlerine katılmaya hak kazanmıştır.
13 Haziran 1983’te seçim kanunu yayınlanmıştır. Bu seçim kanunu ile Çifte
Barajlı D’Hondt Sistemi getirilmiş, bu sistem ile seçime giren partilerin meclise
girebilmesi için ülke genelinde % 10 barajını geçmesi gerekmiştir347. Böylece
birçok partinin meclise girmesi önlenmeye çalışılmıştır. 24 Ağustos 1983’te ise
önemli bir karar alınmış, Doğru Yol Partisi ve Sosyal Demokrasi Partisi’nin seçime
katılamayacağı kesinleşmiş, seçime Anavatan Partisi, Milliyetçi Demokrasi Partisi
ve Halkçı Parti’nin katılacağı kesinleşmiştir348. Seçim üç parti arasında geçecektir.
Seçim listelerinin 3-9 Ekim 1983 tarihinde milletvekili aday listelerinin
belli olmasından sonra beş milletvekili çıkaracak olan Mardin’de Milliyetçi
Demokrasi Parti adayları Beşir Hamitoğulları, Süleyman Çelebi, A. Yılmaz Erdem,
Nezir Devrimci ve ŞeyhmuzNecimoğlu, Halkçı Parti adayları Kenan Nuri
Nehzeroğlu, M. Yaşar Özdemir, Fikret Yurdanur Altuğ ve İrfan Seren, Anavatan

345Ahmad,

a.g.e., s. 222.
s. 223.
347 Erol Tuncer, Osmanlı’dan Günümüze Seçimler (1877-2002), Tesav Yayınları, Ankara, 2003, s.
122.
348Nokta Haftalık Haber Dergisi, ( 29 Ağustos-4 Eylül 1983), S: 27.
346A.g.e.,
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Partisi adayları ise Necat Eldem, M. Emin Gündoğan, Beşir Çelebioğlu ve Tahsin
Milli aday olmuşlardır349.
Yankı Dergisi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Diyarbakır, Muş,
Elazığ ve Hakkari’de seçim araştırmasında bulunmuş, araştırmada bölge halkına
televizyonlarda hangi lideri beğenildiği sorulmuş ve bölge halkı ilk sıraya
Anavatan Partisi lideri Özal’ı seçmiş, ikinci sırayı Turgut Sunalp, son sırayı ise
Halkçı Parti lideri Necdet Calp almıştır350.
6 Kasım 1983 seçimleri Türk seçim tarihi açısından önemli bir seçimdir. Bu
seçimlere Türk demokrasi tarihinde önemli yeri olan Cumhuriyet Halk Partisi,
Demokrat Parti’nin devamı olan Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi
Hareket Partisi gibi önemli partiler seçimlere girememiştir. Bu seçimin
sonucunda Turgut Özal önderliğinde Anavatan Partisi beklenmedik bir oy alarak
iktidara oyların % 45’ini alarak gelmiş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin boşluğunu
doldurmak için kurulan ve seçime giren Necdet Calp önderliğinde Halkçı Parti
oyların % 30’unu alarak ikinci olmuş, Kenan Evren’in desteklediği, emekli general
olan Turgut Sunalp’in liderliğini yaptığı Milliyetçi Demokrasi Partisi ise oyların %
23’ünü alarak üçüncü parti olmuştur. Mardin’de ise oyların % 40’ını alan
Anavatan Partisi birinci olmuş, oyların % 33,5’ini alan Milliyetçi Demokrasi
Partisi ikinci, Halkçı Parti ise % 23,6 oy alarak üçüncü olmuş, Anavatan
Partisi’nden Beşir Çelebioğlu ve Necat Eldem, Halkçı Parti’den ise Kenan Nuri
Nehzeroğlu, Milliyetçi Demokrasi Partisi’nden ise Süleyman Çelebi ve A. Yılmaz
Erdem milletvekili olmuşlardır351.Toplam beş milletvekili çıkartan Mardin’de iki
milletvekili Anavatan Partisi, iki milletvekili Milliyetçi Demokrasi Partisi ve bir
milletvekili Halkçı Parti çıkarmıştır.
Milliyetçi Demokrasi Partisi Mardin başta olmak üzere Adıyaman, Ağrı,
Bitlis ve Kars gibi doğu illerinde başarılı olup beklenenden fazla oy çıkartıp Halkçı
Parti’yi geride bırakmıştır. Her ne kadar devletin kurduğu parti özelliğini taşıyan
MDP, söylemlerinde sürekli 12 Eylül ruhundan bahsederek asayiş ve 12 Eylül
öncesi anarşiden bahsederek oy istemiş, Anavatan Partisi ise önceliği ekonomiye
vermiş, Halkçı Parti ise dar gelirliler sorununa önem vererek seçmenden oy
istemiştir352.

349Yankı

Haftalık Haber Dergisi, ( 3-9 Ekim 1983), S: 653.
Haftalık Haber Dergisi, (31 Ekim-6 Kasım 1983), S: 657.
351 https://ipfs.io/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX/wiki/Mardin'd
e_1983_T%C3%BCrkiye_genel_se%C3%A7imleri.html
352Yankı Haftalık Haber Dergisi, ( 21-27 Kasım 1983), S: 660.
350Yankı
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Yukarıda da değindiğimiz gibi 6 Kasım 1983 seçimleri Türk demokrasi
tarihi için önemli bir seçimdir. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonraki ilk genel
seçim olan bu seçim, normalleşme içinde atılmış önemli bir adımdır. Bu seçim
sonucu ile birlikte 12 Eylül felsefesinin azaldığı, Kenan Evren’in kurdurduğu ve
desteklediği parti olan Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin üçüncü olması bu tezi
destekler niteliktedir. Mardin’de ise Türkiye genelinde olduğu gibi Anavatan
Partisi birinci olmuş, Milliyetçi Demokrasi Partisi beklenenden fazla oy alarak
ikinci olmuş, Halkçı Parti ise üçüncü olmuştur.
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Mardin'de Özel Gün Yemekleri
Arş. Görv. Jiyan Aslan CEYLAN
Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Özfer ÖZÇELİK
Ankara Üniversitesi
ÖZET: Farklı din ve dillerin buluştuğu, kültürlerin yoğrulduğu Mardin, dünyada
ender şehirler arasında yer almaktadır. Mardin'in kültürel özellikleri tarihsel süreç
içerisinde birçok medeniyetin yerleşim merkezi olması sonucunda gelişmiştir. Mardin
mutfağının kültürel miraslar arasında yer alması, dünyanın en eski pişirme yöntemlerinin
başladığı Mezopotamya toprakları üzerinde olmasından ve bölgedeki yiyecek-içecek
çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. Dini törenler, düğün, doğum ve ölüm gibi özel günlere
özgü pişirilen yemekler, Mardin mutfağının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu
çalışmada, Mardin ilinin Artuklu merkez ilçesinde yaşayan ve yerli tabir edilen 300 ailede
bayram ve özel günlerde yemek yapılma durumu ve bu yemek çeşitleri incelenmiştir.
Ailelerde özel günler arasından en fazla Ramazan Bayramı (%85.0), Kurban Bayramı
(%84.3), düğün (%75.7) ve cenaze (%74.7); en az Kara Çarşamba (%0.3), Paskalya (%1.7)
ve Nevruz (%3.3) için özel yemek yapıldığı bulunmuştur. Çalışmayan kadınların
ailelerinde (%77.2), çalışanlara göre (%64.4) cenaze için özel yemek yapılma oranı
istatistiksel olarak daha yüksektir (p<0.05). Ramazan Bayramı'nda ve Kurban
Bayramı'nda en fazla kaburga dolması (sırasıyla %40.0, %34.4); doğumda iç pilav (%38.5)
ve isfire (%53.0); adak için kavurma (%79.3), yılbaşında hindi dolması (%49.4) en fazla
yapılan yemeklerdir. Uzun yıllar sonucunda birçok medeniyetin mutfak kültürlerinin
senteziyle oluşan Mardin mutfak kültürünün tanıtılması ve yöresel yemeklerin
detaylandırılması Türk mutfak kültürü açısından önemlilik arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mardin, mutfak, kültür, özel gün
ABSTRACT: Mardin, where different religions and tongues are encountered and
cultures are mixed, is among the rare cities in the world. The cultural characteristics of
Mardin have developed as a result of being the settlement center of many civilizations in
the historical process. The Mardin cuisine is among the cultural heritages stemming from
the Mesopotamian lands where the world's oldest cooking methods originate and the
variety of food and beverages in the region. Religious ceremonies, weddings, births and
deaths are a significant part of the Mardin cuisine. In this study, 300 families living in the
central district of Mardin province, Artuklu and described as native, were examined on the
status of cooking foods for festivals and special days and kinds of these food. Among the
special days, it was found that special food cooked most for Ramadan Feast (85.0%),
Sacrifice Feast (84.3%), wedding (75.7%) and funeral (74.7%), and at least on Black
Wednesday (0.3%), Easter (1.7%) and Nevruz (3.3%). The ratio of cooking special foods
for funeral was statistically higher in the families of unemployed women (77.2%),
according to workers women (64.4%) (p <0.05). Pot roasted was most cooking food for
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Ramadan and the Feast of Sacrifice (40.0%, 34.4% respectively); seasoned rice (38.5%)
and isfire (omelet with molasses) (53.0%) at birth; roasting for oblation (79.3%), and
turkey stuffing (49.4%) at Christmas. As a result of many years, introducing the Mardin
cuisine culture, which is formed by the synthesis of the cusine cultures of many
civilizations, and detailing the local dishes are important in terms of Turkish cusine
culture.
Key Words : Mardin, cusine, culture, special day

Giriş
Kültürel faktörler "bir ülkeye özgü ve bir etnik grup içinde nesilden nesile
aktarılan toplumsal normlar, değerler ve inançlar" şeklinde tanımlanmakta
olup, toplumların sosyal yapı, dil ve din gibi değişkenlerinden etkilenmektedir.
1,2 Maddi ve manevi değerlerin bütünü olan kültür, aynı zamanda toplumlara ait
bilgiler, alışkanlıklar, genel tutumlar, düşünceler ve davranış şekillerini de
içerir. 3,4 Mutfak kültürü de toplumların kimliği, yaşam şekilleri, beslenme
alışkanlıkları ve özgünlüğü ile ilgili bilgiler veren önemli bir kültürel mirastır. 5
Ülkelerin ya da bölgelerin kendilerine özgü beslenme biçimlerini, yemek
çeşitlerini, yemeklerin pişirilme ve hazırlanma yöntemlerini içeren mutfak
kültürü, toplumların coğrafî konumu, tarihsel gelişimi gibi faktörlerinden
etkilenir.6,7
Her ülkenin kendi kültürünü yansıttığı ve bulunduğu coğrafyanın
zenginlikleriyle sentezlediği bir mutfak kültürü olduğu gibi; Türklerin de Orta
Asya'nın sade mutfağının ve Osmanlı İmparatorluğu'nun görkemli mutfağının
birleşmesi sonucu oluşan bir mutfak kültürü vardır.8 Dünyadaki sayılı mutfaklar
arasında yer alan Türk mutfağının yüzlerce yıllık tarihi geçmişi bulunmaktadır.
9 Tarihsel süreç içerisinde meydana gelen değişimler, Türklerin zengin bir
coğrafyada yaşamaları ve kültürler arası etkileşimlerinden kaynaklanmaktadır.
10,11 Türkler; Selçukluları kurmalarıyla Perslerin, İslamiyet'i kabul etmeleriyle
Orta Doğu'nun; tarımın beşiği olan Anadolu'yu fethetmeleriyle de Hititlerden
Romalılara ve Bizanslılara kadar Anadolu'da yaşayan uygarlıkların mutfak
kültürlerini benimsemişlerdir. 12 Türk mutfağı, yaşanılan coğrafyalarda
yetiştirilen hayvansal ve tarımsal besin çeşitliliği, kullanılan araç ve gereçler,
yemeklerin pişirilme yöntemleri açısından önemli bir mutfaktır. 13,14
Türkiye’de her bölge kendine özgü yemek pişirme yöntemi, beslenme
kültürü ve yöresel mutfağa sahiptir. 15 Uzun yıllar insanların birlikte
yaşamalarının sonucunda bölgede yaşayan farklı kültürlerin farklı yorumları ile
ortaya çıkan, bölgeler arasındaki iklim ve coğrafi şartlardan etkilenen, gelenek
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haline gelen ve daha çok özel günlerde tüketilen yiyecekler olan yöresel
yemekler mutfak kültürünü oluşturan, zenginleşmesini sağlayan önemli
unsurlardır.16,17,18
Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin tarihsel süreç içerisinde
birçok medeniyetin yerleşim merkezi niteliğinde olduğu için zengin kültürel
dokusu mutfağına da yansımıştır. 19 Mardin mutfağının temelini, dünyanın en
eski besin üretiminin ve tekniklerinin geliştiği Mezopotamya'nın kültürel
çeşitliliği, bölgedeki tarım ürünleri ve diğer yiyecek-içecekler oluşturmaktadır.
20 Bölgenin iklim ve coğrafi yapısına bağlı olarak Mardin'e özgü çeşitli tarım
ürünleri yetiştirilmektedir. 21 Mardin’in coğrafi işaret olarak tescil edilmiş
Mardin kibe, Mardin kaburga dolması, Mardin ikbebet, Mardin sembusek,
İmlebes (badem şekeri) olmak üzere beş yerel ürünü bulunmaktadır. 22
Dahudiyet, etli bulgur, meftune, ırok, kıtelrıha, şeredin, keme kavurması gibi
yemekler; kahhiye, zıngıl, isfire, ipsise gibi tatlılar ve mırra (acı kahve)
Mardin'in yöresel mutfağından birkaç örnektir. 23 Dini törenler, düğün, doğum
ve ölüm gibi özel günlere has pişirilen yemekler, yöre mutfağının önemli bir
parçasını oluşturmaktadır.24
Bu çalışmada, Mardin ilinin Artuklu merkez ilçesinde yaşayan ve yerli
tabir edilen 300 ailenin bayram ve özel günlerde yemek yapma durumu ve bu
yemek çeşitleri incelenmiştir.
Metot
Araştırma tanımlayıcı tipte bir durum saptama çalışmasıdır. Araştırma
bölgesi Mardin ili Artuklu merkez ilçesidir. Araştırmanın örneklemini Artuklu
merkez ilçesinde yaşayan ve yerli tabir edilen 300 aile oluşturmuştur.
Araştırmada aile beslenmesinden sorumlu evli kadın ile görüşülüp, kadınların
20-65 yaşlarında olmasına dikkat edilmiştir. Anket formu katılımcılara
uygulanmadan önce her bir bireye gönüllü olarak araştırmaya katılmayı kabul
ettiklerine dair gönüllü onam formu imzalatılmıştır. Verilerin
değerlendirilmesinde SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) paket
programından yararlanılmıştır. Araştırma verileri mutlak ve yüzde (%)
değerler ile tablolar halinde gösterilmiştir. Nitel değişkenler arasında anlamlı
bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek için Ki-Kare anlamlılık testi
uygulanmıştır.
Kategorik verilerde örneklem sayısının yetersiz olması sonucu Ki-Kare
anlamlılık testinin uygulanamadığı durumlarda Fisher's Exact Ki-Kare testi
uygulanmıştır. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.
Tüm istatistiksel testlerde güven aralığı %95,0 kabul edilmiştir. 25,26
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Bulgular
Çalışmaya katılan kadınların ortalama yaşı 41,12±10,30 yıl, evlilik yaşı
19,85±4,11 yıl, evlilik süresi 20,72±11,83 yıldır. Ailedeki ortalama birey
sayısının 5,46±2,21, aile ile birlikte yaşayan kişi sayısının 4,52±1,69, çocuk
sayısının 3,44±2,14 kişi olduğu tespit edilmiştir. Kadınların Mardin'de ortalama
yaşama süresi 38,37±10,68 yıl olarak belirlenmiştir. Kadınlar yaş gruplarına
göre değerlendirildiği zaman; %29,0'u 20-34 yaş, %23,3'ü 35-40 yaş, %24,0'ü
41-48 yaş ve %23,7'si 49-65 yaş aralığındadır (Tablo 1).
Tablo 1. Kadınlara ve ailelere ilişkin bazı ortalama değerler
Genel bilgiler
Kadının yaşı (yıl)
Kadının evlilik yaşı (yıl)
Kadının evlilik süresi (yıl)
Ailedeki toplam birey sayısı

X̅±SS
41,12±10,30
19,85±4,11
20,72±11,83
5,46±2,21

Medyan
40,00
19,00
20,00
5,00

Alt-Üst
20,00-65,00
12,00-35,00
1,00-53,00
2,00-15,00

Aile ile birlikte yaşayan kişi sayısı
Çocuk sayısı
Mardin'de yaşama süresi (yıl)

4,52±1,69
3,44±2,14
38,37±10,68

4,00
3,00
37,50

2,00-9,00
0,00-13,00
16,00-65,00

Aile beslenmesinden sorumlu olan kadınların öğrenim, çalışma ve medeni
durumları Tablo 2'de gösterilmiştir. Kadınların %13,0'ü okuma yazması
olmadığını, %6,7'si okur-yazar olduğunu, %34,0'ü ilkokul, %11,2'si ortaokul,
%17,7'si lise, %16,7'si üniversite, %0,7'si lisansüstü mezunu olduğunu beyan
etmişlerdir. Kadınların %19,7'sinin çalıştığı, %80,3'ünün çalışmadığı
belirlenmiştir. Kadınların %94,0'ünün evli, %6,0'sının dul\boşanmış olduğu
saptanmıştır.
Tablo 2. Kadınların öğrenim, çalışma ve medeni durumları
Genel özellikler

n

%

Okur-yazar değil

39

13,0

Okur-yazar

20

6,7

İlkokul

102

34,0

Ortaokul

34

11,2

Lise

53

17,7

Üniversite

50

16,7

Lisansüstü

2

0,7

Öğrenim durumu
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Çalışma durumu
Çalışan

59

19,7

Çalışmayan

241

80,3

Evli

282

94,0

Dul\Boşanmış

18

6,0

300

100,0

Medeni durum

Toplam

Ailelerde bayram ve özel günlerde yemek yapılıp yapılmadığı Tablo 3'te
gösterilmiştir. Araştırmaya katılan ailelerde dini bayram ve özel günler
arasından en fazla Ramazan Bayramı (%85,0) ve Kurban Bayramı'nda (%84,3)
özel yemek yapıldığı belirlenmiştir. Çalışan kadınların ailelerinde, çalışmayan
kadınlara göre Ramazan Bayramı (sırasıyla %72,9, %88,0) ve Kurban
Bayramı'nda (sırasıyla %71,2, %87,6) yemek yapılma durumunun daha az
olduğu belirlenmiş, kadınların çalışma durumuna göre aradaki bu farkın
istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0,05). Ailelerin yarısından
fazlası Ramazan ayında (%84,3), kandillerde (%75,0) ve Muharrem ayında
(%59,0) özel yemek yapmadıklarını belirtmişlerdir. Çalışan kadınların
ailelerinde kandillerde özel yemek yapanların oranı daha az (çalışan %20,3,
çalışmayan %26,1), Ramazan (çalışan %16,9, çalışmayan %15,4) ve Muharrem
aylarında (çalışan %45,8, çalışmayan %39,8) daha fazla olmakla beraber,
aradaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Aşama
törenleri arasından en fazla düğün (%75,7) ve ölü (%74,7); en az kına gecesi
(%12,3) ve nişan (%18,3) için özel yemek yapıldığı tespit edilmiştir. Kadınların
çalışma durumuna göre değerlendirildiği zaman; çalışan kadınların ailelerinin
%64,4'ünde, çalışmayan kadınların %77,2'sinde ölü yemeği yapılmaktadır
(p<0,05). Ailelerin yarısından fazlasında (%58,3) diş hediği yapıldığı tespit
edilmiştir. Hıdrellez, Nevruz, Kara Çarşamba, Paskalya gibi mevsimlik ve yöreye
ait özel günlerde ailelerin neredeyse tamamında özel yemek yapılmadığı
(sırasıyla %95,3, %96,7, %99,7, %98,3); kutlama, uğurlama, karşılama günleri
arasından en fazla adak (%40,3) ve askere uğurlama (%30,3); en az hacca
uğurlama (%26,3) ve hacı karşılama (%24,0) için özel yemek hazırlandığı
bulunmuştur. Çalışan kadınların ailelerinde (%18,6), çalışmayan kadınların
ailelerine göre (%33,2) asker uğurlama için özel yemek yapılma durumunun
daha az olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Çalışmayan kadınların ailelerinde hacca
uğurlama (%27,4), hacı karşılama (%24,1) ve adak (%42,3) için özel yemek
yapanların, çalışan kadınlara göre (sırasıyla %22,0, %23,7 ve %32,2) daha fazla;
yılbaşı yemeği yapanların (çalışan %27,1, çalışmayan %26,1) daha az olduğu
görülmüştür (p>0,05).
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Tablo 3. Ailelerde bayram ve özel günlerde yemek yapılma durumu
Kadınların çalışma durumları
Bayram ve özel günlerde
yemek yapılma durumu

Çalışan

Çalışmayan

Toplam

n

%

n

%

n

%

Yapılır

10

16,9

37

15,4

47

15,7

Yapılmaz

49

83,1

204

84,6

253

84,3

Yapılır

43

72,9

212

88,0

255

85,0

Yapılmaz

16

27,1

29

12,0

45

15,0

Yapılır

42

71,2

211

87,6

253

84,3

Yapılmaz

17

28,8

30

12,4

47

15,7

Yapılır

12

20,3

63

26,1

75

25,0

Yapılmaz

47

79,7

178

73,9

225

75,0

Yapılır

27

45,8

96

39,8

123

41,0

Yapılmaz

32

54,2

145

60,2

177

59,0

Yapılır

16

27,1

67

27,8

83

27,7

Yapılmaz

43

72,9

174

72,2

217

72,3

Yapılır

19

32,2

89

36,9

108

36,0

Yapılmaz

40

67,8

152

63,1

192

64,0

Yapılır

39

66,1

188

78,0

227

75,7

Yapılmaz

20

33,9

53

22,0

73

24,3

Yapılır

11

18,6

44

18,3

55

18,3

Yapılmaz

48

81,4

197

81,7

245

81,7

Yapılır

7

11,9

30

12,4

37

12,3

Yapılmaz

52

88,1

211

87,6

263

87,7

Yapılır

38

64,4

186

77,2

224

74,7

Yapılmaz

21

35,6

55

22,8

76

25,3

Yapılır

33

55,9

142

58,9

175

58,3

Yapılmaz

26

44,1

99

41,1

125

41,7

Ki
kare

p

0,091*
sd=1

0,762

8,460*
sd=1

0,004***

9,608*
sd=1

0,002***

0,851*
sd=1

0,356

0,689*
sd=1

0,407

0,011*
sd=1

0,916

0,459*
sd=1

0,498

3,649*
sd=1

0,056

0,005*
sd=1

0,945

0,015*
sd=1

0,903

4,087*
sd=1

0,043***

0,174*
sd=1

0,676

Dini bayram ve özel günler
Ramazan ayı

Ramazan Bayramı

Kurban Bayramı

Kandiller

Muharrem ayı
(aşure)
Aşama törenleri
Doğum yemeği

Sünnet yemeği

Düğün yemeği

Nişan yemeği

Kına gecesi
yemeği
Ölü yemeği

Diş hediği
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Tablo 3. (Devam) Ailelerde bayram ve özel günlerde yemek yapılma
durumu
Kadınların çalışma durumları
Bayram ve özel

Çalışan

Çalışmayan

Toplam

günlerde yemek

Ki
kare

p

0,604

yapılma
Durumu
n

%

n

%

n

%

Mevsimlik ve yöreye ait özel günler
Hıdrellez

Nevruz

Yapılır

2

3,4

12

5,0

14

4,7

0,269*

Yapılmaz

57

96,6

229

95,0

286

95,3

sd=1

-

-

10

4,1

10

3,3

2,533*

59

100,0

231

95,9

290

96,7

sd=1

-

-

1

0,4

1

0,3

0,246**

1,000

59

100,0

240

99,6

299

99,7

-

-

5

2,1

5

1,7

1,245**

0,265

59

100,0

236

97,9

295

98,3

0,403

Yapılır
Yapılmaz

Kara

Yapılır

Çarşamba

Yapılmaz

Paskalya

Yapılır
Yapılmaz

0,112

Kutlama, uğurlama, karşılama günleri
Hacca

Yapılır

13

22,0

66

27,4

79

26,3

0,700*

uğurlama

Yapılmaz

46

78,0

175

72,6

221

73,7

sd=1

Hacı

Yapılır

14

23,7

58

24,1

72

24,0

0,003*

karşılama

Yapılmaz

45

76,3

183

75,9

228

76,0

sd=1

Askere

Yapılır

11

18,6

80

33,2

91

30,3

4,749*

uğurlama

Yapılmaz

48

81,4

161

66,8

209

69,7

sd=1

Adak

Yapılır

19

32,2

102

42,3

121

40,3

2,017*

yemeği

Yapılmaz

40

67,8

139

57,7

179

59,7

sd=1

Yılbaşı

Yapılır

16

27,1

63

26,1

79

26,3

0,023*

yemeği

Yapılmaz

43

72,9

178

73,9

221

73,7

sd=1

59

100,0

241

100,0

300

100,0

Toplam

* Ki Kare Testi **Fisher's Exact Test ***p<0,05
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Tablo 4. Ailelerde dini bayram ve özel günlerde yapılan yemek ve tatlılar
Dini bayram ve özel günler

n

%

Çiğ köfte

10

21,3

Kaburga dolması

13

27,6

İşkembe dolması

4

4,2

Zıngıl tatlısı

3

6,4

Hoşaf

6

12,8

Kahhiye

2

4,2

Meyan şerbeti

2

4,2

Diğer yemekler (but dolması, hindi dolması, içli köfte,
şambörek, etli bulgur, maklube)

8

16,8

Diğer tatlılar (güllaç, sütlaç, isfire, kahhiye, katmer)

6

12,8

Ramazan ayında yapılan yemek ve tatlılar (n=47)*

Ramazan Bayramı'nda yapılan yemek ve tatlılar (n=255)*
Kaburga dolması

102 40,0

İç pilav

56

22,0

Kavurma

27

10,6

Etli bulgur

48

18,8

Fasulye yemeği

30

11,8

Merge

13

5,1

Tava

4

1,6

Türlü

8

3,2

İçli köfte

9

3,5

İşkembe dolması

32

12,5

Zerde

22

8,6

Tatlı çörek

3

1,2

Diğer yemekler (but dolması, dahudiyet, dizme, hindi dolması,
meftune, güveç)

27

10,6

Diğer tatlılar (baklava, sütlaç, revani)

8

3,2

İç pilav

72

28,4

Kavurma

51

20,1

Kurban Bayramı'nda yapılan yemek ve tatlılar (n=253)*
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Merge

13

5,1

Etli bulgur

41

16,2

Tava

10

3,9

Fasulye yemeği

24

9,5

Kaburga dolması

87

34,4

İşkembe dolması

26

10,3

Zerde

24

9,5

Diğer yemekler (but dolması, dahudiyet, dizme, türlü hemis,
ırok, meftune)

43

17,0

Diğer tatlılar (baklava, tatlı çörek, hoşaf)

7

2,8

İç pilav

6

8,0

Tatlı çörek

9

12,0

Diğer yemekler (güveç, tava, içli köfte, tava)

4

4,3

Diğer tatlılar (aşure, helva, zerde, irmik tatlısı, kahhiye, isfire,
sütlaç, şekerpare)

63

84,0

Kandillerde yapılan yemek ve tatlılar (n=75)*

Muharrem ayında yapılan yemek ve tatlılar (n=123)
Aşure

122 99,2

Karışık sarma-dolma
*Birden fazla cevap verilmiştir.

1

0,8

Tablo 4'te ailelerde dini bayram ve özel günlerde yapılan yemek ve tatlı
çeşitleri verilmiştir. Görüldüğü gibi ailelerde Ramazan ayında, Ramazan
Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda en fazla yapılan yemeğin kaburga dolması
(sırasıyla %27,6, %40,0, %34,4) olduğu saptanmıştır. Hoşaf (%12,8) Ramazan
ayında, zerde ise Ramazan (%8,6) ve Kurban Bayram'larında (%9,5) en fazla
yapılan tatlılardır. Ailelerde kandillerde en çok yapılan tatlıların sırasıyla diğer
tatlılar (aşure, helva, zerde, irmik tatlısı, kahhiye, isfire, sütlaç, şekerpare)
(%84,0) ve tatlı çörek (%12,0) olduğu bulunmuştur. Muharrem ayında tatlı
yapan ailelerin neredeyse tamamının aşure (%99,2) yaptıkları belirlenmiştir.
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Tablo 5. Ailelerde aşama törenlerinde yapılan yemek ve tatlılar
Aşama törenleri

n

%

İç pilav

32

38,5

Halil İbrahim sofrası

2

2,4

İspire

44

53,0

Zerde

11

13,2

Diğer yemekler (fasulye yemeği, güveç, lahmacun, tava, içli
köfte, kaburga dolması)

31

37,2

İç pilav

95

88,0

Güveç

18

16,7

Zerde

25

23,1

Diğer yemekler (etli bulgur, fasulye yemeği, kavurma, türlü,
meftune, lahmacun, pide, hemis, şambörek)

37

34,2

Diğer tatlılar (isfire, sütlaç, kahhiye)

5

4,6

İç pilav

164

72,2

Hemis

105

46,2

Kavurma

59

26,0

Fasulye yemeği

65

28,6

Etli bulgur

31

13,6

Diğer yemekler (lahmacun, et suyu, güveç, şambörek, mantı,
su böreği, türlü)

34

15,0

Zerde

28

12,3

İç pilav

36

65,4

Kavurma

11

20,0

Güveç

14

25,4

Şambörek

9

16,4

Zerde

18

32,7

Doğumda yapılan yemek ve tatlılar (n=83)*

Sünnette yapılan yemek ve tatlılar (n=108)*

Düğünde yapılan yemek ve tatlılar (n=227)*

Nişanda yapılan yemek ve tatlılar (n=55)*
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Diğer yemekler (etli bulgur, fasulye yemeği, türlü, lahmacun,
mantı, su böreği, sac tava)

21

38,2

İç pilav

24

64,9

Kavurma

6

16,2

Güveç

9

24,3

Lahmacun

8

21,6

Zerde

12

32,4

Diğer yemekler (şambörek, sac tava, mantı, su böreği, et suyu)

8

21,6

Kavurma

119

53,1

Fasulye yemeği

127

56,7

Etli bulgur

49

21,9

İç pilav

156

69,6

Lahmacun

27

12,0

Hemis

9

4,0

Tatlı çörek

131

58,5

Zerde

20

8,9

Helva

2

0,9

Diğer yemekler (güveç, et suyu, pide, türlü, şambörek)

29

13,0

Kına gecesinde yapılan yemek ve tatlılar (n=37)*

Cenaze için yapılan yemek ve tatlılar (n=224)*

Diş hediğinde yapılan yemekler (n=175)
Nohut-buğday
*Birden fazla cevap verilmiştir.

175 100,0

Araştırma kapsamındaki ailelerde aşama törenlerinde yapılan yemek ve
tatlı çeşitleri Tablo 5'te olduğu gibidir. Doğumda en fazla yapılan yemeğin iç
pilav (%38,5), tatlının isfire (%53,0) olduğu bulunmuştur. Sünnet, düğün, nişan
ve kına gecesinde en çok yapılan yemeğin iç pilav (sırasıyla %88,0, %72,2,
%65,4, %64,9), tatlının zerde (sırasıyla %23,1, %12,3, %32,7, %32,4) olduğu
tespit edilmiştir. Ailelerde cenaze zamanı en çok yapılan yemeklerin iç pilav
(%69,6), fasulye yemeği (%56,7) ve kavurma (%53,1); tatlının tatlı çörek
(%58,5) olduğu saptanmış, ailelerin tamamının diş hediği (nohut-buğday)
(%100,0) pişirdiği belirlenmiştir.
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Tablo 6. Ailelerde mevsimlik ve yöreye ait özel günlerde yapılan yemek
ve tatlılar
Mevsimlik ve yöreye ait özel
n
%
günler
Hıdrellezde yapılan yemek ve tatlılar (n=14)*
Aşure
9
64,3
Etli pilav
1
7,1
Kaburga dolması
5
35,7
Nevruzda yapılan yemekler (n=10)*
Buğday aşı
1
10,0
Etli bulgur
1
10,0
Fasulye yemeği
2
20,0
Irok
1
10,0
Kavurma
3
30,0
İşkembe dolması
1
10,0
Kaburga dolması
2
20,0
Güveç
1
10,0
Etli pilav
1
10,0
İç pilav
1
10,0
Kara Çarşamba'da yapılan yemekler (n=1)
İşkembe dolması
1
100,0
Paskalya'da yapılan yemekler (n=5)*
Kaburga dolması
5
100,0
İşkembe dolması
2
40,0
*Birden fazla cevap verilmiştir.
Tablo 6'da ailelerde mevsimlik ve yöreye ait özel günlerde yapılan yemek
ve tatlılar gösterilmiştir. Hıdrellezde en fazla aşure (%64,3) ve kaburga dolması
(%35,7); Nevruzda kavurma (%30,0); Kara Çarşamba'da işkembe dolması
(%100,0); Paskalya'da ise kaburga dolması (%100,0) yapılmaktadır. Kutlama,
uğurlama, karşılama günlerinde yapılan yemek ve tatlı çeşitleri Tablo 7'de
görülmektedir. Hacca uğurlama ve hacı karşılamada en fazla yapılan yemek
kaburga dolması (sırasıyla %30,4, %33,3), tatlı zerdedir (sırasıyla %10,1,
%9,7). İşkembe dolması (%29,7) ve zerde (%6,6) askere uğurlamada en fazla
yapılan yemek ve tatlı çeşitleridir. Adak için en fazla kavurma (%79,3), yılbaşı
için hindi dolması (%49,4) yapılmaktadır.
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Tablo 7. Ailelerde kutlama, uğurlama, karşılama günlerinde yapılan
yemek ve tatlılar
Kutlama, uğurlama, karşılama günleri
n
%
Hacca uğurlarken yapılan yemek ve tatlılar (n=79)*
Etli bulgur
4
5,0
Fasulye yemeği
6
7,6
İç pilav
19
24,0
Güveç
5
6,3
Kavurma
6
7,6
İşkembe dolması
15
19,0
Kaburga dolması
24
30,4
İçli köfte
11
13,9
Şambörek
5
6,3
Zerde
8
10,1
Diğer yemekler (lahmacun, sac tava, tava, çiğ köfte)
6
7,6
Hacı karşılarken yapılan yemek ve tatlılar (n=72)*
İç pilav
17
23,6
Kaburga dolması
24
33,3
İşkembe dolması
13
18,0
Güveç
7
9,7
İçli köfte
5
6,9
Kuzu çevirme
5
6,9
Diğer yemekler (çiğ köfte, lahmacun, etli bulgur, hindi
22
30,6
dolması, fasulye yemeği, kavurma, lahmacun, türlü,
şambörek)
Zerde
7
9,7
Askere uğurlarken yapılan yemek ve tatlılar (n=91)*
Kavurma
10
11,0
İşkembe dolması
27
29,7
Kaburga dolması
12
13,2
İçli köfte
15
16,5
İç pilav
20
22,0
Tava
8
8,8
Şambörek
8
8,8
Zerde
7
6,6
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Diğer yemekler (but dolması, güveç, türlü, kavurma,
kuzu çevirme, ırok)
Adak için yapılan yemek ve tatlılar (n=121)*
Kavurma
Etli bulgur
İç pilav
Diğer yemekler (ciğer, fasulye yemeği, güveç,
şambörek)
Tatlılar (zerde, tatlı çörek, şerbetli tatlılar)
Yılbaşında yapılan yemekler (n=79)*
Çiğköfte
Hindi dolması
Kaburga dolması
But dolması
Diğer yemekler (etli bulgur, işkembe dolması, tavuk
dolması, türlü, iç pilav, güveç)
*Birden fazla cevap verilmiştir.

20

22,0

96
12
7
12

79,3
9,9
5,8
9,9

4

3,3

30
39
8
3
11

38,0
49,4
10,1
3,8
13,9

Tartışma
Yöresel yemekler, bir bölgede yetiştirilen ürünler ve bölge halkının
kültürüyle bir araya getirilerek oluşmuş, gelenek haline gelmiş yemeklerdir.
Bölgelere özgü olan bu yöresel yemekler; özellikle bayram, düğün ve özel
günlerde yapılmaktadır. 27 Doğum, söz kesme, nişan, kına gecesi, düğün, sünnet,
diş çıkarma, bayramlar, ölüm, asker uğurlama gibi özel günlerin Türk
kültüründe önemli bir yeri vardır. Bu günlere özel olarak hazırlanan yiyecekiçecekler toplu olarak yenmektedir. Kalıplaşmış ve gelenek halinde yerine
getirilen bu davranışlar, Türk mutfak kültürünün en canlı örnekleridir. 28,29 Türk
mutfağında Ramazan'da yapılan helva, sütlaç, hoşaf, şerbet; düğünlerde yapılan
zerde; doğumda yapılan şerbet; cenazede yapılan helva, lokma gibi tatlıların
insanlar üzerinde olumlu, yaklaştırıcı ve bütünleştirici bir manevi gücü
olduğuna inanılmaktadır. 30 Türk kültüründe temel motiflerden birisi de
Muharrem ayının 10. gününde yapılan ve komşulara dağıtılan aşuredir. Son
derece önemli bir yere sahip olan bayramlar, dinlere göre farklı ritüellerle
karşılanmaktadır. Hıristiyanlarda kutlanan Paskalya Bayramı'nda yumurta
önemli olup, bu günde özel yemekler yapılmaktadır. 31 Dini törenler, düğün,
doğum ve ölüm gibi özel günlere has pişirilen yemekler, Mardin mutfağının da
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önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 32 Araştırmaya katılan ailelerde Ramazan
Bayramı (%85,0), Kurban Bayramı (%84,3), düğün (%75,7), ölü (%74,7) ve
adak (%40,3) için özel yemek yapanlarının oranının yüksek olduğu
bulunmuştur. Hıdrellez (%95,3), Nevruz (%96,7), Kara Çarşamba (%99,7),
Paskalya (%98,3) gibi mevsimlik ve yöreye ait özel günlerde ailelerin neredeyse
tamamında; Ramazan ayında (%84,3), kandillerde (%75,0), Muharrem ayında
(%59,0) ise yarısından fazlasında özel yemek yapılmadığı saptanmıştır (Tablo
3). Özel günler için yapılan yemekler ve tatlılar değerlendirildiği zaman;
Ramazan ayında, Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda en fazla
kaburga dolmasının (sırasıyla %27,6, %40,0, %34,4); Muharrem ayında
aşurenin (%99,2) yapıldığı belirlenmiştir (Tablo 4). Ailelerde doğumda en fazla
iç pilav (%38,5) ve isfire (%53,0); sünnet, düğün, nişan ve kına gecesinde iç
pilav (sırasıyla %88,0, %72,2, %65,4, %64,9) ve zerde (sırasıyla %23,1, %12,3,
%32,7, %32,4) pişirildiği tespit edilmiştir. Cenaze için en fazla iç pilav (%69,6),
tatlı çörek (%58,5), fasulye yemeği (%56,7) ve kavurma (%53,1) yapıldığı
bulunmuştur (Tablo 5). Hıdrellezde en fazla aşure (%64,3), nevruzda kavurma
(%30,0), Kara Çarşamba'da işkembe dolması (%100,0); Paskalya'da ise kaburga
dolması (%100,0) yapılmaktadır (Tablo 6). Ailelerde hacca uğurlamada ve hacı
karşılamada en fazla yapılan yemeğin kaburga dolması (sırasıyla %30,4,
%33,3), askere uğurlamada işkembe dolması (%29,7), adak için kavurma
(%79,3), yılbaşı için hindi dolması (%49,4) olduğu belirlenmiştir (Tablo 7).
Yapılan bir çalışmada, kadınların %69,0’unun Ramazan Bayramı,
%63,0’ünün cenaze, %53,0’ünün ise adak için özel yemek pişirdikleri
bulunmuştur. Ramazan Bayramı'nda en çok kömbe ve oruk; ölü yemeğinde
lahmacun ve kağıt kebabı; adak yemeğinde haşlama et ve nohutlu bulgur pilavı
pişirilen yemek çeşitlerindendir. 33 Başka bir çalışmada, gençlerin ailelerinde en
fazla bayramlarda (%71,0), düğünlerde (%79,2) ve kandillerde (%41,2) yöresel
yemeklerin yapıldığı; sünnet, asker uğurlama, ölüm, doğum, Hıdrellez, Nevruz,
yılbaşı gibi özel günlerde ise daha az yemek yapıldığını ifade ettikleri
saptanmıştır. 34
Sonuç olarak, toplumların coğrafî konumu, tarihsel gelişimi gibi
faktörlerinden etkilenen mutfak kültürü, ülkelerin ya da bölgelerin kendilerine
özgü beslenme biçimlerini, yemek çeşitlerini, yemeklerin pişirilme ve
hazırlanma yöntemlerini içermektedir. Her ülkenin kendine özgü mutfak
kültürü olduğu gibi, Türkiye’nin de bölgelere ve illere göre farklılık gösteren
zengin bir mutfak kültürü vardır. Bu çalışmada, zengin bir mutfak kültürü
olmasına rağmen Mardin'in bazı yöresel yemeklerin özel günlerde yapılmadığı
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belirlenmiştir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan ve Mezopotamya'nın
eşiğinde olan Mardin'in sahip olduğu kültürel zenginliklerin Türkiye'nin mutfak
kültürü üzerinde önemli katkıları bulunmaktadır. Bu nedenle mutfak kültürü
üzerine yapılan araştırmaların daha derinlemesine olarak, bölgeler hatta illere
göre detaylı incelenmesi gerekmektedir.
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Mardin Efsanelerinde Kurbanla İlgili Tespitler
Determinations Related to Sacrifice in Mardin Legends
Dr. Öğr. Üyesi Kadriye TÜRKAN
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Öz: Din ve inançlar, insan ve toplum hayatını, onların manevi dünyasını
etkilemede, yönlendirmede son derece önemli bir yere sahiptirler. Toplumsal bir varlık
olan insanın kişiliğin oluşmasında, aile bireyleri arasındaki bağların sağlam bir temele
oturtulmasında, toplumun diğer üyeleri ile olan ilişkilerin düzenlenmesinde,
devamlılığında ve gelişmesinde inançların rolü tartışılamaz. Bu bağlamda, insanın Allah'a
yakınlık elde etmek için adadığı can olarak kurban, evrensel bir ibadet ve uygulama olup
İslam dininin doğuşundan çok önceki çağlara kadar uzanır. Eski inanç sistemleri içerisinde
Mezopotamya, Çin, Hint, Anadolu, Mısır, İran ve İbrani dinlerinde yılın belli aylarında dini
törenlerle kurban sunma, bayram yapma geleneği mevcuttur. Kısaca insanlık tarihi
boyunca ortaya çıkan bütün inanç sistemlerinde amaç, şekil ve içerik yönünden bazı
farklılıklarla da olsa hayranlık ifadesi, şükran duyma, gönül alma, pazarlık, kefaret vb.
nedenlerle gerçekleştirilen kurban ritüeli ile karşılaşılmakta ve kurban ya da kurbanlıklar
genellikle kanlı(canlı) ve kansız (cansız) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca Allah'ın
rızasını kazanmaya vesile olan adak olarak kesilen kurbanlar ve kansız bir kurban biçimi
olan saçılar içerisinde değerlendirilen bez bağlama, taş yapıştırma ya da mum yakma
uygulamaları da mevcuttur.
Halk nesrinin öne çıkan türlerinden efsaneler, yoğun anlatılar olarak içerisinde
inanç öğesi de barındırmakta masal ve destan motiflerinin yanı sıra halk inanışlarına, dini
motiflere de yer vermektedir. Bu çerçevede kurban ritüeli efsanelerde şükran ifadesi
olarak kefaret ödemek adına ya da Tanrı’dan istekte bulunmak için müracaat edilen bir
uygulama vb. olarak öne çıkmaktadır. Çalışmada Mardin’den derlenen efsanelerde yer
alan kurban olgusu canlı ve cansız kurban ritüelleri üzerinde durularak, konu örnekler
vasıtasıyla incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Mardin, efsane, ritüel, kurban, kansız kurban
Abstract: Religions and beliefs have an important place indirecting and directing
human and community life to their spiritual world. The role of beliefs in the organization,
continuity, and development of relationships with other members of the society can not
be discussed in establishing a person's identity as a social being, with a firm basis for
linking family members. In this context, universal worship and practice extends to the very
earlier ages of the birth of the Islamic Religion, as sacrifice as mankind for the sake of being
close to God. There is a tradition of offering sacrifices and festivals in religious ceremonies
in Mesopotamia, China, India, Anatolia, Egypt, Iran and Hebrew religions during certain
periods of the year in ancient belief systems. Briefly, in all belief systems that emerged
throughout the history of mankind, with some differences in terms of purpose, form and
content, the expression of admiration, gratitude, sympathy, bargaining, the sacrifice ritual
is carried out for reasons, and the sacrifice are generally divided into two groups, bloody
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(live) and bloodless (inanimate), There are also cloth-binding, stone-sticking, or candleburning practices that are judged in as sacrifices and as bloodless sacrifices in the form of
sacrifices to win the cause of God.
Legends from the prominent genres of legends include intangible narratives as
well as religious patterns, as well as folk and epic motifs, as well as popular beliefs and
religious motifs. In this frame, the sacrificial ritual legends are used as gratitude, in the
name of paying atonement, or as an application to make an appeal from God. In the study,
subject will be examined through examples, with emphasis on the rituals of the sacrifise
of bloody and bloodless with the sacrifises in the legends compiled from Mardin.
Keywords: Mardin, legend, ritual, sacrifice, bloodless sacrifice

Giriş
Yüce yaratıcıya yakınlık elde etmek için adanan can olan kurban,
Arapça’dan gelen bir kelime olarak “Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olan şey”
(Devellioğlu 1986: 631), Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük’te “Dinin bir
buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan” (1988: 930)
şeklinde tarif edilir. İlkel din ve inanç sistemlerinde Tanrı ya da tanrılara
sunulan hediyeler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.
Kurban kesme ritüeli kökü mitolojik döneme kadar uzanan bir eylemdir.
İslam dini öncesinde amaç, içerik ya da şekilsel farklarla birlikte Mısır,
Mezopotamya, Çin, Hint, İran ve İbrani gibi din ve inanç sistemlerinde yılın belli
zamanlarında törenler eşliğinde kurban sunma geleneği olduğu bilinmektedir.
Konu insanlık tarihi içeresinde değerlendirildiğinde ilk akla gelen ve en çok
şöhret bulan kurban Hz. İbrahim ile özdeşleşmiştir353. Nitekim Hz. İbrahim ile
birlikte kurban ayin olmaktan çıkarak bir inanç eylemine dönüşmektedir.
Türklerde kurban, ″ıdhuk″ ve ″yagış″ kelimeleri ile karşılanmakta ve
Dîvânu Lügâti’t Türk’te “ıdhuk” terimi, ″Kutlu ve mübarek olan her nesne.
Morfolojik açıdan bakıldığında İbrahim'in oğlunu kurban edişi Eski-Doğu dünyasında sıkça
uygulanan ve İbranilerin Peygamberler dönemine kadar sürdürdükleri, ilk çocuğun kurban edilişi
pratiğinden başka birşey değildir. İlk çocuk, çoğunlukla bir Tanrı'nın çocuğu olarak görülürdü...
Bu ilk çocuğun kurban edilmesi, Tanrı'ya ait olanın geri verilmesi demekti... Bir anlamda İshak,
Tanrı'nın oğluydu, zira Sara doğurganlık çağını geçtikten çok sonra İbrahim ve Sara'ya verilmişti.
Ama İshak inançları yoluyla verilmişti onlara; vaat ve inancın çocuğuydu. İbrahim tarafından
kurban edilişi, biçim olarak Eski-Sami dünyasında yeni doğmuş bebeklerin kurban edilişine
benzese de içerik bakımından bunlardan farklıdır. Eski-Sami dünyasının tümünde böyle bir
kurban, dinsel işlevine rağmen sadece bir anane, anlamı tümüyle kavranabilir bir ayinken
İbrahim'in durumunda bir inanç eylemidir. Bu kurbanın neden istendiğini anlamaz; yine de bunu
yerine getirir, çünkü tanrı böyle istemiştir. Görünürde saçma olan bu eylemle İbrahim yeni bir
dinsel deneyimi, imanı başlatmaktadır" (Eliade 1994: 109-110).
353
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Bırakılan her hayvana bu ad verilir. Bu hayvana yük vurulmaz, sütü sağılmaz,
yünü kırkılmaz; sahibinin yaptığı bir adak için saklanır″ (Atalay 1992:65)
şeklinde açıklanmaktadır. Köktürk kitabelerinde de ″ıduk″ terimi; mukaddes,
kutlu, mübarek anlamlarında kullanılmıştır (Ergin 1991: 68-70-78-82-83-84).
″Yagış″ terimi ise, “İslam’dan evvel Türklerin adak için yahut tanrılara yakınlık
elde etmek için putlara kestikleri kurban” (Atalay 1992:10) olarak tarif
edilmektedir. Türk kültür tarihinin iki önemli eserinde de ifade edildiği üzere
eski Türk inançlarında kurban vermek başlıca dini ritüellerden biridir.
Bu bağlamda kurban kanlı (canlı) ve kansız (cansız) olarak ikiye
ayrılmaktadır. Kurban olarak seçilen hayvanın eylemin kutsiyeti dikkate
alınarak özel yöntemlerle kurban edilmesi kanlı kurban; belli yiyecek ve
içeceklerin kutsal addedilen yerlere serpilmesi ise kansız kurban yani
“saçı”dır354. “Eski Türk boylarında ant törenlerinde, cenaze törenlerinde,
düğünlerde, bir başarının kazanılmasında, evlat sahibi olma isteğinde,
hastalıklardan kurtulma adına ve kurtulduktan sonra, kötülüklerden
korunmada, mal mülk sahibi olma isteğinde ve daha pek çok durumda doğaüstü
güçlere, bunların eğleştiği kabul edilen yerlerde kurban sunulmaktadır”
(Erginer 2000:131-132).
Kanlı kurbanlar Tanrı ya da tanrılara, doğaüstü güçlere sunulan insan ve
hayvanlardır. Hayvan kurbanların başında at, deve, sığır, koyun, keçi ve tavuk
gelmektedir. Kansız kurban olarak ise süt, yağ, kımız, şarap, bulgur vb. çeşitli
içecek ve yiyecek maddelerinin serpilmesi, saçılması, belli bir yere konması, ip
veya bez parçası gibi nesnelerinin bir yere bağlanması veya asılması söz
konusudur355.
Kurban ritüelinin uygulanış amaçları pek çok olmakla birlikte Mardin
Efsanelerinde müracaat edilen çeşitleri şu başlıklarda değerlendirilebilir:
1- İstek kurbanları: İnsanların geleceğe yönelik olarak kendilerine ve
çevrelerine kaza, bela gelmemesi için sundukları kurbanlar.
2- Adak kurbanları: İnsanların çeşitli isteklerinin gerçekleşmesi için
Tanrı ya da tanrılara müracaatı ve dileğin yerine gelmesinden sonra lütfun
karşılığı olarak sunduğu kurbanlar.
3- Kefaret kurbanları: Dinsel normların bilinçli ya da bilmeyerek ihlali
sonucu, ilgili normun bir çeşit yaptırımı olarak verilen kurbanlar.

354
355

Bilgi için bkz. (İnan 2000: 97-119).
Geniş bilgi için bkz. (Budda 2003; Eliade 2003; Erginer1997; İnan 2000).
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4- Doğaüstü güçlerle (varlıklarla) sulh temini ve devamı için sunulan
kurbanlar: Doğaüstü güç ya da varlıklarla barışıklığı sürdürmeyi amaçlayan
kurbanlar (Erginer 2000: 142-151; Bekki 1996: 25).
Dünyanın en eski ayinsel ve inançsal boyutlu eylemlerinden biri olan
kurban, halk kültürü içerisinde önemli bir yere sahip olup halk anlatmalarına
çeşitli şekillerde yansımaktadır. Bu anlatmalar arasında inanç ögesi öne çıkan
efsanelerde kurbanla ilgili inanç ve uygulamalar da kendine yer bulmaktadır.
Çalışmada Mardin’den derlenen efsanelerde kanlı ve kansız kurban
uygulamaları, kurban çeşitleri ve kurbana müracaattaki amaçlar üzerinden
kurban ritüeli incelenecektir.
Mardin Efsanelerinde Kurban Çeşitleri
1- İstek kurbanları
Mardin Efsanelerinde istek kurbanlarına yer veren efsanelerden ilki
Sultan Şeyhmus Yatırı’dır (Sancak 2008: 79-80). Yatır, Diyarbakır – Mardin yolu
arasında Şeyhan adı ile anılan bir bölgededir. Efsanede Şeymus’un, Hz.
Abdülkadir Geylani ile dostluğundan ve kerametlerinden bahsedilmektedir.
Bundan dolayı anlatmada mezarının bulunduğu yerin bir ziyaret olduğu ve
buraya gelen insanların kurban keserek onun aracılığıyla gelecekle ilgili
dileklerde bulunduğu ifade edilir.
Been (Sur) daki Ağaç356 ve Doğdoğan Ağacı357, istek kurbanının konu
edildiği diğer efsanelerdendir. Her iki efsanede de isteğin gerçeklemesi için
kansız kurban çeşidi olarak değerlendirilen ağaca bez bağlanmaktadır. “Kanlı
kurbanlardan başka kansız kurbanlar da vardır. Saçı (libation), “yalma”
(ağaçlara ve şaman davuluna bağlanan paçavralar), tös (ongon)ları yedirme
Yüzyıllar önce Mardin’in önünde korunma amaçlı bir sur varmış ve bu surda bir ağaç varmış.
Günlerden bir gün çok sevdiği nişanlısı gurbete giden Matia adında bir kız varmış. Bu kız uzun
süre nişanlısından haber alamayınca bu ağacın yanına gidip üzüntüden elbiselerini parçalamış.
Daha sonra rüzgâr sayesinde elbisesinin parçaları o ağaca takılmış ve kısa süre sonra nişanlısı
gelmiş, bunu gören halk kızın kendisinin elbisesini parçalayıp ağaca bağladığını zannetmişler.
Daha sonra sevdiğine kavuşmak isteyenler bu ağaca gidip elbiselerinden bir parça kesip ağaca
bağlamaya başlamışlar ve bu bir gelenek haline gelmiş. Dünyanın birçok yerinde olan bu
geleneğin buradan çıktığına dair söylentiler vardır (Sancak 2008: 109).
357 Mardin’in Mazıdağı sınırları içerisinde yer alan Romike, Gırnasi, Horasan, Devre, Tura
Harabeleri ve Bozuk Şehir (Hera Bajar) de doğal bitki örtüsü yeni ağaçlıkların yok edildiği çorak
alanlardan oluşmaktadır. Rivayete göre bu çevrede rastlanan doğdoğan ağacı (Halk arasında ise
bu ağaca “Dara Teheva” , Dara Gühuja” deniliyor.) hiç tahrip edilmeden asırlardır varlığını
korurmuş. Çünkü bu ağaç halk arasında kutsal bir ağaç olarak kabul görmüş. İnsanlar bu ağaçlara
çaput bağlayıp dilek tutarlarmış. Bu ağaçlar aynı zamanda ziyaretlerle de ilgiliymiş (Sancak 2008:
109-110).
356
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(ağılarının yağlama), ateşe yağ atma ve şarap serpme gibi törenler bu kansız
kurbanlar cümlesindendir”358 (İnan 2000: 98).
Been (Sur) daki Ağaç’ta, ağaca bağlı olarak anlatılan efsane iki sevgilinin
kavuşamaması konusunu işlenmekte, insanlar sevdiklerine kavuşma dileklerinin
gerçekleşmesi için bu ağaca kansız kurban olarak bez bağlamaktadırlar. “Bir kişi
hayatının geri kalan bölümünü iyi geçirebilmek için bazı dilek ve temennilerde
bulunur ve isteğinin yerine gelmesi için beyaz renkli ip veya çaputu kutlu bir
ağaca bağlar. Eğer kişi günahlarının yok olmasını diliyorsa o zaman ip veya
çaputun rengi siyah olur. Bazı mezarların yanındaki ağaca da bu nesneler
bağlanabilir. Bu orada yatanın ruhundan yardım dilemek anlamındadır” (Şişman
1996: 129).
Erge Baba adını taşıyan Mardin Efsanesinde, bez bağlamanın yanında bir
diğer kansız kurban çeşidi olan ve anlatmada “İnsanlar Erge Babayı cuma
akşamları ziyaret ederlermiş. Bu ziyaretlerinde bir dilek tutup bu ağaca da bir bez
bağlayıp taş yapıştırırlarmış. Eğer yapıştırılan taş tutarsa kişinin dileğinin kabul
olduğuna inanılıyormuş” (Sancak 2008: 77) şeklinde ifade edilen “taş
yapıştırma”359 konu edilmektedir. Nitekim türbe ya da mezarlara taş
yapıştırılması, dilekte bulunmak için yapılan bir çeşit kurban olup taşın yapışması
da dileğin gerçekleşeceğine işarettir.
İstek kurbanına yer veren bir diğer efsane Şeyh Şaran Ziyareti’nde (Sancak
2008: 76-77) kurban olarak türbede mum yakıldığı gözlenmektedir. Şeyh
Şaran’ın adı anılan yerde duasının Allah tarafında kabul edildiği ve istediği suyun
kendisine verildiği için insanlar, aynı yerde isteklerinin kabulü adına dua ederken
karanlık mekânı mum yakarak360 aydınlatmak suretiyle isteklerinin
gerçekleşmesi için kansız kurban sunmaktadırlar. Zira “Kutsal mekânlarda
mum yakma geleneği, hayır sınıfına giren kurban içeriğindedir. Mum yakan, bir
adakta bulunsun veya bulunmasın; kutsal mekânı aydınlatarak, o mekânın sahibi
olandan, doğaüstü ile kendisi arasında aracılık yapmasını umar” (Oğuz ve Oral
2004: 25).
Ermiş Zatın Kerameti (Sancak 2008: 71) adlı efsanede Mardin merkez
köylerden birinde yer alan yatırda bulunan zatın, hayatta iken herkesi sofrasına
Kutsal ağaçlara, mezarlara çaput bağlama geleneği, Orta Asya ve Anadolu’da yaygın bir
uygulamadır. Bu uygulama geleneksel Türk dininde yalama adı verilen ve bir tür kansız kurban
kabul edilen ağaçlara, Şaman davuluna bez bağlama geleneğinin devamı olarak görülmektedir
(Anohin 2006: 36; Günay ve Güngör 1997: 63-64; ).
359 Bilgi için bkz. (Tanyu 1967: 72).
360 Bu 30 yıl öncesi mezarlara bez, iplik bağlanıyor, umumiyetle mum adanıyordu. Dua olarak da
Elham ve İhlas okunuyor ve muhtelif istekler ve dilekler için ziyaret ediliyordu (Tanyu 1967: 54).
358
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buyur ettiği ancak yemekte ikram edilen horozun kemiklerine dokunulmamasını
tembih ettiği söylenmektedir. Çünkü bu zat yemekten sonra kemikleri bir araya
getirip horozu her defasında canlandırmaktadır361. Fakat günün birinde sofraya
buyur edilen bir misafir, isteği görmezden gelerek horozun ayak kemiğini yer.
Anlatmada normun ihlal edilmesinin cezası kefaret kurbanı değildir. Buna çok
kızan ermiş zat, adamın ayağını aksak hale getirerek cezalandırır. Ziyarete bağlı
bu efsane üzerine burayı ziyaret eden insanların, ermiş vasıtasıyla şifa dilemek
için horoz getirmeleri, istek kurbanlarına bir örnek teşkil etmektedir.
2-Adak kurbanları
Adak kurbanı (Arapça nezir) Tanrı veya tanrılardan bir dilekte bulunma
ve istek gerçekleştikten sonra kurban sunma şeklinde cereyan eden bir kurban
uygulamasıdır. M. Eröz adak için “Bir dilek sahibinin dileğinin yerine gelmesi
halinde veya ataların ruhları için kesilen kurbana, Orta Asya Türk’leri ‘ıdhuk’
veya ‘idu’ derlerdi. Kutlu, mübarek manasına gelen bu kelime, Türkiye
Türkçesinde ‘adak’ şeklini almıştır” (Eröz 1980: 18) ifadelerini kullanır.
Mardin Efsaneleri arasında adak kurbanına yer veren ilk efsane, Taş
Kesilen Çoban 3 (Sancak 2008: 103) ismini taşıyan anlatmadır. Efsanede
koyunlarını otlattığı yerde su olmasını dileyen ve bunun için Allah’a dua eden
çoban, dileğinin gerçekleşmesi durumunda adak olarak koyun kurban edeceğini
söyler. Fakat duası kabul olup suya kavuştuktan sonra sözünü tutmaz ve koyun
yerine bir böcek yakalayarak kurban eder. Efsanede “kandırma motifi” öne
çıkmaktadır. Bazı toplumlarda birey veya toplum için değerli bir öge yerine onu
simgeleyecek başka bir ögenin konulması ile Tanrı’nın kandırıldığı
düşünülmektedir. Motif, Hz. İbrahim’in kurban ritüeline kadar uzanmaktadır.
“…İbrahim’in bu ritüelinde, primitif toplumlarda gördüğümüz doğaüstünü
kandırma motifi vardır. İbrahim, kurban etmesi gereken oğlunun yerine koç
kurban etmiştir” (Erginer 2000: 99). Mardin anlatmasında çobanın bu kandırma
girişimi, Allah tarafından kendisinin ve koyununun taşa dönüştürülmesi (taş
kesilme) yoluyla cezalandırılmıştır.
Taş Kesilen Çoban ve Kuzusu’nda (Sancak 2008: 103) yine bir çoban,
yardan düşen kuzusunun sağ salim kurtulması için dua eder ve eğer bu isteği
gerçekleşirse başka bir kuzuyu adak olarak kurban edeceğinin sözünü verir.
Eski Türk boylarında Tanrılara ya da ata ruhlarına sunulan kimi kurbanların yeniden dünyaya
gelecekleri, öte dünyada ölenin ya da Tanrının hizmetinde olacağı tasarımı bulunmaktadır. Bu
tasarım nedeniyle özellikle kimi kurbanların deri, baş ve kemiklerinin zedelenmemesine dikkat
edilir. Hayvanın bu organları titizlikle toplanarak, özelliği olan bir yere gömülür, konur (Erginer
2000: 125).
361
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Çobanın kuzusu zorda olsa kurtulur ancak çoban müşkülü hallolduktan sonra
adağını yerine getirmez ve dolayısıyla kuzusu ile birlikte taşa dönüştürülmek
suretiyle cezalandırılır.
Mağaradaki Cinler (Sancak 2008: 88) isimli anlatmada akıl hastalarının,
şifa bulma ümidiyle cinlerin mekânı olan bir mağarada gecelediği ve ertesi gün
sağlıklı olarak oradan çıktığında dileği gerçekleştiği için mağarada adak olarak
bir kurban kestiği ifadesi mevcuttur.
3-Kefaret kurbanları
İnsanların bilerek ya da farkında olmaksızın çiğnediği dinsel normlara
istinaden ilgili normun yaptırımı olarak sunulan kurbanlara “kefaret kurbanı”
adı verilmektedir. “Anadolu’da yaygın olarak görülen, geçirilmiş bir kazanın ya
da art arda ortaya çıkan tersliklerin nedeni çoğu kez bilerek ya da bilmeyerek
işlenmiş bir kusura, dinsel bir normun çiğnenmesine yorumlanırken kimi kez
de doğaüstünden gelen birtakım olumsuzlukların yoğunlaşmasına bağlanır.
Böyle durumlarda Anadolu insanı ya yoksullara sadaka vererek ya da kurban
adına kan akıtılarak olumsuz etkilerden sıyrılabileceğine inanır” (Erginer 2000:
143).
Mardin’den derlenen Ayn Kamer Ziyareti isimli efsanede ziyarete bağlı bir
kurban ritüeli söz konusudur. Anlatmada bir kadın ziyaretin havuzunda yani
kutsal bir mekânda çocuk bezi yıkayarak suç işlemekte ve dinsel bir normu ihlal
etmektedir. Kadının bu hareketi ziyaretin sahibini mezarından kaldırmış, ermiş
zat tarafından kadına yaptığı şeyin suç olduğu ve affedilmek için kurban
kesmesi gerektiği söylenmiştir. Efsanede kadının “Ben burada ziyaret olduğunu
bilmiyordum. Ne yapabilirim?” (Sancak 2008: 78-79) şeklindeki ifadesi dinsel
kuralın bilinmeden ihlal edildiğinin göstergesidir.
Ziyarete bağlı bir diğer efsane olan Şeyh Muhittin’de kendisine getirilen
deli bir kadının Şeyhin misafirlerini bağırış çağırışlarıyla rahatsız etmesi
üzerine “… kadına görünmeyen bir el tarafından bir tokat atılmış. Kadın bir saat
ağlamış. Terden sırılsıklam olmuş. Şeyh Muhittin’in ayaklarına kapanmış:
‘Şeyhim ben yaptım sen yapma” (Sancak 2008: 79) diyerek aklı başına gelen
kadın, bundan sonra her yıl Şeyhi ziyaret ettiğinde kefaret olarak bir kurban
getirir.
Ağaçların Kutsallığı ise ağaç kültüne bağlı bir efsanedir. Ağaç ve orman
kültü, ilkel toplum hayatının ve avcılık geçim tarzının hatırası olup Ötüken
ormanı, Gök Türkler ve Uygurlar devrinde bütün Türklerce kutsal kabul edilirdi.
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Orman da diğer yer-sular gibi ruhlar mekânı olarak hayal edilmekte, orman
iyelerine saygı gösterilip kurbanlar sunulmaktadır (İnan 2000: 62).
Anlatmada ormandan ağaç kesen adamın aracı, yaptığı işin yanlışlığı
dolayısıyla çalışmaz ve odunları indirmek zorunda kalır. Önce olup bitenin
farkında olmayan adam odunları indirdikten sonra aracın çalışmasıyla birlikte
durumu anlar. Ağaç kestiği için başına kötü şeyler geleceğini hatırlar ve korkuya
kapılır. Kendisini ve çevresini kötülükten korumak adına suçunun kefareti
olarak bir hayvan kurban eder ve böylece felaket savuşturulmuş olur. “Adam
ağaç kesen kişinin başına kötü şeyler geleceğini hatırlamış bir hayli korkuya
kapılmış. Bu dertten kurtulmak amacıyla büyükbaş bir hayvanı kurban olarak
kesmiş ve böylelikle bu dertten kurtulmuş” (Sancak 2008: 109).
4- Doğaüstü güçlerle (varlıklarla) sulh temini ve devamı için sunulan
kurbanlar
Mardin efsanesi Mar Cercis Kilisesi 1 (Sancak 2008: 82) isimli anlatmada
gölün içerisinde doğaüstü bir varlık olarak canavarın bulunduğu, orada
yaşayanların canavardan korunabilmesi için ona sürekli kurban olarak bir kız
verilmesi gerektiği söylenmektedir. Kızını kurban etme sırası krala gelince, kral
tek kızını canavara kurban vermek yerine canavarı öldürüp kızını kurtarana
kızını vereceğini vaat etmiş ve Mor Cercis isimli genç canavarı öldürüp kızı
kurtararak kralın kızıyla evlenmiştir.
Yere bağlı bu efsanede “insan kurbanı” konu edilmektedir. Aslında burada
Türk dünyasında Zümrüdü Anka ile Şehzade, Elma Ağacı362 vb. isimlerle bilinen
ve pek çok varyantı olan masalın belli bir yere bağlanarak efsane formunda
anlatılması söz konusudur. Masalda olduğu gibi efsanede de doğaüstü varlıkla
barışık kalmak için bir kurban ritüeli mevcuttur. Bu kurbanı diğerlerinden
ayıran kurban olarak sunulan varlığın insan olmasıdır. Ne var ki Eberhard363,
Türklerde insan kurbanının bulunmadığını, bu türlü kurbanın Türkler
tarafından yasaklandığını kaydeder. Ataların ruhlarına insan kurban etme
âdetinin bir Moğol geleneği olduğunu belirten Ögel, Göktürklerle364 ilgili
Bilgi için bkz. (Kúnos 1975; Günay 1975).
Bilgi için bkz. (Eberhard 1996: 86).
364 Ancak Göktürler'de at ile beraber insan kurban edildiğine dair Bizans elçisi Valentin'in, İstemi
Kağan'ın cenaze merasimini (yog) anlatırken yaptığı tasvir çok dikkat çekicidir:"Matem
günlerinden birinde, dört tane bağlı hun getirdiler (Kağanın) babasının atları ile birlikte bunları
ortaya koydular... (Öbür dünyaya) gidip, (kağanın) maiyetine girmelerini emrettiler". Emel Esin,
bu kayıt hakkında, " Köktürkler'de, insan kurban edildiği hakkında tek rivayet" demekte ve "Başka
nadir rivayetler şüpheli mahiyettedir ve esasen de ölüm ile bitmemektedir" diye ilave etmektedir
(Gülensoy 1989: 44).
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efsane365 için "Bu efsane Türklerin çok eski, belki de tarihten önceki âdetlerinin
bir yankısıdır. Çünkü Göktürk çağı ile ilgili hiç bir kaynak Göktürkler'de insan
kurbanı verildiğine dair en ufak bir açıklama da bulunmamaktadır”(Ögel 1998:
570) ifadelerine yer vermektedir. Bu minvalde olmak üzere M. Eliade, insan
kurbanı ayinlerinin “tarım kültürü ile sıkı sıkıya bağlı olduğu” (Ocak 2013: 78)
tespitinde bulunmakta buradan yola çıkarak Türk toplumunda insan kurbanı
olmaması,
Türklerin
göçebe
hayat
tarzının
neticesi
olarak
yorumlanabilmektedir.
Sonuç
Halk kültürünün her bölümü gibi halk yaratmaları ve onun içeresinde yer
alan efsaneler de yaratıldığı toplumun dünya görüşü, aile yapısı, değer yargıları,
din ve inanç algısıyla ilgili önemli ipuçları taşır. Efsaneler inanç ögesi ihtiva
ettiği, inanılarak anlatıldığı için kutsallık barındırmakta ve yaptırım gücü
itibarıyla diğer halk anlatılarından oldukça farklı bir yere konulmaktadır. Bu
bağlamda efsaneler topluma yön veren, gelenek ve göreneklerin devamlılığını
sağlayan, koruyucu ve tedavi edici rolleri yadsınamaz anlatılardır.
Mardin’den derlenen efsanelerde, toplumun iç dünyasına ait pek çok bilgi
ve ayrıntının yanı sıra kurban ritüeli de gözlenmektedir. İçerisinde inanç
barındıran efsanelerle, inançsal boyutlu eylemlerden olan kurbanın birlikteliği
anlatıların eğitici ve topluma yön verici işlevlerini ön plana çıkarmaktadır.
Nitekim anlatmalarda kurban eylemi üzerinden toplum kurallarına ve dinsel
normlara uyma, verilen sözü tutma öğütlenmektedir.
Mardin’den derlenen metinlerde kurban ritine “istek, adak, kefaret ve
olağanüstü varlıklarla barış temini” için başvurulmaktadır. Anlatılarda kanlı
kurban ile birlikte kansız kurban da konu edilir. Kanlı kurban olarak “insan,
büyük baş hayvan ya da koyun, kuzu, horoz vb.” küçükbaş hayvanlar anılmakta,
efsanelerde kansız kurban, “saçı” sınıfından olmak üzere “ağaçlara bez bağlama,
mezara taş yapıştırma ve mum yakma” görülmektedir. Mardin efsanelerinde
kurban sunumu inançsal bir eylem olmakla birlikte mitolojik döneme ait izler
taşımakta, Türk kültür tarihinin farklı dönemlerine, Şamanizm gibi inançların
hatıralarına ve çeşitli kültlere dair göndermeler ihtiva etmektedir.
Türkler dişi geyiği bir tür Tanrı, dişi ruh kabul ediyorlardı. Göktürkler'in atalarından biri, sık
sık bir mağaraya giderek orada Deniz-Tanrısı ile sevişirmiş. Bir müddet sonra Deniz-Tanrısı
mağaraya gelmez olmuş. Bunun sebebi bir Ak-geyiğin askerler tarafından öldürülmesi imiş. Bu
durumu öğrenen Göktürk reisi Ak-geyiği vuran kişiyle kabilesini cezalandırmış. Bu cezaya göre
Göktürkler ‘de insan kurbanları, hep bu askerin kabilesinden verilirmiş (Ögel 1998: 569-570).
365
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Mardin Abbaraları•
Dr. Öğr. Üyesi Zekai ERDAL
Mardin Artuklu Üniversitesi
Arş. Görv. Şerif TÜMER
Mardin Artuklu Üniversitesi
ÖZET: Mardin, kadim medeniyetlerin kesiştiği bir şehir. Dinlerin kardeşçe
yaşadığı, taşın dile geldiği kadim şehir. Dinlerin iç içe ve kapı komşusu olarak yaşadığı bu
şehrin sokakları birbirinden gizli dünyaları barındırmaktadır. Yüksek duvarlarla çevirili
sokaklarda gezerken kendinizi Mardin’e özgü malzemelerin satıldığı bir çarşıda veyahut
namaz sonrası cemaatin dalga dalga çıktığı bir cami portalinin önünde yada huşu içinde
ayin yapan Süryani cemaatine ait bir kilisenin avlusunda bulursunuz.
Siirt’te sabat, Siverek’te Kantarma, Şanlıurfa’ve Kayseri’de kabaltı, Mardin’de
abbara ismiyle hayat bulan sade basit ama bir o kadar da hayat dolu bir mimari unsurdur
Abbara. Benzer mimari unsurları Cizre, Halfeti, Birecik, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep,
Kilis ve Kahramanmaraş’ta da görmek mümkündür. Mardin’in dar sokaklarında kimi
zaman inişli çıkışlı yollarında ya da merdivenli dar yollarında ansızın karşınıza çıkar. İki
duvar arasında tonoz örtülü bu yapılar yazın sıcaktan, kışın ise yağmurlu/karlı havalarda
her zaman bir sığınma mekanı olmuştur. Yeri gelmiş çocukların oyun alanı haline
gelmiştir. Yeri geldiğinde ise üstünde bir evi, bir odayı omuzlamıştır içindekiler rahat ve
mutlu bir şekilde yaşasın diye.
Beşik ya da çapraz tonoz örtülü geçitler şeklindeki abbaralar yeri gelmiş dikey bazı
yerlerde de ise yatay bir yönelme göstermektedir. Günümüzde de ağaç kültürünün fazla
olmadığı bu şehirde halk, yazın boğucu ve sıcak günlerinde sokaktakilerin dinlenmesi ve
sıcağın yakıcı etkilerinden kaçınmak için abbaralar sığınmıştır.
Bu çalışmada hakkında fazla çalışma olmayan abbaralar, örnekler ışığında
tanımlanarak Mardin mimarisi içindeki önemi belirtilecektir.
Anahtar Kelimeler: Mardin, Abbara, Kabaltı, Tonozlu Geçit.

Abbaras in Mardin
ABSTRACT: Mardin is a city where ancient civilizations intersect. It is the ancient
city where the religions have lived in brotherhood, and the stones begin to talk. The streets
of the city, religions have lived close together and next-door to each other there, embrace
mysterious worlds. While walking around the streets surrounded by high walls, you can
find yourself either in a market where the objects particular to Mardin are sold, or in front
of a mosque portal where the believers are going out en mass after the pray, or in the
courtyard of church belonging to the Assyrian community praying in peace.

•

Bu çalışmanın hazırlanmasında maddi manevi desteklerini esirgemeyen Sayın Mehmet
BARAN’a, Sayın Fırat Ulaş TUR’a, Sayın Seher İvrendi DEMİREL’e ve arazide bizimle birlikte
çalışan öğrencilerimizden Sayın Sekvan ÖTER, Gaffar MENGE ve Ahmet DİNÇ’e teşekkürü bir borç
biliriz.

Zekai ERDAL – Şerif TÜMER
Abbara - Abbara is a traditional kind of vault in Mardin. Mostly it links neighbor
houses or streets- is a plain, simple, but also, lively architectural element called ‘sabat’ in
Siirt, ‘kantarma’ in Siverek, ‘kabaltı’ in Şanlıurfa and Kayseri, and ‘abbara’ in Mardin.
Similar architectural elements can be found also in Cizre, Halfeti, Birecik, Diyarbakır,
Adıyaman, Gaziantep, Kilis, and Kahramanmaraş. It can suddenly stand in front of you
sometimes in up and down paths, or narrow paths with ladder in Mardin’s narrow streets.
These structures that are barrel vaults located between two walls are always the shelters
from rainy/snowy weather in winter and heat in summer. In certain cases, it becomes the
playing ground for kids. Sometimes, it carries either house or room so that the inhabitants
live in comfort and happiness.
Abbaras designed as a barrel or groined vault have in some cases vertical, and in
other cases, horizontal orientation. In the present time, the people in this city where the
culture regarding trees is not prevalent take shelter in abbaras to avoid burning effect of
heat and to have a rest in streets on hot and suffocating days of summer. Abbaras, few
studies are conducted on, are presented in the light of examples, and its significance in
Mardin’s architecture would be addressed.
Keywords: Mardin, Abbara, Kabalti, Barrel Vaulted Passage

A- Giriş
Mardin ve yakın çevresinde Abbara olarak adlandırılan mimari unsur,
Anadolu’da bir çok yerde görülen bir uygulamadır. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis,
Cizre, Mardin, Siirt, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Gercüş, Midyat,
Savur, Halfeti, Birecik gibi farklı yörelerde farklı isimlerle anılmasına karşın
hepsi aynı şeyi ifade etmektedir (Fot. 14-16-16-17).
Kab366, kabaltı367, kantarma368, tetirbe369 ve sabat370, körü, köprüeğmesi,
geçit gibi isimlerle de anılmaktadır371.
Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmed’e ait bir vakfiyede zikredilen
“gurfe” tabiri, sokak üzerindeki kemerli yapının üzerindeki mekanı tanımlamak
içinde kullanmıştır372.
Kab: Şanlıurfa ve çevresinde yöresel bir kelime olup “Tonoz”u ifade etmek için
kullanılmaktadır. Hisarlıgil’e göre ise kab: oda manasına gelmektedir. Bkz: , Hamdullah Közcü,
Urfa Mimarisinde Kabaltılar, Şanlıurfa, 2016, 10; Beyhan Bolak Hisarlıgil, “Yer”leşmenin
Düş(üm)lenmesi: Geleneksel Anadolu Yerleşmelerinde “Ara”lar, (İstanbul Teknik Üniv. Fen Bil. Ens.,
Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2007, 71.
367 Kabaltı: Şanlıurfa ve yöresine özgü bir kelime olup tonoz altındaki geçit manasındadır.
Hisarlıgil’e göre ise oda altı manasındadır. Bkz.: Közcü, a.g.e., 10; Hisarlıgil, a.g.t., 71.
368 Kantarma: Şanlıurfa, Siverek’e ait yöresel bir kelime olup üst örtüsü ahşap kirişli düz dam
örtülü kabaltı/abbaraya verilen bir isimdir. Bkz.: Remzi Mızrak, “Şanlıurfa Kabaltıları (SabatAbbara), Şanlıurfa Kültür Sanat Tarihi ve Turizm Dergisi, S. 13, 20212, 31; Közcü, a.g.e., 109, 112.
369 Tetirbe: Şanlıurfa’da çıkmaz sokak için kullanılan bir terimdir. Bkz.: Közcü, a.g.e., 112.
370 Sabat: Siirt ve Tillo’daki abbaralara verilen yöresel isim. Bkz.: A. Boran-A. Tüfekçioğlu-İ.YıldızZ.Erdal-C. Alper, Tillo’daki Tarihi Eserler, İstanbul, 2013, 10.
371 Alper Altın, “Adıyaman’da Bir Kabaltı ve Kab (Hacı Ali) Camisi”, İSTEM, S. 29, 2017, 104, 112.
372 Tuba Akar, “Fatih’in İstanbul’unda Konut Mimarisi”, Osmanlı İstanbul IV, İstanbul, 2016, 164.
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Abbara kelimesi Arapça “ ” عبرkelimesinden türetilmiştir. Kelime Lügat-i
Remzi’ye göre suyun öte yakasına geçmek, ve bir kelimenin veya bir hususun
manasını vermek anlamına gelmektedir373.
Abbara, bir sokak üzerindeki tonozlu geçitler için kullanılan yöresel bir
tabirdir. Tonozlu geçit sokağın akışınıza izin verirken, tonozun üstünde ise bir
aileye ait bir mekan yer almaktadır.
Abbaraların nereden çıktığı ya da ne sebeple çıktığı üzerine farklı görüşler
vardır. Bunlardan ilki güvenliktir. “…Tehlike anında tüm sokağa hakim
konumlarıyla yaklaşan tehdit rahatlıkla gözlenebilmekte ve hatta bu alanların
pencerelerinden
yaklaşan
düşmanlara
karşılık
verilerek
savunma
gerçekleştirilmektedir…”374. İkinci görüş ise sıkışık kent içince arazi
kazanmaktır375.
Bir başka iddiaya göre ise abbaralar/kabaltılar sokaklara gölge vermek,
sokağa serinlik vermek yada mimari zenginlik katmak amacıyla inşa
edilmişlerdir376.
Eski dokusunu büyük oranda koruyan Mardin’de onlarca abbara yer
almaktadır. Bunların 40 tanesi 2007 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından temizlenmiş ve tonozları sıvanmış elektrikli lambalarla aydınlatma
aparatları takılmıştır.
Kuzey-güney yönünde eğimli olan ve doğu-batı yönünde gelişme ve iskan
gösteren Mardin sokak dokusu da bu arazi şartlarına uygun bir şekilde gelişme
göstermiştir. Sokaklar genelde yüksek duvarlarla iki yönden sınırlandırılmıştır.
Sokaktaki kişini dışarı ile tek bağlantısı gökyüzü ile sağlanmaktadır. Yüksek
duvarlarla kuşatılmış sokaklar kimi yerde bir aracın geçeceği kadar geniş iken;
bazı yerlerde bir insanın ancak geçebileceği kadar daraltılmıştır.
Şehrin üzerine kurulduğu arazinin daha fazla genişlemeye imkân
vermemesi nedeniyle evlerin inşa edildiği arsalar da ona göre bir şekil almak
zorunda kalmıştır. Çok katlı evler kuzey güney yönünde uzanırken teraslı bir
düzenlemeye sahiptir. Evlerin sokaklar ya da bitişik nizamda inşa edilen diğer
konutlar nedeniyle hem yatay hem de dikey genişlemesine imkân
vermemektedir. Bu soruna o ev içinde yaşayan aile bireylerinin sayısının
artması, yeni evli çiftlerin o aileye dahil olması ile ister istemez evin
genişlemesine, büyümesine sebep olmaktadır. Sokak ve komşu evler, o konutun
Hüseyin Remzi, Lügat-i Remzi, C.I, İstanbul, 1305, 817.
İ. Oğuz Akdemir- Ö. Faruk İncili, “Coğrafi Ortam ve Kent Fizyolojisi İlişkileri: XIX. Yüzyıl Kilis
Şehir Örneği”, Marmara Coğrafya Dergisi, S. 29, 2014, 235.
375 a.g.m., 235.
376 Hamdullah Közcü, “Şanlıurfa Mimarisinde Kabaltılar”, Şanlıurfa Kültür ve Sanat Tarihi ve
Turizm Dergisi, S. 27, 2017, 16.
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genişlemesine izin vermemesine karşın pratik çözüm abbaralar ile sağlanmıştır.
Kısacası abbaralar bir sokak tarafından parçalanmış olan aileyi birbirine
bağlayan ve iki taraf arasındaki organik bütünlüğü sağlayan yegâne unsurdur.
Kamusal bir alan olan sokaklar, üzerlerine inşa edilen abbaralar ile özel
yaşam alanına dönüştürülmüştür. Bu şekilde hem kamusal hem de özel alanlar
birbirine karışmadan ve birbirine de engel olmadan aynı anda yaşamaya devam
etmişlerdir.
Abbaralar görünüş itibariyle basit yapılar olarak algılanabilir. Ancak
dikkatlice incelendiğinde üzerindeki özel yaşamın ayrıntılarından tutun da;
üstünde olduğu sokağın şekline göre farklı formlara bürünen ve farklı üst
örtülere sahip mimari unsurlar olduğu anlaşılmaktadır.
Mardin sokaklarının vazgeçilmez unsurlarından olan abbaralar hakkında
münferit bir çalışma olmaması bu yapıların göz ardı edilmesine sebep olmuştur.
İlk defa bu çalışma ile 33 adet abbara, 5 ana ve 20 alt başlık altında
irdelenecektir. Gerek yurt içi gerekse yurtdışındaki benzer örnekleri ile
karşılaştırma ve değerlendirme yapılarak abbaraların Mardin yaşamında ne
denli önemli olduğu ortaya konulacaktır.
B- Abbaraların Genel Özellikleri
1- Biçim
Mardin’de tespit edilen abbaralarda iki farklı biçim görülmektedir. Kapalı
tip abbaraların tonozları beden duvarlarına oturmaktadır. Bu nedenle de her iki
taraf ile herhangi bir bağlantısı yoktur. İçinde olduğu sokak ve üstündeki
birimle bağlantılıdır. Abbaraların büyük çoğunluğu kapalı tiptedir.
Yarı Açık tip ise, tonoz bir yönden doğrudan beden duvarına otururken
diğer yönden de payelerle taşınan kemerli açıklıklara oturmaktadır. Abbara
hem içinde olduğu sokak, hem üstündeki birim, hem de payeler arasındaki
kemerli açıklıklar ile manzarayla bağlantılıdır.
a- Kapalı Tip
İncelenen abbaralardan 32 tanesi kapalı tiptedir. Tonozun oturduğu
beden duvarları genelde sadedir. Ancak bazı abbaralarda bitişik konutun kapı
ya da pencereleri bulunmaktadır (Fot. 1).
b- Yarı Açık Tip
Sadece bir tane abbara yarı açık tiptedir (Fot. 2).
2- Plan
Tespit edilen abbaralar da üç farlı plan tipi tespit edilmiştir. En yaygın
olan “I” şeklinde olup sokakların kesiştiği yada dönüş yaptığı yerlere denk gelen
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abbaralar sokağın kavis ve konumuna göre “L” yada “kavisli/kırık” bir hat
çizmektedir.
a- “I” Şeklinde:
Gerek kuzey-güney gerekse doğu-batı yönünde uzanan abbaralardan 17
tanesi “I” şeklindedir. Uzunlukları farklı olan abbaralardan 1.15 m gibi kısa bir
uzunluğa sahip olan örnek olduğu gibi 18.89 m uzunluğuna sahip abbarada
bulunmaktadır (Çiz. 1).
b- “L” Şeklinde:
6 adet abbara “L” formundadır. Uzunlukları 9 ile 24 m arasında
değişmektedir (Çiz. 2).
c- S/Z Şeklinde:
İncelenen abbaralar arasında sadece bir tanesinde bu plan tipi tespit
edilmiştir. 17 m uzunluğundadır (Çizim 3).
d- Kavisli/Kırık Hat Şeklinde:
8 tane abbara kavisli/kırık hatlı bir plana sahiptir. Bu tip abbaralarda
tonozun oturduğu beden duvarı gerek kavis gerekse köşeli bir form almaktadır.
Bu plan tipine sahip en uzun abbara 25 m uzunluğunda olup 55. Sokaktadır.
Abbaranın 9 m’lik kısmı yıkık olmasına karşın gerçek uzunluğu verecek izler
mevcuttur (Çiz 4).
3- Üst Örtü
Abbaralarda zengin bir örtü sistemi söz konusudur. Tek tip yerine farklı
tonoz uygulamaları tercih edilmiştir.
a- Beşik Tonoz:
15 adet abbarada sadece beşik tonoz örtü kullanılmıştır. Sivri beşik tonoz
en çok tercih edilen örtü sistemidir (Fot. 3; Çiz. 4).
b- Yarım Beşik Tonoz:
İncelenen abbaralar içerisinde sadece iki tanesinin üzeri yarım beşik
tonoz örtülüdür. 154. Sokaktaki abbaranın tonozu geniş olup “L” şeklinde iken;
73. Turunçgiller sokağındaki dar olup “I” şeklindedir (Fot. 4).
c- Çapraz Tonoz:
Abbaralardan sadece iki tanesinin üst örtüsü sadece çapraz tonozdur.
126. Sokaktaki abbara peş peşe iki adet; Nar 254. Sokaktaki abbarada ise sadece
bir tane çapraz tonoz görülmektedir (Fot. 5; Çiz. 1).
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d- Hem Beşik Hem de Çapraz Tonoz:
Tespit edilen abbaralardan 13 tanesinde hem beşik hem de çapraz tonoz
birlikte kullanılmıştır. Bu uygulama abbaranın uzun ve büyük olmasından
dolayı tercih edilmiş olunmalıdır.
1 nolu abbarada 2 çapraz, 1 beşik tonoz; 4 nolu abbarada 2 çapraz, 4 beşik
tonoz; 7 nolu abbara 2 beşik, 2 çapraz tonoz; 9 nolu abbara 4 çapraz, 2 beşik; 38.
Kuzu Sokak II. Abbara 2 çapraz, 1 beşik tonoz; 38. Kuzu Sokak III. Abbara 1
beşik, 1 çapraz tonoz; 174.-Yaylacık Sokak 1beşik, 1 çapraz tonoz; 213. Sokak 2
beşik, 1 çapraz tonoz; 239. Sokak 2 beşik, 2 çapraz tonoz; 16. Ahubaba Sokak 1
çapraz, 1 beşik tonoz; 13. Çınarcık Sokak 2 beşik, 1 çapraz tonoz; 1. Duygular
Sokak 2 çapraz, 2 beşik tonoz; Molla Hari Cami altındaki abbara 2 çapraz 1 beşik
tonoz vardır (Fot. 6; Çiz. 3).
4- Yol
Mardin sokakları şehrin konumu nedeniyle genelde eğimlidir. Özellikle
kuzey-güney yönünde uzanan sokaklar eğim nedeniyle dik olup ulaşım genelde
merdivenlerle sağlanmaktadır.
Doğu-batı yönünde uzanan sokaklar ise genelde düz yollu olup fazla bir
eğime sahip değillerdir. Bu nedenle de Abbaralar üzerinde bulunduğu sokağın
yol ağına göre dört farklı yol düzenlemesine sahiptir.
a- Düz Yollu:
71. Sokak, 33. Sokak, 35. Ardış Sokak, 212. Sokak, 16. Ahubaba Sokak,
toplamda 5 adet abbaranın yolu düzdür. Eğim olmaması nedeniyle de merdiven
basamağına ihtiyaç duyulmamıştır (Fot 1).
b- Eğimli Yol:
Bu tarz abbaralar daha çok I. Caddenin kuzeyinde tespit edilmiştir. Eğimin
fazla olmaması nedeniyle sokaktan geçen yol düzdür. Bu nedenle de merdiven
basamağı bulunmamaktadır (Fot 7).
126. Sokak, 38. Kuzu Sokak I.-II.-III. Abbaraları, 24. Destan Sokakta olmak
üzere toplamda 5 adet abbaranın yolu eğimlidir.
c- Yarı Eğimli-Yarı Düz Yollu:
151. ile 152. Sokak arasında yer almaktadır. Sadece bir abbara da bu
durum tespit edilmiştir. Sokağın konumu itibariyle abbaraya merdivenle
girildikten sonra düz bir yol ile çıkılmaktadır (Fot. 6).
d- Eğimli ve Merdivenli Yol:
I. Caddenin güneyindeki mahallelerdeki sokakların eğimi oldukça
fazladır. Eğimi fazla olan sokaklarda ve bunların üstündeki abbaraların yolları
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hem eğimli hemde merdiven basamaklıdır. Eğimin dik olduğu yerlerde
merdiven basamaklar daha sık iken, eğimin az yada normal olduğu yerlerde
merdiven basamakları seyrek düzenlenmiştir (Fot. 3-4).
109. Sokak, Siteler 111. Sokak, 245. Nar Sokak, 56. Sokak, 55. Sokak, 53.
Çatak Sokak, 68. İstiklal Sokak I. -II. Abbaralar, 2. Sokak, 34. Sille Sokak, 39.
Sokak, 73. Turunçgiller, 154. Sokak, 174. Yaylacık Sokak, 176. Obalar Sokak, 213.
Sokak, 239. Sokak, Armutlu Sokak, 13. Çınarcık Sokak, 1. Duygular Sokak, 11.
Ladik Sokakta olmak üzere toplamda 21 adet abbaranın yolu eğimli ve
merdivenlidir.
5- Üzerindeki Birim
Abbaralar inşa edildiği sokağın her iki yanındaki evleri birbirine bağladığı
gibi, sadece bir evin tamamını, yada sadece bir mekanını üzerinde
barındırmaktadır. Sokakla birlikte abbaranın konumu üzerindeki evin hani
birimini yada ne kadarını taşıyacağını da belirlemektedir.
Genellikle evlerle bağlantılı olmasına karşın dini mekanlardan camilerin
altında da abbara görmek mümkündür.
a- Ev/konut:
Abbaralardan 11 tanesi konut üzerinde yer almaktadır. Abbaraların bazısı
evin ortasında gelecek şekilde iken, bir kısmında ise konutun bir tarafında
olacak şekilde konumlanmıştır (Fot. 8).
151.-152. Sokak arasında, Siteler 111. Sokak, Nar 245. Sokak, 56. Sokak,
55. Sokak, 53. Çatak Sokak, 2. Sokak, 38. Kuzu Sokak I. Abbara, 39. Sokak, 213.
Sokak, 1. Duygular Sokaktaki abbaralar üzerinde evleri görmek mümkündür.
b- Oda:
Üzerinde oda bulunan abbara sayısı 9 tanedir. Bazılarında sadece bir oda
yer alırken bazılarında oda+teras ya da oda+oda, mekân şeklinde bir düzenleme
söz konusudur. İki adet mekan olması abbaranın uzun olmasından
kaynaklanmaktadır (Fot 9).
109. Sokak, 68. İstiklal Sokak I.-II. Abbaralar, 174. Yaylacık Sokak, 212.
Sokak, 239. Sokak, 16. Ahubaba Sokak, 13. Çınarcık Sokak, 11. Ladik Sokaktaki
abbaraların üzerinde oda yer almaktadır.
c- Teras:
11 adet abbaranın üzerinde teras yer almaktadır. Bazı abbaraların uzun
olması yada “L” formunda olması nedeniyle teras+oda, teras+ıslak mekan
şeklinde ikili mekan uygulaması da görülmektedir. Abbaranın kemerli
açıklığının hemen üzerine gelecek şekilde konumlanan terasların dışarı bakan
cephesinde taş babalı korkuluk, normal taş dizisi, metal korkuluk
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bulunmaktadır. Bu korkuluklarında orta yerine gelecek şekilde düz lentolu yada
kemerli bir açıklık dikkati çekmektedir. Bazı teraslar alttan desteklenen taş
konsollarla cepheden dışarı taşırılarak abbara girişinde üstte bir çeşit
gölgelik/saçak oluşturulmuştur (Fot 4).
126. Sokak, 68. İstiklal Sokak I.-II. Abbaralar, 33. Sokak, 38. Kuzu Sokak II.
Abbara, 154. Sokak, 174. Yaylacık Sokak, 176. Obalar Sokak, 239. Sokak,
Armutlu Sokak, 13. Çınarcık Sokaktaki abbaralar üzerinde teras vardır.
d- Islak Mekan (Tuvalet/Banyo):
Dört adet abbarada ıslak mekan tespit edilmiştir. Tuvalet yada banyo
olarak değerlendirilen mekanlar duvarlarına açılan küçük bir pencere ile
aydınlatılmışlardır (Fot. 10).
Ardış Sokak, 38. Kuzu Sokak III. Abbara, 73. Turunçgiller Sokak, 154.
Sokaktaki abbaraların üzerinde ıslak mekan yer almaktadır.
e- Giriş Kapısı/Giriş Ünitesi:
Özellikle eğimim yüksek olduğu ve her iki girişi arasındaki kot farkının
yüksek olduğu abbaraların üzerindeki evlerde görülmektedir (Fot. 11).
Sadece 176. Obalar Sokaktaki abbara üzerine eve geçişi sağlayan giriş
kapısının olduğu görülmektedir.
f- Geçit:
Sadece bir adet abbara geçit olarak değerlendirilmiştir. Bir aile 71. Sokak
nedeniyle ikiye ayrılmak zorunda kalmıştır. Geçit şeklindeki abbara ile iki aile
arasında organik bağ kurularak sokağın ayrıştırıcı tutumu abbara ile aşılmıştır
(Fot. 12).
g- Dini Mekan (Cami):
Şehidiye Mahallesi’ndeki Molla Hari-Süleyman Paşa- Camisi ile, Şar
Mahallesi’ndeki Hamidiye Camisi’nin altında abbara bulunmaktadır (Fot. 13).
Molla Hari Camisi’nin güneyindeki 24. Destan Sokaktaki abbara, aynı
zamanda yarı açık tiptedir.
C- Değerlendirme
Mardin şehir merkezinde incelenen 33 abbara arasında bütünlükten
ziyada çeşitlilik söz konusudur. Şehrin konumu, sokakların darlık ve genişliği,
eğimlerine göre abbaraların yoğun veya az olduğu mahalleler vardır.
Şehrin kuzey-güney yönünde eğimli olması nedeniyle kuzey-güney
doğrultusundaki ababralar, doğu-batı yönünde uzanan abbaralardan daha
fazladır.
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Abbaralar Mardin şehir merkezin ikiye bölen I. Caddenin güneyinde
yoğunlaşmaktadır. I. Caddenin güneyindeki Şehidiye, Gül ve Savurkapı
Mahalleleri abbaraların en çok görüldüğü mahallelerdir.
“…Mungan, yürümeyi, gezmeyi bir oyun haline getiren, insana
“sokaklarla, ışıkla, gölgeyle saklambaç” oynadığı duygusunu veren abbaraların
tahribinin; “aydınlıkla karanlığın “taşbaskısı” oyunlarına tanık” olunan Mardin
sokaklarını üvey bıraktığını söyler. Abbaraların artık usul usul tarih
sahnesinden silinmesinin önüne geçilmesi, Mardin’in tarihi dokusunun
korunması gerektiğini vurgular…”377
“… Güneşe açılan taş sokaklar; sanki bir dağın ışıkla oyulması gibi… Güneş
rengi taşların görkemini tarihle birbirine bağlayan, yani abbaralar... (…)
Basamaklı sokakları koruyan bir ev gibidir bu tüneller. Karanlığıyla korkutucu,
sıcaklığıyla sevecendir… Üstünde bir evin penceresine yansıyan güneş ışığı,
abbaranın üzerine yapıştırılmış yanlış bir etiket gibidir… Abbaranın ağzında
görülen karanlık ve üstündeki pencerede size gülümseyen güneşin ışığı…”378
Abbaraları konum, tasarım, mülkiyet, iklim, devamlılık ve mimari
özellikler bakımından ele almak doğru olacaktır.
Konum:
Mardin şehri, bir tepenin güney yamacında olup tepenin eğimine söre
düzenlenmiş sokak ve muhtelif birimlerden oluşmaktadır. Şehrin doğu-batı
yönündeki sokakları genel itibariyle düz olması nedeniyle doğu-batı yönünde
uzanan abbaralar azdır. Tepenin eğimli olduğu kuzey-güney yönde uzanan
abbaralar ise oldukça fazladır. Bu yöndeki abbaralar genel itibariyle eğimi ve
merdivenli yollara sahiptir.
Abbaraların üstündeki ve hemen yakın çevresindeki konutlar
incelendiğinde aslında abbara aynı yada yakın akrabalık ilişkilerinin bağlantı
noktasında yer almaktadır.
Mülkiyet:
Abbaralar mülkiyet sorunları nedeniyle şehir tasarımında hareketliliğin
ana unsurları olan sokaklardaki sürekliğin devamı açısından vazgeçilmez bir
çözüm unsurudur.

Seyit Battal Uğurlu, “Bellek, tarih ve kültür: Murathan Mungan’da Mardin imgesi”, Uluslararası
İnan Bilimleri Dergisi, C. 4, S. 2, 2007, 12.
378 Uğurlu, a.g.m., 11.
377
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Abbaralar ve üstündeki birimler ortak/kamusal kullanım alanlarıyla
özel/şahsi kullanım alanlarının ara kesitlerinde nasıl bir yapılanma içinde
olduğunu göstermektedir379.
Kısacası abbaralar kamusal alanlar ile, özel alanların bir başka deyişle
mülkiyet hakkının nerede başlayıp nerede bittiğinin önemli göstergeleridir380.
İklim:
Modern kent tasarımlarında yeterli kadar gölgeliklerin olmaması, ayrık ve
az/orta yoğunluktaki yerleşim düzeni nedeniyle yazları açık alanlardan
yansıyan ışınların katkısıyla sıcak hava daha da ısınmakta, kışın ise binaların
yüzeylerinin artırdığından daha fazla ısı kaybının olması sebebiyle insanlar
yazları daha fazla sıcağa, kışları ise soğuğa maruz kalmaktadırlar. Abbaralar
radyasyon yolu ile kazanılan ve güneş ışığından kaynaklanan enerjiye engel
olmaktadır. Yazın aşırı sıcaktan kışın ise soğuktan kaynaklı olumsuzluklara
karşı korunma ortamı sağlanmaktadır381.
İki yandan yüksek duvarlarla sınırlandırılmış olan sokaklar abbaraların
içinde hava sirkülasyonu açısında da hafif rüzgarlı, esinti ve hava cereyanının
olduğu yerler olması açısından özellikle yaz aylarında serin mekanlar olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Abbaralar ile içinde olduğu sokağı oluşturan evlerin farklı yükseklikteki
duvarları gün boyunca gölge alanlar oluşturmaktadırlar.
Abbaralar yazın sıcaktan, kışın ise yağmurdan koruyan kamusal
sığınaklardır. Konumu ve büyüklüğü üstündeki birim ile ait olduğu sokağa göre
değişmektedir.
Mimari Özellikler:
İncelenen 33 abbara arasında bir bütünlük ve sadelikten ziyada çok
zengin bir çeşitlilik dikkati çekmektedir.
Uzunluğu 1.15 m ile 25 m arasında değişen uzunluklara sahip abbaralar
tespit edilmiştir.
Yolu eğimli veya eğimli merdivenli abbaraların her iki girişi arasında kot
farkı söz konusudur. Dik eğimli ve merdivenli abbaralardaki kot farkı en fazla
olan örneklerdir. Her iki giriş arasındaki kot farkı 1 m olan örnekler olduğu gibi
6.65 m olan abbaralar da vardır.
Ahmet Serhat Karaduman, Bir Kentsel Mekân Çözümlemesi-Savur (Mardin) Örneği, (Selçuk
Üniv. Fen Bil. Ens., Yayınlanmamış Yük. Lis. Tezi), Konya, 2010, 77.
380 E. Füsun Alioğlu, Geleneksel Mardin Şehir Dokusu ve Evleri Üzerine Bir Deneme, (İstanbul Teknik
Üniv., Fen Bil. Ens., Doktora Tezi), İstanbul, 1989, 44.
381 Can Karagülle, Yerel Verilerin Konut Tasarım Sürecinde Değerlendirilmesi: Mardin Örneği,
(İstanbul Teknik Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 2009, 218.
379
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Bu eğime bağlı olarak da abbaranın ilk girişindeki tonozun zeminden
yüksekliği 1.50 m olduğu gibi diğer girişindeki tonoz yüksekliği 5 m olan
örneklerde mevcuttur.
Abbaraların her iki girişinin genişlikleri de farklıklar gözükmektedir. 0.85
m genişliğe sahip açıklıkla birlikte 3.63 m genişliğe sahip açıklıklar da
bulunmaktadır.
Abbaraların içinde pencere ve kapı açıklıkları da görülmektedir. Sadece
sokaktan geçenler tarafından kullanılan kamusal yapılar iken, üzerinde yada
yanında olduğu meskenlerinde bağlantılarını sağlayan kapılara sahip olması
açısından özel mülkiyetin bir parçası da olması önemli durumdur.
“…[A]bbaralar Mardin'in sokaklarının incileri gibi sıra sıra dizilmiş...
birbirine bağlanan ve bitmeyecekmiş gibi görünen bu tüneller evleri, sokakları,
aileleri, sevgilileri birbirine bağlıyor... bana çok romantik ve anlamlı geldi bu
abbaralar... .abbaraların alt kısmı kamuya aittir... üst kısmı ise özel mülkiyet...
özel mülkiyetle kamu alanlarının birbirinin içine bu kadar girdiği ama gene de
kargaşa çıkmayan başka bir yer biliyor musunuz Türkiye'de? Dünyanın hangi
şehrinde sokakta yürürken bir evin yatak odasının ya da misafir odasının
altından geçilebilir ki? abbaralar, yani üstü bir evin herhangi bir odası olan bu
geçitler, size dünyanın herhangi bir yerinde yaşayamayacağınız bir dokunma
alanı sağlar... sokakta yürürken gerçekten birinin evinin içine dahil olur, belki
de hikayelerine ortak olursunuz... sevinçlerine, kederlerine, kızgınlıklarına,
coşkularına tanık olursunuz...”382
Anadolu’da Kayseri, Gaziantep ve ilçeleri, Şanlıurfa ve İlçeleri, Siirt, Tillo,
Cizre, Kahramanmaraş, Adıyaman, Midyat, Gercüş’te farklı isimlerle anılan
abbaralara, İtalya, Hırvatistan, Karadağ gibi Avrupa ülkelerinde, Halep, Kudüs
gibi Ortadoğu ülkelerinde görmek mümkündür (Çiz. 5-6-7; Fot. 14-15-16-1718-19-20).
Şanlıurfa’da da onlarca kabaltı olmasına karşın planlama, üst örtü sistemi
ve yol düzenlemesi açısından Mardin kadar zengin değildir. Şanlıurfa’daki
kabaltılar genellikle düz yada eğimli yollara sahiptir. üst örtü olarak çapraz yada
beşik tonoz kullanılmıştır. Ancak Mardin abbaralarındaki kadar çeşitli
uygulamalar söz konusu değildir383.
Mardin’e en yakın örnekler ise Mardin’in ilçesi olan Midyat’ta
bulunmaktadır. Siirt ve diğer yerlerdeki abbara/kabaltılar basit örnekler olarak
değerlendirilebilir.
Aygün Erdoğan, “Mardin’li Bir Plancıdan “Mardin’de Zaman” Üzerine”, İdealkent, S. 9, 2013,
238.
383 Közcü, a.g.e., 15-89.
382
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D- Sonuç
Arşiv kayıtları göz önüne alındığında Osmanlı Sultanı Fatih Sultan
Mehmed’ döneminden itibaren biline ve uygulanan sonrasında Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’ndeki hemen hemen tüm şehirlerde bulunan abbaralar kab,
kabaltı ve sabat gibi yöreden yöre farklı isimlerle anılmıştır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde en çok abbara Mardin’de yer almaktadır.
Form, plan, üst örtü, üzerindeki mekanların çeşitliliği nedeniyle de diğer
şehirlerdeki abbaralardan daha zengin ve gösterişlidir.
Mardin şehir dokusunun eğimli bir tepenin eteğinde kurulmuş olması
şehirde farklı sokak dokularının oluşmasına neden olmuştur. Tepenin
eğiminden dolayı da merdivenlerle çıkılan bir çok sokak da mevcuttur. Arazinin
genişlemeye müsait olmaması, evlerin ve dini mekanların oturduğu arsaların
komşu binalar ile sınırlandırılmış olması ve arsanın küçük olması komşu
birimlerin bu genişlemeye izin vermemesi nedeniyle, parçalanmış ailelerin bir
arada tutulması yada büyüyen ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için yeni
mekanların inşa edilmesi için bir çözüm yolu aranmıştır. Bu pratik çözüm ise
abbaralardır. Evlerin yanından geçen sokakların üzerine inşa edilen tonozlu
geçitler halindeki abbaraların üzerine ev sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda
mekanlar inşa edilmiş yada; sokak nedeniyle ikiye bölünmüş aile abbara ile
birleştirilmiştir.
Mardin’deki abbaralar biçim, plan, üst örtü, üstündeki mekanlar, yol
bakımından oldukça zengindir. Birkaç metrelik uzunluğa sahip abbaralar
olduğu gibi 25 m uzunluğa sahip abbaralar da vardır. Üstündeki mekanların
birimleri açısından da zengin bir çeşni sunmaktadır. Bir evde olması gereken
ne ise hepsinin bir parçası mutlaka abbara üzerinde yer almaktadır.
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A- Çizim ve Fotograflar

Çiz. 1: Mardin, Nar 245. Sokak’taki Abbara (Mardin KUDEP’den)

Çiz. 2: Mardin, 53. Çatak Sokak’taki Abbara (Mardin KUDEP’den)
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Çiz. 3: Mardin, Siteler 111. Sokak’taki Abbara (Mardin KUDEP’den)

Çizim 4: Mardin 212. Sokak’taki Abbara
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Çiz. 5: Siirt, 1001. Sokaktaki Sabat (A. Boran vd.’den)

Çiz.6: Adıyaman Kab Camisi Zemin Kat ve Kabaltının Planı (A. Altın’dan)
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Çiz.7: Mardin Savur’da Abbara (İ. Yıldız’dan)

Fot.1: Mardin Ardış Sokak’taki Abbara
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Fot. 2: Mardin 24. Destan Sokak’taki (Molla Hari Camisi Altındaki) Abbara

Fot. 3: Mardin Armutlu Sokak’taki Abbara
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Fot. 4: Mardin 154. Sokak’taki Abbara

Fot. 5: Mardin 16. Ahubaba Sokak’taki Abbara
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Fot. 6: 151. Sokak’taki Abbara

Fot. 7: Mardin, 38. Kuzu Sokak’taki I. Abbara
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Fot. 8: Mardin, 2. Sokak’taki Abbara

Fot. 9: Mardin, 55. Sokak’taki Abbara
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Fot 10: Mardin, 38. Kuzu Sokak’taki III. Abbara

Fot. 11: Mardin, 176. Obalar Sokak’taki Abbara
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Fot. 12: Mardin, 71. Sokak’taki Abbara

Fot. 13: Mardin, 34. Sille Sokak’taki Abbara
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Fot.14: Cizre’de Abbara

Fot.15: Siirt’ten Sabat Örneği (A. Boran’dan)
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Fot. 16: Siirt-Tillo’dan Sabat Örneği (A. Boran’dan)

Fot.17: Şanlıurfa Narinci Sokak Kabaltısı (H. Közcü’den)
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Fot.18: Kudüs’te Bir Abbara (İ. Yıldız’dan)

Fot.19: Hırvatistan-Dubrovnik, Abbara Örneği
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Fot.20. Karadağ-Kotor’dan Bir Abbara Örneği
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Markalaşma Süreci ve Kültüre Evrilen Turizm: Mardin
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem AKYÜZ
Gazi Üniversitesi
ÖZET: Geçmişten bugüne taşıdığı kültür verileriyle Mardin, tarihte birçok
medeniyetin merkezi olmuştur. Bu medeniyetlerden artakalan soyut ve somut veriler,
Mardin’de katmanlı bir kültür birikimi meydana getirmiştir. UNESCO Dünya Kültür Mirası
Geçici Listesi’ne alınan Mardin’de tarihî yapıların önemi yanında somut olmayan kültür
verileri de önem kazanır. Dünya üzerinde açık hava müzesi görünümündeki sayılı alanlar
içerisinde yer alan Mardin, bu yönü ile ulusal konjoktürü aşan uluslararası bir markayı
işaret eder. Bu çerçevede, Mardin’e yerli/yabancı turist ziyaretlerini artıracak ve
böylelikle şehrin ve ülkenin zenginliğine katkı sağlayacak potansiyelin önemi ifade
edilebilir. Bir bilgilenme türü olarak, bireyin dünyayı keşfine kitapların sınırlılığını aşarak
gözlem yapmayı ve bizzat deneyimlemeyi mümkün kılan kültür turizmini, Mardin
özelinde yeni açılımlar ile tanımlamak ve farklı perspektiflerden yeniden değerlendirmek
gerekir.
Bu çalışmada Mardin, tarihî mirasının yanında kültüre ait verileriyle ele alınmış
ayrıca kültür ve turizm arasındaki diyalektik etkileşim, kente ait imgeler eşliğinde
irdelenmiştir. Mardin’in markalaşma süreci, kaliteli imaj kavramı çerçevesinde
değerlendirilerek coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra somut ve somut olmayan yerel
verilerin, kültür turizmine, şehre ve dolayısı ile ülkeye ne şekilde katkı sağlayabilecekleri
konusunda öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kültür Turizmi, Markalaşma, Mardin, Kaliteli İmaj, Kültür
Endüstrisi.

The Evolved Tourisim Into Culture and The Process of Being
A Brand City: Mardin
ABSTRACT: Mardin is the center of many civilizations through the history, with
the culture of being carried today. The remaining tangible and intangible data from these
civilizations layered a cultural accumulation. Non-concrete cultural data becomes
important besides the importance of historical structures in Mardin which was taken to
the UNESCO Temporary List of World Cultural Heritage. Mardin, shown in the numbered
areas of the open air museum on the world, marks an international brand that transcends
the national conjuncture. In this context, it can be said that domestic / foreign tourist visits
to Mardin will increase and hereby may be referred to the importance of the potential to
contribute to the wealth of the city and the country. Culture tourism, is a kind of
information, makes it possible for the individual to overcome the limitations of books to
discovery of the world and to observe and experience it personally. It is necessary to
define cultural tourism with new expansions in Mardin and re-evaluate from different
perspectives.

Çiğdem AKYÜZ
In this study, Mardin has been handled with cultural heritage besides its historical
heritage also it has been examined the dialectical interaction between culture and tourism
in the context of city-related imagery. The process of Mardin becoming a brand city has
been evaluated within the concept of quality image and a possible list of geographically
labeled products as well as tangible and intangible local data has been prepared.
Additionally, suggestions have been put forward on how they can contribute to cultural
tourism, city and to the country.
Key Words: Cultural Tourism, Branding, Mardin, Quality Image, Cultural Industry.

Giriş
Kültür, modern dünyanın karmaşık ilişkiler ağına maruz kalmış, farklı
bilim dallarınca ortaklaşa yürütülen karşılaştırmalı çalışmalarla daha geniş bir
alanı kapsar niteliğe ulaşmıştır. Ancak modern algılar/olgular tarafından ne
kadar çevrelense de kültürün, antik/eski ile bağını koparması mümkün değildir.
Sosyal hayat, dil, gelenekler, din, sanat ve bilim, tarihle kurduğu derin ilişki
nispetinde kültürün malzemesi olabilmekte; kültür bu verileri küreselleşme
karşısında muhafaza edip yerelleşebildiği/orijinal kalabildiği ölçüde ilgi
görmektedir. Bu bağlamda yedi bin yıllık tarihî bir mirasa sahip, Anadolu’nun
önemli kültür merkezlerinden Mardin’in önemi, aynı zamanda bu tarihselliğin
taşıdığı gelenekselliği de korumasından kaynaklanır. Nitekim Mardin, sadece
taşlarla örülü cami/türbe/kiliseleriyle değil farklı din/dil/ırka ait kültürlerin
uzun yıllardır uyum, ahenk ve düzen (harmoni) içerisinde yaşadıkları bir yer
olması bakımından da dikkat çekmektedir.
Mardin, Anadolu coğrafyasında kurulan pek çok uygarlığın somut ve
somut olmayan izlerini taşır. Akkoyunlular, Karakoyunlular, Artukulular,
Selçuklular, Sümerler, Emeviler, Sasaniler, Persler, Abbasiler ve Osmanlılar,
Mardin’e iz barakan medeniyetlerden bazılarıdır. Bu medeniyetlerden, dinî
tapınaklar, kiliseler, camiler, kaleler, tarihî mezarlar, su sarnıçları, anıtlar
geleneksel yiyecek ve içecekler, el sanatları, özgün mimari üslup gibi birçok
kültür verisi bugüne aktarılmıştır. Mardin etnik zenginliğinden kaynaklanan
yerel dilleri ile de çekiciliğe sahiptir. Farklı anlatı, uygulama ve inanışları içeren
sosyolojik veriler, Mardin’de yerel diller ile zenginleşir. Örneğin Mardin’in
çoğunlukla Nusaybin ilçesinde yaşayan Dom grupları, birçok özgün geleneksel
uygulama, inanış ve zanaat ile birlikte kendi içlerinde yerel bir dil olan Domca
konuşmaktadırlar. Yine Kürtçe, Arapça, Süryanicenin Türkçe ile ve birbirleri ile
etkileşiminden doğan yerel kullanımlar da söz konusu dil zenginliği
268

Markalaşma Süreci ve Kültüre Evrilen Turizm: Mardin

artırmaktadır. Tüm bunlar, Mardin’de kültürel imgelerin, turizm boyutu ile
işlenmesi konusunda çalışmalar yapıldığında, önemli çıktılar ile kente katma
değer olarak geri dönecek büyük bir potansiyeli işaret eder.
Mardin ve Kültür Turizmi
Turizm, topluca veya bireysel olarak kişilerin yaşamlarını sürdürdükleri
mekânlar dışında yerler deneyimlemesi ve çoğunlukla tatil yapmaları ile
ilişkilendirilen bir kavram olarak tanımlanabilir. Ulaşım araçlarının
çeşitlenmesi ve hızlanması sonucu, dünyanın birbirine en uzak noktaları
arasındaki mesafe kısalmış, turizmin hedef kitlesi olarak belirlediği turist, her
yerde ve herkes olabilme imkânına ulaşmıştır; tatil ve dinlenme için turistik gezi
algısı değişerek turizm, boş zaman geçirme aktivitesi olmaktan bilgilenme,
bilinçlenme ve yaşadığı evren ile ilgili farkındalık geliştirme eylemine
dönüşmüştür. Kentleşme, sanayileşme, kalkınma, turist için sağlanan maddi
kolaylıklar (Emekli 2017, 111) ve teknolojinin ilerlemesi dolayısı ile farklı
coğrafyalar hakkında kolay bilgi edinebilme gibi etkenler de turizm
organizasyonlarının artmasını sağlamıştır. Bu durumun bir sonucu olarak
turizm, dünya gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde onuna, küresel
ticaretin yüzde yedisine ve her on iş yerinden birine karşılık gelmektedir.
Bununla birlikte son beş yılda dünyanın toplam ticaret hacminden daha fazla
büyüyen sektör olmuştur (Urban Strategy Partners 2017, 4).
Fütürizm bağlamında geleceğe dair heyecan verici projeksiyonların
çoğaldığı, uzay turizminin dahi mümkün olduğu günümüzde, dünya içerisinde
yapılan seyahatler, görece pratik ve erişilebilir olmuştur. İletişim araçlarının
artması ile küreselleştiği yönünde önemli görüşlerin bulunduğu dünya, şeylerin
dünyası olmaktan çok değerlerin dünyası olmaya doğru evrilmektedir. Bu
bağlamda, toplu veya bireysel turistik ziyaretlerin odak noktası da deniz-kumgüneşten, doğa-kültür-sanata dönüşmektedir. Turizm destinasyonlarının
seçiminde de birbirine benzeyen ve sadece coğrafi güzellikleri ile beliren
şehirlerden ziyade özgün pratikleri, zanaat gerektiren meslekleri, korunmuş
tarihi mirası ve kadim gelenekleri haiz şehirler, ön plana çıkmıştır. Somut kültür
verileri, turist çekmek için cazip olmayı sürdürmekle birlikte, somut olmayan
kültür mirasına gösterilen ilgi de gün geçtikçe artmaktadır.
Kültür, insanın doğaya, doğal olarak kendinden var olana ekledikleri,
çıkardıkları veya onu dönüştürdükleri olarak kabul edilebilir. Belirli bir sosyal
gruba içkin davranış kalıpları olarak süreç içerisinde antropoloji ve
sosyolojiden türeyen bir yaklaşım olarak da değerlendirilebilir (Richards 1996,
269

Çiğdem AKYÜZ

22). Bunu ne kadar orijinal ve yaratıcı şekilde gerçekleştirdikleri, toplumlar
arasındaki sanat anlayışı ile paralel biçimde kültür yaratımlarının gücünü ve
niteliğini belirler. Turizmde yönelimin kültür varlıklarını daha da kapsar hale
gelmesi sonucu, kültür, bir turizm objesi olarak önemli bir sermaye haline
gelmiştir (Richards, 1996 41) Bu kavramsal çerçevede Türkiye ve Mardin ili
özelinde zengin bir kültürel çeşitlilik ve dolayısı ile turizm açısından potansiyel
sermaye bolluğu olduğu ifade edilebilir.
Mardin, el sanatları, (gümüş işleme/telkâri, bakır işleme vb.) dünya kültür
mirasını barındıran mimari yapıları, coğrafi işaretli ürünleri gibi birçok nitelikli,
otantik ve özgün ürüne sahiptir. Bahsi geçen somut ürünlerin yanı sıra
barındırdığı çok kültürlü yapısı ile ilintili metaforları içeren birçok sözlü anlatı
da Mardin’e has somut olamayan kültürel miras olarak belirlenebilir. Nitekim
Mardin’de farklı dinlere ve dillere mensup topluluklar, benzer sözlü anlatılarda
buluşmakta ve kültürel çeşitliliğin harmanlandığı orijinal yaratımlar ortaya
koyabilmektedir. Süryani kiliseleri etrafında oluşan efsaneler ile İslami
inanıştan neş’et etmiş varlıkların anlatılarda birlikte işlenmesi, söz konusu
yaratımlara örnek gösterilebilir.384 Kültür verileri olarak bu anlatıların,
turizmin sermayesine dönüştürülmesi, Mardin’e katma değer katabilecektir.
Zira edebiyatın, bireyi ve toplumu turizme yönelten, değişik güzergâh, deneyim,
yaşantı, bağlam seçenekleri sunan işlevleri vardır. Edebiyat ve turizm, farklılık
ve özgünlük ortak paydasında birleşebilir (Özdemir 2009, 38-39) ve kültürel
üretim ve tüketim mekanizmalarını destekleyerek turizmde yaratıcılığı teşvik
edebilir. Geleneksel sözlü edebiyatın yanı sıra Murathan Mungan gibi modern
edebiyat içerisinde Mardin imajını sıklıkla kullanan yazarlar da, şehrin kültür
turizmi potansiyeline katkı sağlayabilirler.
Gastronomi, bir başka kültür verisi olarak turizm çeşitliliğini ve dolayısı
ile turist sayısını artırmada önemli bir kaynak niteliği taşır. Zira gastronomi
sadece yemek sanatı değil, edebiyat, teoloji, müzik, tarih, felsefe, psikoloji,
sosyoloji gibi alanlar ile de ilintili disiplinlerarası bir bilimdir (Kivela ve Crotts
2006). Kültür turizminde destinasyon seçiminde fark yaratan ve sanatsal nitelik
taşıyan kentler, ön plana çıkar. Yemek kültürü de orijinal ve geleneksel
olabildiği ölçüde kente değer katarak turistin tercihinde belirleyici olabilir.
Görece özel bir kitleye hitap etmesi bakımından gastronomi turizmi, sunulan
yiyecekler ile birlikte kültürün de pazarlanmasını içerir. Kente ait yemekleri ve
Detaylı bilgi için bkz. Hatice Kübra Uygur, Kutsal Mekân Bağlamında Mardin Süryanilerinin
Anlatıları, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halkbilimi Anabilim Dalı,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2015.
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yerel tatları denemek isteyen turist, sadece orada yapılan veya orada üretilen
hammadde ile yapılan yemekleri tatmakla kalmaz, yemeğin yapılış aşamalarını
da içeren sofra adabı, ne zaman yapıldığı, kimlere ikram edildiği, nasıl
sunulduğu ve yendiği gibi kültüre dair verileri de deneyimleyebilir (Sormaz vd.
2015, 70).
Mardinli bir şef olan Ebru Baybara Demir, “Uluslararası Bask Dünya
Aşçılık Ödülleri”nde ilk ona kalarak finalist olan ilk Türk olmasının yanı sıra
Mardin’de bir “Gastronomi Okulu” kurması ve Suriyeli mülteci kadınlardan
oluşan 83 kadın ile “Amazon Kraliçeleri Projesi”ni hayata geçirmesi
(www.sabah.com.tr) ile gastronomi turizmine olduğu kadar kadın istihdamına
ve toplumsal birlikteliğe de katkı sağlamıştır. Baybara Demir, yıllar önce
Mardin’e gelen Alman bir turist kafilesinin restoranda yedikleri yemeği
beğenmemeleri üzerine onları, kendi akrabalarının evine götürdüğünü ve
turistlerin bu yemekleri çok beğendiklerini aktarır. Bu durum, geleneksel
yemek kültürünün, turizm açısından taşıdığı potansiyel olumlu etkileri
göstermesi bakımından önemlidir. Buradan hareketle modern dünyada organik
ürünlere yönelik artan ilginin, geleneksel mutfakların hem sağlıklı hem lezzetli
üretimleri ile karşılanabileceği tezini savunmak mümkündür (Karaca ve Altun
2017, 339-340).
Dünyanın çeşitli kentlerinde ve ülkemizde yerel lezzetler ile ilgili
festivaller düzenlendiği ve bu festivallere hatırı sayılır oranda turist ziyaretleri
gerçekleştiği bilinir. Hollanda’nın Nijmegen kentinde düzenlenen “TREK- Food
Truck Festival” geleneksel yemeklerin orijinal ve nostaljik sunumlar ile
ziyaretçilere ikram edildiği bir yemek festivalidir (www.iamsterdam.com).
Bodrumda düzenlenen Peynir Festivali, Urla’da düzenlenen Enginar festivali
gibi bu örnekler çoğaltılabilir. Mardin’de henüz yemekleri merkeze alan bir
festival düzenlenmemekle birlikte Yeşilli Kiraz festivali yerel bir ürünün
tanıtımı olması açısından gastronomi turizmi bağlamında değerlendirilebilir.
Ancak konunun gurme lezzetler kapsamında ele alınması, özellikle sadece
bölgede yapılan yemeklerin tanıtımının ön plana çıkarılması ve iyi organize
edilmiş en az bir uluslararası festival ile pratikte uygulanabilirliğinin şehre
sağlayacağı değer fark edilmelidir.
Yemek festivallerinin yanında kentin yerel dinamiklerinden beslenen her
türlü festival de kültür turizmi açısından olumlu etkiler sunar. Nisan ayında
Güney Kore ve Japonya’da düzenlenen “sakura” kiraz çiçeği festivali bu kentlerin
en yoğun turist çektikleri dönemlerdir. Genel Ağ’da yapılan aramalarda
Türkiye’den de bu festivale yoğun talep olduğu ve birçok tur şirketinin sadece
bu festivale yönelik organizasyonlar düzenledikleri görülebilir. Meyve
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vermeyip iki hafta boyunca açık pembe çiçekleri ile görsel şölen sunan bu
ağaçlar, Japon ve Güney Kore kültürlerinde baharın gelişini müjdelemelerinden
dolayı önemli kabul edilirler (http://festtravel.com/tr/gelenekler-ulkesijaponya-sakura-zamani). Türk dünyasında da baharın gelişinin Hızır ile İlyas
peygamberin buluşmaları olarak kutsal bir kisve de eklendiği ve Hıdırellez
şenlikleri düzenlendiği bilinir. Ülkemizde Hıdırellez şenliklerinin en kapsamlısı
olarak Trakya’da bölgesinde düzenlenen Kakava şenlikleri gösterilebilir. Henüz
uluslararası ölçekte ün kazanmasa da yurt içinden çok sayıda turistin bu
şenlikleri ilgi gösterdiği bilinmekte; yeterli tanıtımı yapılırsa yurt dışından
gelecek turistler için de önemli bir potansiyel olarak belirmektedir. Mardin’de
de eski adı Bilalî olan Alımlı köyünde baharın gelişi son üç yıldır, geleneksel
olarak tekrarlanan, aslında sekiz bin yıllık geçmişi haiz olduğu düşünülen Bilalî
Şenlikleri ile kutlanıyor (www.milliyet.com.tr). Yukarı Mezopotamya’da baharın
gelişi ile birlikte hasat öncesi bereket için yapılan duaları, tertip edilen
ziyafetleri ve çeşitli uygulamaları içeren bu etkinliğin, benzer etkinlikler ile
desteklenmesi; yeterli ve kaliteli tanıtımlarının yapılması ile kente önemli
oranda turist ziyaretlerini artıracağı düşünülmektedir.
Mardin’in sahip olduğu özgün mimari mirası da kültür
organizasyonlarına mekân olarak açması, turizm açısından nitelikli bir ivme
kazanılmasını sağlayacaktır. Nitekim Mardin’de 2010 yılından bu yana
gelenekselleşen uluslararası bienal için her yıl önemli kültürel etkinliklerde,
performanslarda ve atölye çalışmalarında tarihî yapıların mekân olarak
kullanılması, söz konusu etkinliği farklı ve orijinal kılmakta; kültür turizmi
açısından cazibesini artırmaktadır (Mardin bienal ile ilgili detaylı bilgi için bkz.
http://www.mardinbienali.org/hakkinda). Yine Dara antik kentinde
düzenlenen Anadolu Quartet Konseri, icra edildiği mekân bağlamında
tarihsellik yerellik ve orijinallik özellikleri ile ön plana çıkmaktadır
(http://www.milliyet.com.tr/dara-antik-kenti-nde-anadolu-quartet-mardinyerelhaber-2778065/). Kültürel etkinlikler başlı başına turist çekme
potansiyeli taşırlar. Bununla birlikte Mardin’in dünya mirasından izler taşıyan
antik ve benzersiz mimari yapılarının mekân olarak tercih edilmesi, söz konusu
potansiyeli önemli oranda artırabilecektir.
Kültür turizmine katkı sağlayan önemli etkenlerden biri de kentin
yetiştirdiği ünlü kişilerdir. Swarbrooke’un şematize ettiği kültürel turizmin
çekicilikleri sınıflandırmasında, ünlü insanlar ve tarihi olaylar üzerinde durulur
(1999, 306). Söz konusu insanların, kültür turizmine katkı sağladıkları, dünyada
uygulanan örnekleri ile bilinmektedir. Ahmet Haşim’in Frankfurt
Seyahatnamesi’nde (1969, 184-186) belirttiği üzere Frankfurt, şair Goete’nin
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memleketi olmakla övünür; Frankfurt’a gidenlere muhakkak Goete’nin müze
evini görüp görmedikleri sorulur. Yazar, müze evin, ne denli rağbet gördüğünü
şaşkınlıkla şu şekilde ifade eder:
“Goethe’yi ölümünden yüz sene sonra ziyaret edecek iki kişi bile
bulunamaz diye düşünüyordum. Meğer aldanmışım. Bir mezara inecekmişim
gibi soğuk bir ürperme ile açılan kapıdan içeriye girince hayretten dona kaldım.
Burada ruhun aydınlığı bir şafak ışığı gibi yüzümüze vurdu. Evin içi talebe
yaşında çocuklardan, kızlardan, şık kadın ve erkeklerden, yaşlı efendilerden
meydana gelmiş gayet temiz ve heyecanlı, büyük bir kalabalıkla dolu idi.”
(Ahmet Haşim 1969, 185).
Bu örnekler, dünya genelinde çoğaltılabilir. Mardin özelinde ise Prof. Dr.
Aziz Sancar, uluslararası üne sahip kişilerin başında gelir. 2016 yılında Fizik
dalında Nobel ödülü alması, ününe aynı zamanda saygınlık da katar. Aziz
Sancar’ın memleketi olması durumu da Mardin’e katma değer sağlayabilir.
Yeterli düzeyde tanıtımı ve sürdürülebilir bir perspektifle konuya yaklaşılması
ile Türkiye içindeki turisti çekmesinin yanı sıra uluslararası ölçekte kültür
turizmi açısından cezbedici bir nitelik olarak belirebilir. Frankfurt’un Goete’nin
memleketi olmakla övünmesi, Mardin’in de Aziz Sancar’ın memleketi olmakla
övünmesine dönüştürülebilir. Bunun için öncelikle Sancar’ın evinin müzeye
dönüştürülmesi ve orijinal hali ile korunmasına yönelik çalışmalar yapılması,
devamında nitelikli bir tanıtımının yapılması gerekir. Mardin’in Savur
ilçesindeki evin bugünkü durumu aşağıdaki görsellerde sunulmuştur:

Resim 1: Aziz Sancar’ın evi dış
görünüm

Resim 2: Aziz Sancar’ın evi iç
görünüm

Kaynak:http://www.internethaber.com/iste-nobel-odullu-aziz-sancarindogdugu-ev-foto-galerisi-1478833.htm
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Markalaşma Sürecinde Mardin
Marka, sadece bir isim değil, aynı zamanda tescillenmiş bir kalite
demektir. Kentlerin markalaşması, uzunca bir süreci gerektirir ve
sürdürülebilir iyileştirmelere gereksinim duyar. Bir ülkenin tamamı marka
olabileceği gibi, herhangi bir şehri ön plana çıkan farklılaşan bir özelliği ile
markalaştırılabilir. Bilgiye ulaşmanın çok kolay ve hızlı olduğu bu çağda,
bilinmeyen veya bilinmesi güç olan, görece daha dikkate değer bulunmaktadır.
Böylelikle modern dünyanın turizm trendini şekillendiren anahtar kelime,
gizem olarak belirir. Teknolojinin daha az etkilediği şehirler, bu bakımdan
yerelliğini ve orijinalliğini korumakta ve saklı güzelliklerini sadece mekânı
fiziksel olarak deneyimleyen ziyaretçilere sunmayı beklemektedir. Son yıllara
ait turizm gelirleri istatistiği incelendiğinde; gizemli ve keşfedilmeyi bekleyen,
egzotik ve mistik, soyut-somut verilere sahip kentlerin ilk sıralarda yer aldıkları
gözlenir:
Tablo.1 Temel turizm verilerinin karşılaştırması
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Kaynak: Urban Strategy Partners 2017, 7, 26.
Grafiklerden, Asya ve Afrika’nın Avrupa ve Amerika’dan daha fazla turist
çektiği gözlemlenir.
Kentin markalaşması, vadettiği yerellik ölçüsünde geçerli olabilen
sunduğu orijinallik ile pekişen, hedef kitlede kente ait imgelerin oluşumunu
sağlayacak niteliklerinin ön plana çıkarıldığı, diğer kentlerden ayrılan
özellikleri ile bilinirliği sağlamlaştırılmış ve yaygınlaştırılmış bir kent imajı ile
mümkündür. Nesnelerin markalaşması durumu kent açısından daha çok kaliteli
imaj kavramı etrafında değerlendirilmelidir. Kentin reklamını organik bir
biçimde yapması beklenen markası, çok geniş bir yelpazeye hitap etmekten
ziyade karmaşadan arındırılmış, belirli bir alanda veya sınırlı birkaç alanda
derinleştirilen ve öne çıkarılan imajlar ile desteklenmelidir. Markanın kişiye
iletmek istediği mesajı pratik biçimde aktarmayı içeren tasarım, sembol ve
logoları da kent imajını en iyi yansıtacak nitelikte belirlenmelidir. Marka,
kaliteyi, orijinalliği, yerelliği ve yarıştığı kulvarda en iyisi olduğunu iddia ve vaat
etmelidir.
Mardin’in markalaşma sürecine dair yürütülen çalışmalar umut vericidir.
https://www.merdinpatent.com.tr/ adlı site Mardin’in marka şehir olması
yolunda hizmetler sunmaktadır. Mardin Artuklu Üniversitesi, Valilik İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü
şehrin tanıtımına önemli katkılar sağlayacak çalışmalar yapmaktadır. Bu
çalışmaların koordineli bir şekilde yerel unsurlarında desteği ile ivme
kazanması kentin markalaşma sürecini hızlandıracaktır.
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Kültür turizmine ve kentin markalaşmasına önemli oranda katkı
sağlayacak etkenlerden biri de coğrafi işaretli ürünlerdir. “Coğrafi işaretler,
ayırt edici özelliği ile ön plana çıkan ve bulunduğu bölge ile özdeşleşen doğal
ürünler, tarım, maden ve el sanatları ile sanayi ürünlerine verilen işaretlerdir.”
(www.tesk.org.tr). Mardin’de coğrafi işaret tescili alan ürünler:
İkbebet,
Sembusek,
Kibe,
Kaburga dolması
İmlebes,
Mardin taşı’dır. (http://yucita.org/tescil-almis-urunler).
06-07 Ekim 2017’de Mardin’de düzenlenen “Türkiye’nin Coğrafi İşaretler
Beşiği: Yukarı Mezopotamya Uluslararası Sempozyumu”nda Mardin’e özgü
değerler üzerinde durularak şehrin markalaşmasına katkı sağlayacak tebliğler
ile öneriler sunulmasının yanı sıra kentin tanıtımı daha çok coğrafi işaretli
ürünler ve muhtemel coğrafi işaretli ürünler üzerinden yapılmaya çalışılmıştır.
Etkinlikte Mardin İli ve İlçeleri Odalarının/Borsalarının DİKA ile ortak bir
çalışması ile Dicle Bölgesi Coğrafî İşaretler Zirvesi Yöresel Ürünler Kataloğu
hazırlanmış; Mardin için yöresel ürünler şu şekilde listelenmiştir:
“Mardin Mezrone Üzümü, Midyat Pekmezi, Midyat Ekşi Kavunu, Kızıltepe
Mercimeği, Kızıltepe Ğurs (Xurs) İnciri, Derik Halhalî Zeytini, Derik İnciri,
Mardin Yöresel Pekmezi, Mardin Mırrası, Mardin Pestili, Midyat/Kızıltepe
Tandır Ekmeği, Mardin İkliçe Ekmeği, Midyat Acur Turşusu, Mardin Kıtır
Ekmeği, Mardin Sumağı, Mardin Bıttım Sabunu, Mardin Bıttım Kahvesi”
(https://kiziltepetb.org.tr/site/outpost.asp?bs=20&ID=563&lang=tr).
Aynı etkinlikte Dika da Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak İllerini kapsayan
“TRC3 BÖLGESİ Coğrafi İşaretler Projesi”ni yürüttüğünü belirterek Projenin
Bitiş Tarihi olarak Haziran 2018’i işaret etmiştir. Projede Mardin ili için tespit
edilen muhtemel coğrafi işaretli ürünlerin listesi sunulmuştur.
(http://www.yucita.org/uploads/ulusaletkinlik/2017_2/3__DKA_Semp_Sunumu_MURAT_ERCN.pdf )
Mardin, daha çok gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilebilecek
yeme-içme sanatına yönelik ürünleri ile coğrafi işaret almış ve tanıtılmaya
çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra Mardin somut olmayan kültür mirası açısından
zenginliği ile de coğrafi işaret konusunda nitelikli bir potansiyel taşır. Coğrafi
işaretli ürünler ile dünya çapında markalaşma, ürünün niteliğinin kalitesinin
standardının yükselmesi, aynı zamanda kültür verilerine de uygulanabilir bir
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durum olabilir. Nitekim kültür verileri içerisinde orijinal/özgün (unique)
benzersiz yerel zenginlikler bulunması söz konusudur. Mardin özelinde konu
irdelendiğinde pek çok özgün kültür verisinin yerelliği ile ön plana
çıkarılabileceği, coğrafi işaret tescili alınabileceği ve düzenlenecek etkinlikler ile
önemli oranda turist ziyaretlerine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Kaliteli İmaj ve Kültür Endüstrisi Kavramları Çerçevesinde Mardin
Markası
Farklı disiplinlerin sanat ortak paydasında birleşerek çalışması, kültür ve
turizm ilişkisine dair araştırmaları çeşitlendirebilir ve bakış açısı zenginliği ile
daha yaratıcı sonuçlar doğurabilir. Ancak markalaşma sürecinde kültür
verilerini ticari sermaye olarak kullanmak bir başka anlatımla kültürün
endüstrileşmesi dikkatle izlenmesi gereken bir süreci ve sürdürülebilir
yatırımları gerektirir. İlk kez, Horkheimer ve Adorno’nun Aydınlanmanın
Diyalektiği (1947) adlı eserlerinde kullandıkları kültür endüstrisi kavramı,
radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçları üzerinden aydınlanma
yanılsaması ile tek tipleşen, estetik ifadeleri bile belirli sistematik kalıplar ile
sunan sanat kaygısı taşımadıklarını ilan etmekten çekinmeyen ve kültür
aktarıcısı işlevi ile toplumu aldatan mekanizmaları ifade eder (2014, 162-223).
Kültürün endüstrileşmesi “[Ş]imdilik kültür endüstrisinin tekniği işi ancak
standartlaştırmaya ve seri üretime vardırmış, yapıtın mantığını toplumsal
sistemin mantığından ayıran şeyi feda etmiştir. Ama bunun nedeni tekniğin içsel
yasalarında değil, tekniğin günümüz iktisadındaki işlevinde aranmalıdır”
(Adorno ve Horkheimer, 2014, 164) ifadeleri ile irdelenir.
Adorno’nun kültürün endüstrileşmesine dair eleştirel yaklaşımı, sanatsal
modernizmi savunur ve sanatın orijinal olma özelliğini yitirmemesinin üzerinde
önemle durur (2011, 7). Pek çok sanat eserinin yaygın bir üne kavuştuktan
sonra kötü kopyalar ile çoğaltıldığı, ticari kaygılar ile kitsch (sanatsal
ürünlerinin ticari kaygılar ile bayağı kopyalarının yapılması ve
basitleştirilmesi/sahte sanat) nesnelere dönüştürülerek pazarlandığı; yine pek
çok ülkenin de gerçekte var olmayan uydurma/fakelore ürünlerini dahi kültürel
başlığı altında pazarladığı bilinmektedir (Dorson 1976, 1-30; Dundes 1989, 4056; Çobanoğlu 1999, 373-379; Türker vd. 2016, 360-373; Balıkçı 2017, 47).
Bu kavramsal çerçevede kent markası oluşturma sürecinde kültür
verilerinin bayağılaştırılmadan, sanat eseri niteliğinden ödün verilmeden
endüstrileştirilmesi gerektiği ifade edilebilir. Şehrin marka logo ve imge
tasarımının da tüm bunları kapsayan kaliteli imaj perspektifi ile oluşturulması
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önem arz eder. Uluslararası boyutu ile dikkat çeken kültür-turizm ilişkisi,
Mardin’e katma değer kazandıracak bir gelecek vaat eder. Ussal çözümler ve
inovatif yaklaşımlar ile Mardin sahip olduğu çok kültürlü yapısından beslenerek
dünya ölçeğinde tanınır bir marka olma yolunda ilerlemektedir. Konunun,
üniversite, şehrin mülki idareleri, özel sektör ve yerel unsurlar ortaklığında
değerlendirilmesi; akademik bakış açısının sağlayacağı perspektif
çeşitliliğinden istifade edilerek yürütülecek projeler ve araştırmalar ile
derinleştirilmesi önerilir. Böylelikle sürdürülebilir kalkınma sağlanabilecek,
istihdam desteklenebilecek ve söz konusu ilerleme ivme kazanarak Mardin’in
markalaşma süreci hızlanacaktır.
Sonuç Yerine
Kültürün, insan duygu ve düşüncelerinin çoğu zaman sembolik
yansımaları olarak belirmesi durumu, kent imgesi açısından olumlu niteliği ile
dikkate değerdir. Kültür verilerini yaratan ve yaşatan bellek, onların imgeler ile
somutlaşmasını ve markalaşmasını da sağlayabilir. Markalaşan kent,
kalkınmada sürdürülebilir bir yönetişim ile bölgeye ve ülkeye önemli oranda
katma değer sağlayabilir. Türkiye’de birçok şehrin markalaşma sürecine dair
akademik çalışmalar yürütülmüş ve yürütülmekte iken pek çok orijinal niteliği
ile ön plana çıkan Mardin’in markalaşma süreci ile ilgili sonuçlanmış bir çalışma
bulunmamaktadır. Bu nedenle Mardin’in markalaşma sürecine dair
çalışmaların desteklenmesi önem arz eder.
Coğrafi işaret ile tescillenmiş ürün, kültür turizmine önemli katkılar
sağlayabilir ancak daha geniş perspektif ile ele alınması, hedef kitlenin niteliği
göz önünde bulundurularak somut olmayan mirasın da en az somut veriler
kadar ilgi odağı olabileceği yaratılacak kent imajı için özellikle sözlü anlatıların
aranan farklılık ve özgünlüğü sağlayabilecek kaliteli imaj fikrini
destekleyebileceği dikkatle değerlendirilmelidir.
Kent kültürünün bir parçası olarak düşünüldüğünde gastronominin,
yerelin evrensele açılan en lezzetli kapısı olduğu ifade edilebilir. Mardin, kadim
kültürlerden bugüne, geleneksel olarak yapımı devam eden birçok yemek ve
bunların oluşturduğu yemek kültürü açısından da çeşitlilik arz eden bir mutfağa
sahiptir. Beslenme ihtiyacının, kaliteli bir cevap ile karşılanması, turist
açısından tatmin edici arz-talep ilişkisi olarak değerlendirilir. Mardin, çok
kültürlü yapısının oluşturduğu zengin yemek kültürü ile yeme-içme sanatında
farklı olduğunu kanıtlayabilecek ürünlere sahiptir. Mardin Artuklu Üniversitesi,
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu bünyesinde faaliyet gösteren
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Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Mardin’in geleneksel yemeklerinin
tanıtımı ve gastronomi turizmine kazandırılması konularında aktif rol alarak
turizme katkı sağlayabilir.
Turizm, kente hem maddi gelir hem istihdam sağlayarak refah seviyesini
artırır. Turizmin odak noktasına kültür verileri yerleştirildiğinde ise kentin
akılda kalıcılığı artar. Kültür verileri, insan duygularının dışa vurumu sanat
ürünleri olmaları bakımından turist olarak kenti ziyaret edenlerin duygularına
hitap eder ve rasyonel olana nispetle daha derin izler bırakır. Kültür verilerinin
somut ürünlere dönüştürülmesi ve bir marka altında pazarlanması yoluyla da
duyguların aktarımına aracılık edecek ve hatırlanmayı kolaylaştıracak ürünler
ile kültür ekonomiye dönüştürülebilecektir. Somut ürünlere dönüştürülen
kültür verileri, taşınabilir olma özellikleri dolayısı ile kentten ayrılan kişiye
kenti hatırlatan imgeler olarak kentin tanıtılması işlevini devam ettirebilir.
Kenti ziyaret eden kişinin sosyal çevresi ile kurduğu diyaloglarda izlenimlerini
somut ürünler ile pekiştirerek aktarması veya kentin markasını taşıyan söz
konusu somut ürünün hediye edilmesi durumunda, kentin tanıtımı
yapılabilecektir. Ayrıca marka; işaret ettiği kalitenin vadettiği nitelikleri
bakımından markasız ürünlere oranla ekonomik kazancı yüksek ürünleri
pazarlama olanağı sunar. Mardin’e özgü soyut ve somut kültür verileri, edebi
üretimler, sözlü anlatılar, kentin yetiştirdiği önemli kişiler bu kapsamda kaliteli
imaj kavramı çerçevesinde değerlendirilmeli, kültür-turizm ilişkisine
sağlayacağı katkılar ile dikkatle irdelenmelidir.
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Yazarlık Serüveninde Şehrin Önemi, Bir Hatırat Örneği:
Paranın Cinleri
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ULUTÜRK
İstanbul sağlık Bilimleri Üniversitesi
ÖZET: Hatıratlar XIX. yüzyılda yayımlanmaya başlamış ve XX. yüzyıldan
itibaren Ziya Paşa, Namık Kemal, Muallim Naci, Ahmet Rasim gibi isimler ile birlikte
yaygınlaşmıştır. Yazarların bu edebî türü tercih etmelerinde pek çok sebep
bulunurken unutulma ve unutma korkusundan kurtulmak, kaybolup gitmesine razı
olmayacağı bir gerçeği ortaya koymak, gelecek kuşaklara ders verme gibi sebepler
hatıraların kaleme alınması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla tarihî olayların
anlaşılmasında da başvurulan edebî türlerden biri hatıratlar olmuştur. Aynı zamanda
hatıratlar, yazarın dil ve üslûbunun nasıl oluştuğunun ortaya konulmasında da önemli
bir role sahiptir. Nitekim yazarların hayatlarına büyük oranda tesir eden şehirler ve
bu şehirlere bağlı olarak sunulan sosyolojik, kültürel kimi zaman da tarihsel olan
unsurlar hatıratta somutlaşarak yazarlık serüvenine katkı sağlar. Bu bağlamda
yaşadığı şehir ile özdeşleşen yazarlarımızdan biri Murathan Mungan'dır.
Mardinli köklü bir aileden gelen yazar İstanbul'da doğmuş olsa da on yedi yıl
Mardin'de yaşamıştır. Mardin onun hayatının ve eserlerinin vazgeçilmez şehridir. Din
ve kültür cümbüşünün hoşgörü ile bir araya geldiği bu şehrin yazarın eserlerindeki
yeri ise sıkça geriye dönerek yöneldiği tükenmek bilmeyen bir kaynak gibidir. Yazar
Paranın Cinleri adlı romanında, şehre ait hatıraları ile birlikte şehrin sokaklarını,
evlerini, gelenek-göreneklerini ve yaşam şekillerini panoramik olarak sergiler.
Biz de bu çalışmada Paranın Cinleri romanının hatırat özelliğinden yola
çıkarak Mardin şehrini ve şehrin Murathan Mungan'ın yazarlık serüvenindeki etkisini
ortaya koymaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Hatırat, Murathan Mungan, Paranın Cinleri, Mardin.

Importance Of The Cıty In Authorshıp, A Memoır Example:
"Paranın Cinleri"
ABSTRACT: Memoirs began to be published in the 19th century, and since the
20th century, Ziya Pasha, Namık Kemal, Muallim Naci and Ahmet Rasim made it
popular. When writers have many reasons for choosing this literary genre, it is
necessary to get rid of the fear of forgetting , to reveal a truth that will not be
disappeared, to give a lesson to future generations. Hence, one of the literary genres
that have been used in the understanding of historical events has been a reminder. At
the same time memoirs also play an important role in putting forward the author's
language and style. As a matter of fact, the cities that affect the writers' lives in a big
way, and the sociological, cultural and sometimes historical elements presented in
connection with these cities, contribute to the adventure of authorship in the memoir.

Yasemin ULUTÜRK
In this context Murathan Mungan is one of the authors who identify with the city he
lived in.
The author, who came from a well-known Mardin family, lived in Mardin for
seventeen years, even though he was born in Istanbul. Mardin is the indispensable city
of his life and his works. The place of the author of this city, where religion and culture
come together with tolerance, is like a resource that does not turn out to be often
turned backwards. In his novel, "Paranın Cinleri", the author exhibited panoramic
views of the streets, houses, traditions and customs of the city as well as reminiscences
of the city.
We will try to show the influence of Murathan Mungan's authoring adventure
in the city of Mardin and the city by starting from the memorabilia feature of the novel
"Paranın Cinleri" in this work.
Key Words : Memoir, Murathan Mungan, "Paranın Cinleri", Mardin.

Giriş
"Yaşanılmış olayların anlatıldığı otobiyografik eserlerin ortak adı"385
olarak bilinen hatıratlar, yazarının geçmişe yönelerek zihninde kalan izleri
ortaya koyması ile oluşturulur. Yazar her ne kadar dış dünyaya dönük olsa da
bazen günlüklerinden ve notlarından kimi zaman da mektuplarından
yararlanmayı ihmal etmezken en fazla kendi hafızasından istifade etmeyi seçer.
Hatıratlar "yazarının değer yargılarından, duygularından, duyarlığından,
algılama gücünden, 'ben'inden"386 meydana gelir. Şahsi bir edebî ürün olan
hatıratlar, yazarının muhayyilesi ile zenginleşerek tarihîlik kisvesinden de
ayrılmaktadır. Nitekim "hâtıraların yazarı, içine karıştığı veya seyircisi olduğu
olayları anlatırken, insan kaderine bağlı düşünce ve duygulara da arada bir yer
vermişse, politika veya edebiyat plânı üzerinde olup bitenleri kendi kişiliğinin
süzgecinden geçirmişse, o yazar bir edebî eser meydana getirmiş olur."387 Hatırat
yazarı yaşadıklarını yazıya dökerken sun'i olmaktan kaçamazken, insandan söz
eden her metnin "ne yazılırsa yazılsın, bir tarafının kendiliğinden hilâf-ı hakîkat
olmaya ve kurgulaşmaya müsaitliği"388 söz konusu olduğunu da eseriyle ortaya
koyar. Dolayısıyla "kendini değerli kılmak ya da bir suçlamaya karşı kendini
savunmak amacıyla kurmacaya sıklıkla yönel[en]"389 hatırat yazarı, böylelikle
M. Orhan Okay , "Hâtırat" Maddesi, İslam Ansiklopedisi, C. 16, 1997, s. 445.
Turan Yüksel, "Anı Yazıları Bize Ne Vermektedir?", Varlık, S. 1041, Haziran 1994, s. 45.
387 Adile Ayda, "Edebiyatta Hatıra", Hisar, S. 265, Aralık 1979, s. 6.
388 Kayahan Özgül, Kandille İskandil, Hece Yayınları, Ankara 2003, s. 124.
389 Bahriye Çeri, Hatıra-Roman İlişkisi ve Münevver Ayaşlı Romanları, Doğu Kitabevi, İstanbul 2013,
s. 25.
385
386
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eserinin edebîlik yönünü ön plana çıkarmış olur. Ayrıca hatırat olarak kaleme
alınan eserlerin sahibinin yorum ve bakış açısını yansıttığını dile getiren
Murathan Mungan da gerçeklik kavramının bu edebî türde değişkenlik
gösterdiğini şöyle açıklar:
"Gerçekliği birebir hayata tekabül eden olaylar bile yazılırken nasıl biçim
değiştirir? Nasıl başkalaşır? Boyutlar nasıl genleşerek değişir? Yazıyla uğraşanlar
bütün bunları kendi deneyimleriyle yakından bilir elbet. Değil kurmaca bir yapıt,
olayların birebir gerçekliğini aktarmak amacıyla bir hatıra defteri bile tutsanız,
gene de olaylar ve kişiler sizin tarafınızdan yorumlanarak aktarılmış olur. Sizin
ağzınızdan, dilinizden, bakışınızdan yorumlanarak yansıtıldığı için, bir başkasına
göre açı farklılığı kazanmıştır. Şu söylediklerim de edebiyatın ve sanatın çok eski
bir malzemesidir aslında. Bütün bu eski doğruları yinelerken,
olayları
ve
gerçekleri herkesin kendine göre çarpıtmasından değil, farklı görme ve alımlama
biçimlerinden, yansıtma ve aktarma çeşitlerinden söz etmeye çalışıyorum yalnızca
ve bunlardan amacım, asla, 'Gerçek hiçbir zaman bilinemez' gibi bir önerme'ye
ulaşmak değil; sözlerimin, en fazla 'Gerçeğin farklı
yüzleri
olduğuna
ve
gerçekliğin değişebilir doğasına' ulanması daha doğru olur.
Kaldı ki, yaşantısal malzeme, yapıntısal malzemeye dönüşürken, istemeden
de olsa işlem görür, tekniğe uğrar; açı farkı, tutum farkı, ele alış, kavrayış farkı
yaratır; görüş açısı, kullanılan ölçüler, malzemenin ele
alınış
biçimi
onu
farklılaştırır, değiştirir, yeniden biçimler. Hatta, yazmaya oturan kişinin, yazının
içinde yol aldıkça kendi için seçtiği kalkış noktasından bile uzaklaştığı çok
görülmüştür. Bu konuda birçok yazarın deneyimi beni doğrular."390
Söz konusu edebî tür, 19. yüzyıldan itibaren yazılmaya başlanmış ve 20.
yüzyıl ile birlikte sayıca artış göstererek yazılmaya devam etmiştir.391 Ziya Paşa
(Defter-i Âmâl), Namık Kemal (Magosa Hatıraları), Muallim Naci (Ömer'in
Çocukluğu), Akif Paşa (Tabsıra), Halit Ziya Uşaklıgil (Kırk Yıl), Halit Fahri Ozansoy
(Edebiyatçılar Geçiyor) ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Vatan Yolunda) gibi pek
çok yazar tarafından ele alınan hatıratlar, dönem tahlili yapılmasında da dikkate
değer kaynaklardan biri olarak karşımıza çıkar. Murathan Mungan'ın Paranın
Cinleri adlı eseri ise yazarının çocukluk ve ilk gençlik yıllarının canlandığı bir
hatıra kitabı olarak varlık göstermektedir. Eserde ele alınanların gerçekleştiği
mekân Mardin'dir. Yaşanan olaylar ile birlikte ise yazar ile Mardin şehri arasında
görünen / görünmeyen bir bağ kurulduğu anlaşılmaktadır.
Murathan Mungan, Paranın Cinleri, Metis Yayınları, İstanbul, 2014, s. 82.
Bülent Çukurova, "Millî Mücadele Anıları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi", Ankara
Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, VI/23, 1999, s. 321.
390
391
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1. Murathan Mungan'ın Yazarlık Serüveninde Mardin'in Etkisi
Şehir, insanı ve toplumu çevreleyen, düzene sokan, biçim veren ve
sosyalliğin meydana geldiği yer olarak tanımlanır.392 Türk Dil Kurumu
Sözlüğü'ndeki karşılığı "kent" olan şehir kavramı393, her insanın zihninde farklı
bir anlam ifade etmektedir. Nitekim kişinin yaşadıkları ve hatıraları, ondaki
şehir imgesini son derece değiştirdiği bir gerçektir.394
Edebiyat dünyasına genel olarak bakıldığında ise pek çok yazarın belirli
şehirleri öncelediği görülmektedir. Söz gelimi Kafka'nın Prag'ı; J. Joyce'un
Dublin'i; Dante'nin Floransa'sı; Dostoyevski'nin St. Petersburg'u; Balzac'ın
Paris'i; Yaşar Kemal'in Adana'sı; Orhan Pamuk, Mithat Cemal Kuntay, Orhan
Veli'nin İstanbul'u kendileri için "özel" bir yere sahip olan yazar ve şehirleridir.
Murathan Mungan ise Mardin'in şehir olarak anlamını şöyle açıklar:
"Bir başkasının memleketini, örneğin Lorca'nın Granada'sını, Pavese'nin
Piomente'sini bunca anlamımı Mardin'e borçluyum."395
Murathan Mungan, İstanbul'da doğmasına rağmen, çocukluk ve ilk
gençlik yıllarını Mardin'de geçirmiştir. "Bazı şairler, bazı yazarlar
'memleketlerini' düşündürürler. Çocukluğun altın çağı ile yazarlığın altın çağı
arasında hep bir ilişki kurmuşumdur."396 cümleleriyle Mardin'de yaşadığı
yılların, onun edebî kişiliğinin temellerini oluşturduğunu açıkça ifade eden
Mungan, bir arkadaşının ona söylediği "Sen batılı bir Mardinlisin"397 sözünden
çok etkilenir ve iki farklı dünyayı yani Doğu ve Batı'yı birleştirerek "iki
uygarlıktan bir üslup yaratma"398 hedefine ulaştığını düşünür. Hatta çok
kültürlülüğün en önemli temsilcilerinden olan şehirde şahit olduğu farklı
kültürler, onun hayatını yönlendirmesinde ve bakış açısının gelişmesinde son
derece etkilidir.
"Değişik kültürleri barındıran, değişik dillerin konuşulduğu, değişik
inançların bir arada yaşadığı o şehir, bana dünyanın çeşitliliğini, farklılığın
önemini öğretti. İlkel anlamıyla demokrasi duygusunu, kendimce böyle
edindim sanıyorum. Bana, farklı zenginliklerden, birikimlerden ve emeklerden
zevk almayı, yararlanmayı
oradaki
mozayik
dokusunun
sağladığını
392

Turgut Cansever, "Şehir", Cogito, S. 8, Yaz 1996, s. 125.

393http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ae47c28cc2

178.28390083 (28.04.2018)
394 Kevin Lynch, "Çevrenin İmgesi", (Çev. İlknur Özdemir), Cogito, S. 8, Yaz 1996, s. 153.
395 Mungan, Paranın Cinleri, s. 9.
396 Age., s. 8.
397 Age., s. 9.
398 Age., s. 9.
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düşünüyorum. Süryani kiliseleriyle, Artuklu camiilerini aynı anda sevdim.
Mardin'de çok eski bir mezhep olan Şemsiler gibi güneşe ya da Yezidiler gibi
Tavus-u Azam'a tapanların da olabileceğini, hatta olması gerektiğini orada
öğrendim. Arapça ezanın güzel örnekleriyle, Latince ilahileri eş zamanlarda
dinledim. Kürtçe ağıtları ve türküleri yüreğimin uçurumlarında duydum. Uzun
bacaklı, dal gövdeli, yüzlerinde hüznün, sevdanın ve intikamın esmer gölgesi
gezinen delikanlılar, ellerinde bir tüfekle atlara sıçrar, ufkun bittiği yere kadar
bir toz bulutu içinde gider, gelirlerdi; çevikliğin zarafetini, tütün sarmanın
şiirini onlarda gördüm."399
Mardin'in söz konusu kültürel zenginliğinden bahsederken her kültürün
bir şeyler bırakıp gittiğini, şehrin bu bırakılışlarla büyüdüğünü; lakin yeni
yapılan binaların mimariyi giderek bozduğunu ve bunların Afrika kabile evlerini
andırdıklarını belirtir. Kendi yelpazesinin genişliğini sağlayan unsurlardan biri
olarak evlerin sokağa bakan pencerelerine günün belirli saatlerinde değişik
açılardan odalara süzülen ışığın mekânda yarattığı tonlar, gölgeler olduğunu da
söyleyen yazar, Mardin'in klasik mimarisinde hiçbir evin penceresinin ötekini
görmemesinden dolayı ev içlerindeki hayatların tamamen birbirlerinden saklı
olduğuna dikkatleri çeker. Bu evlerde yaşayan kişilerin içe kapanık bir ruh
hâline büründüğüne ve kızların bir türlü evlenemeyip hazırladıkları çeyizleri
başkalarına hediye ettiklerine şahit olduğunu okur ile paylaşırken bu durumu,
'başkalarına devredilmiş hayatların boşunalığı!' olarak değerlendirir. Netice
itibariyle şehir ile şahitlik arasında büyük bir bağ kurarak bu bağı kendisi ile
bağdaştıran yazar "imkânsızlığın şiddeti kadar, ütopyaların gücünü de o sert
iklimden, o sarp kentin profilinden, taşların kunt dilinden almış olsam gerek."400
diyerek karakteristik özelliğine atıfta bulunur.
Mungan, Mardin'i tek bir edebî türde değil deneme, şiir, senaryo, hikâye
gibi pek çok türde işlemeyi tercih eder ve ona bazen ön planda bazen ise fonda
yer vererek kimliğinin oluştuğu bu şehre borcunu ödemeyi sürdürür. Bu
aşamada ise yazdığı hiçbir türün yeteri kadar kendindeki Mardin'i anlatmaya
yetmediğini de düşünen Mungan, çocukluğundan bu yana Mardin'i anlatmak
için çok 'sancı' çektiğini, "hep onu yazdığım halde, bir türlü yazamadığım bir 'şey':
Mardin. Bir 'yazı' nesnesi."401 diyerek ifade eder. Onun edebî kişiliğinin şehirdeki
temellerini ise farklı kültürlerin kesiştiği ve birbirlerini besleyerek ilerlediği bu
coğrafyadaki efsaneler, masallar, menkıbeler, uygarlıklar, dinler ve diller gibi
Age., s. 17.
Age., s. 19.
401 Age., s. 9.
399
400
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pek çok faktör oluşturmaktadır.
"Benim için Mardin, içinde değişik kültürlerin yaşamasından doğan bir
atmosfer. Çocukken dinlediklerimden, yaşadıklarımdan örülü bir dünya var."402
Diyen Mungan, edebî kişiliğinin temellerini atan bu masal şehrine büyük
bir gözlemci olarak yönelmekte, Mardin'i tek bakış açısı ile değil çok yönlü
anlamaya ve anlatmaya çalışmaktadır. Çocukluk anılarında boğuştuğu odalar,
sofalar, pencereler, sokaklar, evler, taş avluda yaptığı ışık oyunları ile
kendisinde var olan Mardin'i 'başkasının gözünde de aslına uygun
canlandırmaya' çalışarak tüm hayatı boyunca çektiği 'sancı'nın kaynağının bu
olduğunu belirtir.
Mardin, Mungan'ın hatıralarında hep canlı kalmış bir şehirdir. Şiir gibi bir
ahenk sunan şehir, her taşı ile farklı bir duygunun ortaya çıkmasına vesile olur.
Mungan bu duygular ile şehre her bakışında bir kere daha hayran olur ve onu
tutku derecesinde sever. Mekânın kişi ile ünsiyetinden bahsettiği şu satırlar ise
hem şehir hakkında bilgi vermekte hem de duygu ve fikir dünyasının nasıl
oluştuğunu okuru ile paylaşması bakımından önem arz etmektedir:
"Duvarları, üzerine ayetler yazılı gümüş kılıçlarla süslenmiş büyük
salonlarda Hayyam rübaileri dinlerdim. Şiirin, akşamları büyüten, derinleştiren
gücünü gördüm. Mırra denilen acı kahvenin tadını, iri karpuz
lambaların
duvarda gölgeleriyle oynayan yumuşak ışığını, uzak doğudan gelmiş misk,
amber, günlük kokularının gezindiği büyük sofalarda, ayvanlarda giderek
büyüyen su şırıltılarını dinleyerek bozkırda günbatımını seyretmeyi, yitirilmiş
altın çağın imgeleri olarak anımsıyorum.
Yazın kavurucu öğle sonlarında, büyük evlerin en korunaklı, en serin yeri
olan kilerlere, arka odalara pamuk yataklar, sabun kokan bembeyaz örtüler,
pikeler serilir; başucumuza, bakır maşrapalar, güğümler içinde
iri
buz
parçalarının yüzdüğü ayranlar bırakılırdı. Akşamın serinliğine kadar herkes,
her ev, her yer, bütün şehir derin bir uykuya dalardı. Akşamüstü serinlik
çıktığında avludaki derin kuyudan su çekerek evi yıkardık; taşlardan sıcak
tüterdi. Büyüdükçe o deliksiz uykular yerini tedirgin uykulara bıraktı. Bir daha
hiç o kadar derin bir uçurum gibi uyuyamadım.
Mardin'de ben taşların dilini öğrendim. Gökyüzünün yakınlığını ve
uçsuzluğunu. Sapakları, açmazları, dorukları, yalnızlıkları. Uzun yaz geceleri
dışarıda, avluda yan yana serilmiş yataklara yatar, yıldızları sayarak uyurduk.
402

Murathan Mungan, "Ben Aşkı Yazıyorum", Yeni Gündem, S. 63, Mayıs 1987, s. 56.
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Bizler serin fısıltılarla uykuya dalarken, parmaklarımız yıldızlarda kalırdı.
Yıldızlar bir daha hiç o kadar parlak olmadılar."403
Mardin'in kültürüne ve yazarın çocukluğuna ait bu tasvir, son derece
samimi ve içten bir anlatım ile oluşturulmuştur. Zira "Bugün için Türkçeyi iyi
kullanan, onun gücünü ve olanaklarını iyi değerlendiren yazarlardan biri
olduğu[nu]"404 düşünen yazar, bu durumun Türkçe dışında hiçbir dili
öğrenememesinden kaynaklı olduğunu da belirtir.
2. Paranın Cinleri ve Mardin
Paranın Cinleri, Murathan Mungan'ın çocukluk yıllarını geçirdiği Mardin
şehrini ele almaktadır. İnsan nasıl ki çocukluk dönemini hayal meyal, bir masal
gibi hatırlıyorsa Mungan da şehri, bir hayal ülkesi gibi hatırlamakta ve eserinde
tasvir etmektedir. Hatırat özelliği ile ortaya çıkan bu eser, aynı zamanda tarihîlik
boyutu ile de dönem tahlili yapmaya elverişlidir. Öyle ki, "eski ve melez bir
kültürün yok olmaya yüz tuttuğu, onun yerine başka birinin kök salmaya çalıştığı
çalkantılı Türkiye yıllarını betimle"405yerek pek çok tarihsel öğenin ortaya
konulduğu eserde "tarihin elle dokunurluğu"406 söz konusudur. Ayrıca Mungan
Mardin'i "Türkiye'nin güneydoğusunda ülkenin en eski kentlerinden biri.
Gökyüzüne komşu bir kalenin eteklerine kurulmuş bir taşkent. (…) Zamanı elinizle
tutmanıza, ona dokunmanıza olanak veren bu labirent görünüşlü şehrin,
labirentliği hem tarihi içinde, hem kendi mekânı içinde söz konusu."407 olarak tarif
eder.
Mungan, Mardin'in en eski ailelerinden birinin çocuğu olduğunu,
soyağacının 1647'lere dayandığını ve büyükbabasının IV. Murat döneminde
Suriye'nin Deyrizor bölgesinden Mardin'e sürgün edilmiş bir Arap emirinin oğlu
olduğunu belirtir. Büyükbabasını hiç görmeyen yazar, onun 'masal' kadar
zengin biri olduğunu, on yedi yaşında evlendiğini, maiyetindeki kişiler ile
birlikte hacca gittiğini ve böylelikle düğününün kutsandığını belirterek kültürel
bir unsurdan bahseder.408 Hatta büyükbabasının büyükbabası tarafından Deyr
mahallesinde yaptırılmış olan, dört ayrı kapısının dört ayrı mahalleye açıldığını
belirttiği malikânenin hâlâ var olduğunu söyler. "Deyr mahallesi, adını Deyrizor
Age., s. 18.
Age., s. 15-16.
405 Zeynep B. Sayın, "Murathan Mungan ve Suskunluğun Sözcükleri", Defter, S. 31, Sonbahar 1997,
s. 111.
406 Mungan, age., s. 9.
407 Age., s. 8.
408 Age., s. 10-11.
403
404
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sürgünlerinden almış."409 diyerek tarihî bir bilgi de veren yazar, bu binanın
duvarlarının birinde hiç pencere olmadığını, yalnızca bir tek kapı olduğunu, bu
kapının açıldığı merdivenlerinse hiçbir kata uğramadan doğruca üst katın
avlusuna açıldığından bahsederek bu yeri eserlerine mekân olarak seçtiğini
şöyle dile getirir:
"Çocukluğumun büyülü yolculuklarından birini yaptığım bu merdivenleri ve
kapıyı yıllar sonra Taziye oyunumda bir kasra yerleştirdim."410
Ayrıca okul müsamerelerinin de kendisini tiyatro metni yazmaya
yönelttiğini dile getiren yazar, köylerde gördükleri ve duyduklarından bir oyun
yazmaya karar verdiğinde ilkokul üçüncü sınıf öğrencisidir. Fakat yörede
kullanılan Türkçe dışındaki dillerin tesirinde kalan yazar, bildiği kelimeleri
Türkçe anlatamayacağını, özellikle de mekân tasvirini Türkçe yapamayacağını
fark eder ve tiyatroyu yazmaktan vazgeçer. Zira "Aynı ülkenin içinde yaşayan
kültürlerin birbirine çevrilmesi sorunuyla karşı karşıya kal"411dığını belirten
yazar, bir dönem Mardin'de Türkçe dışındaki dillerin konuşulmasının
yasaklandığını, babasının bu yüzden kendisine Türkçe konuşma zorunluluğu
uyguladığını belirtir ve bu durumun da eserlerine esin kaynağı olduğunu, hatta
Lal Masalları adlı eserinin temellerini bu olayın attığını şöyle anlatır:
"Şimdi hayal meyal anımsadığım Fasla adında bir dadım vardı. Mardin'in
yakın köylerinden bir Kürt kadındı. Alacalı giysileri, renkli çatkıları vardı. Türkçe
bilmediği için benimle konuşamazdı. Ben de Kürtçe
öğrenemediğim
için
aramızda dilsizlerin kurabileceği yoğunluk ve derinlikte sağlam, güçlü bir bağ
vardı. Yıllar sonra bana bir tiyatro yazarı olarak ün sağlayan Taziye oyunumdaki
kadının adını Fasla koyarak ona gönül borcumu ödemeye çalıştım. (…) Ben bu
satırları yazarken arkamda Lal Masalları'ın üç dilsizi gülümsüyor.""412
Masal gibi zengin olan aile, Şeyh Sait isyanının ardından güç kaybına uğrar
ve mal varlığını kaybederek sürgün edilir. Bu esnada ise aile fertleri
mahkûmiyetle tanışır. Gerçekleşen sürgün politikası, ailenin dağılmasına ve
çeşitli şehirlerde ayakta durmaya çalışmasına yol açar. Yazarın babası ise
okuyan kardeşler arasında avukat olan tek çocuktur ve bir süre farklı yerlerde
çalıştıktan sonra Mardin'e geri döner. İşi gereği çıktığı gezilere ailesini de
götüren baba, aslında onları düşmanlarından korumak için çabalamaktadır.
Yazar, bu gezilerde müşahede ettiği yöresel durumlardan bahsederek tüm
Age., s. 11.
Age., s. 12.
411 Age., s. 15.
412 Age., s. 15.
409
410
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yaşadıklarına ve gördüklerine birgün eserlerinde yer vermek istediğinden şöyle
bahseder:
"Bozuk yollar, derin uçurumlar, sarp kayalar, çıplak dağlar arasından
geçerdik. Vahşi bir doğanın içinde gelişen yalnızlık ve acımasızlık duygusunu
çocuk yaşta kavradım. (…) Doğa yasalarının acımasızlığını taşıyan
insan
ilişkileriyle, törelerin kıyıcılığıyla erken yaşta yüzleştim. Gördüğüm yerlerde çok
fazla yoksulluk vardı, acı vardı, gözyaşı vardı. Öte yandan bozulmamış güzellikle,
yozlaşmamış değerler vardı. O köyleri gezerken 'taksimizde' hep birkaç kitap
olurdu. Hep bir gün bunları yazacağım, diyordum. Benim hazır olmadığım bir
dünyanın manzaralarıydı bunlar. Mutlu etmezdi bu geziler beni. Namus davası,
kan davası, toprak davası, kız kaçırma, kan bedeli, intikam yemini gibi insanların
uğruna yaşamlarını koydukları, öldükleri, öldürdükleri kavramlarla karşı
karşıyaydım."413
Babası ile çıktığı gezilerden birinde ise Mardin'in kimi köylerinde yaşayan
Yezidiler ile karşılaşır. Yezidiler "MS. II. Yüzyıl Yunan yazarları Mazı Dağında
yaşayan Mardeler diye bilinen bir kavimden ve bunların şeytana taptıklarından
söz eder. Mardelerin Yezidilerin ataları olduğu söylenir."414 Gittikleri Yezidi
köyünde gördüğü manzarayı hiç unutmayan yazar, "çevresine bir daire çizilen
adam etrafını kuşatan bir kalabalık tarafından sürekli taşlanıyor, adamsa o
dairenin dışına çıkamıyordu. Adamın Yezidi olduğu söylendi. Bir azınlık toplumu
olduklarını, şeytana taptıklarını, inançlarına göre tavuskuşunun ve dairenin
kutsal olduğunu, bu yüzden çizilen daire silinmeden içindekinin dışına
çıkamadığını"415 öğrenir. Gördüğü bu manzara yıllar sonra yazacağı ilk oyun
olan Mahmud ile Yezida'nın temellerini oluşturur.
Şehirdeki mekânsal unsurların yazarın eserlerine sirayetinde görülen bir
başka örnek ise adliye ile hapishanenin yan yana olmasında saklıdır. "Bu iki
binanın duvarları boyunca dizilmiş, karalar giyinmiş ve başları ellerinde ağlayan
Kürt kadınlar"416ının ince ve usul usul yaktıkları ağıtlardan etkilenen yazar, yoğun
bir adalet duygusunun ve haksızlığa karşı duyduğu öfkenin temellerinin bu
görüntüden kaynaklı olduğuna atıf yapar; adliye ile hapishanenin yan yana
olmasından dolayı hissettiği duyguların, Kaf Dağının Önü kitabının ilk öyküsü
olan Suret Masalı'ndaki Faris'in çocukluğuna ilişkin olduğunu belirtir. Bu eserine
Age., s. 14-15.
Age., s. 16.
415 Age., s. 16.
416 Age., s. 17.
413
414
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bir de çocukluğundan kalma bir anıyı daha ekleyen yazar, aile albümlerini
karalamasından dolayı kendisinden kaçırıldığı zamanlara gönderme yaparak
kahraman Faris'e bu huyu adapte eder ve eserden şöyle bir alıntı yapar:
"Babaannesinin, babasının ve öteki büyüklerinin, uzak ve yakın halalarının
rötuşlu resimlerini büyüttü. (…) Çocukken de düşkündü fotoğraflara. Albümler
kaçırılırdı onun haşarı ellerinden. Bütün fotoğraflarda insan kafalarına kalemle
'taç' çizerdi."417
Mardin'in klasik evlerinden birinde oturan arkadaşının evinin duvarında
gördüğü şahmeran sureti de kendisini çok etkileyen bir başka unsurdur. İlkokul
çağında karşılaştığı şahmeran motifi ve onun acıklı öyküsünü bir masal ya da
dinsel bir hurafe olarak değerlendiren yazar, onunla kendisi arasında nedenini
bilemediği gizli bir bağ kurar. Kurulan bu bağa anlam verememiş olması onu
kendisinden uzaklaştırsa da şahmeran ve öyküsünden kaçamayacağını
Şahmeran'ın Bacakları adlı uzun öyküsünü yazdığında fark eder. Hatta Halise
adlı hizmetçi kızın kendisine büyük bir heyecan ile anlattığı şahmeran
hikâyelerinden de etkilenen yazar, "şimdi bunca zaman sonra çağımızın
masallarında kendime yer ararken, kim bilir belki de hâlâ Halise'nin masallarını
anlatmayı sürdürüyorumdur."418 diyerek yaşadığı ve gördüğü her türlü
durumun etkisinde kaldığını ve bunu da eserlerine yansıttığını bir kere daha
somutlaştırmış olur.
Hatırından silinmeyen bir olay ise yaz gecelerinde rutin olarak
yaptıklarıdır. Yatmadan önce avluda oturup ahşap parmaklıklara dayanarak
karşıda görünen Suriye'nin ışıklarına dalan yazar hayal kurar, yıldızlarla
konuşur ve şehir merkezindeki Şehidiye Camii'nin yanındaki yazlık bahçede
çalınan şarkıları dinlemekten keyif alır. Bu şarkılardan en çok etkilendiği ve
daha sonra yazdığı Dağınık Yatak senaryosunda da yer alan Sevim Şengül'ün
söylediği 'Mehtaplı gecelerde hep seni andım' şarkısıdır. Yazdığı senaryonun bir
kısmına eserinde yer veren yazar, sürekli karşılaştığı bir şarkı olması
bakımından Mardin'in sokakları ile şarkıyı özdeşleştirir ve şarkıyı da bir
çağrışım unsuru olarak kullanır.
"Ama şimdi bunca zaman sonra yazarken, bütün o simli yorgan yüzleri,
çocukluğumun kaybolmuş avluları, Mardin'deki Park'ın yüksek sesli hoparlörü,
rüzgârda sallanan renkli ampuller, babamı beklediğim o çok yıldızlı siyah
geceler ve hastalığı sırasında üst üste yaşadığım çıldırtıcı tesadüflerin sızısı,

417
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hep birden, bir şimdiki zaman tazeliğinde yeniden yırtıyor yüreğimi.
Yazmadan kurtulamazsınız belki bazı cinlerden.
Yazılmış olanın cinleri ise başkalarını ne kadar kovalar, hiç
bilmiyorum."419
Kırk Oda kitabındaki Makas hikâyesinin sırrı ise keşfedilmeyi beklediği
zamanlarda yaşadığı bir çocukluk anısına dayanmaktadır. Mardin'in
sokaklarında karşılaştığı bir rejisöre yaklaşarak konuşmak ve onun bütün
filmlerini izlediğini söylemek isterken kaskatı kesilen yazar, yazlık sinemaya
gittiği günleri, izlediği filmleri, sokakları süsleyen afişleri hatırından hiç
çıkaramaz. Öyle ki, "Mardin'e kimse gelmiyor. Ben her şeyi biliyorum. Beni kimse
tanımıyor. Ben herkesi tanıyorum. Bir gün gelecek bütün Türkiye beni tanıyacak.
Buna mecburum. Yoksa ölürüm!"420 diyerek keşfedilme arzusunun hangi
aşamada nasıl doğduğunu anlatırken hâlâ kendisini görmezden gelen o
yapımcıyı bağışlamadığını da cümlelerinin sonuna ekler.
Sonuç
Roman boyunca yaşamöyküsünden enstantaneler sunan yazar, Mardin'in
ve yazarlık serüveninin aynı minvalde incelenmesine imkân tanıyarak
eserlerinin hangi düzlemde nasıl bir olay etrafında şekillendiğini ortaya
koymuştur. Romanın sonuna eklediği şu not ise kişilerin 'benlik' anlayışının
temellerini, şehirlerin ve o şehirde yaşanılan hatıraların oluşturduğunu
göstermektedir. Zira yazdığı her boş kâğıda hayatının bir sahnesi olarak bakan
yazar, okurun da bu anlamda bir fikrî sorgulama içine girmesine sebep olur:
"Kaç yılın sayfasında kendimi arıyorum. O cama asılmış boş, beyaz kâğıt
parçasından bu yana kaç sayfada göründüm kayboldum.
Sahi ey okur, beni hiç gördünüz mü?"421
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Mardin ve Nusaybin'de Uzun Yıllık Yağış ve Sıcaklık
Gidişlerinin Kuraklık Açısından Değerlendirilmesi
Prof. Dr Türkan BAYER ALTIN
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
ÖZET: Türkiye'nin güneydoğusunda bulunan Güneydoğu Anadolu Bölgesi,
bulunduğu coğrafi konuma bağlı olarak iklim değişikliğine karşı hassas ve yağış
değişkenliğinin en fazla olduğu bir bölgedir. Mardin ve Nusaybin, bu bölgenin Dicle
Bölümü'nde, Suriye sınırına yakın konumda bulunan yerleşmelerdir. Her iki yerleşme de
karasal iklim özelliklerine sahiptir. Bu çalışmada Mardin için 1950-2017, Nusaybin için
1966-2017 yılları arasında yıllık ve mevsimlik yağış ve sıcaklıklarda gözlenen eğilimler
Mann-Kendall trend analizi kullanılarak belirlenmiştir. Ayrıca Standartlaştırılmış Yağış
İndeksi (SPI), Normalin Yüzdesi İndeksi (PNI) ve Erinç Kuraklık İndisi ile her iki yerleşmenin
yıllık kuraklık analizi yapılmıştır.Yapılan analizler sonucunda Mardin'de yıllık sıcaklıklarda
anlamlı artış eğilimi 1998, Nusaybin'de 2007 yılından itibaren görülür.Yıllık sıcaklıklarda
0,01 düzeyinde istatistiksel anlamlı artış eğilimi tespit edilmiştir. Mardin'de sonbahar hariç
diğer mevsimlerde 0,01 düzeyinde, Nusaybin'de kış ve yaz sıcaklıklarında 0,01 düzeyinde,
ilkbahar ve sonbaharda 0,05 düzeyinde anlamlı artış görülmüştür. Yıllık toplam yağış
miktarlarındaki azalış yönündeki eğilim Mardin'de 1996, Nusaybin'de 2007 yılından
itibaren gözlenmektedir.Yıllık, kış ve ilkbahar yağışlarında azalış eğilimi Mardin ve
Nusaybin'de sırasıyla 0,05 ve 0,01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. SPI ve PNI
metoduna göre Nusaybin'de son üç yıl şiddetli kurak geçmiştir. Mardin'de son 3 yılda hafif
kurak, şiddetli kurak ve normal koşullar birbirini takip etmiştir. Mardin ve Nusaybin'de yıllık
sıcaklıklarda sırasıyla ortalama 1,5ºC ve 1,3ºC'lik artış gerçekleşmiştir.Yıllık toplam yağışlar
Mardin'de %45 ve Nusaybin'de %48 oranında azalmıştır. Erinç İndisine göre Nusaybin'de
çöl-step iklimi hakim olurken, Mardin'de ilk peryotda (1950-1983) yarı nemli-kurak orman
koşulları hakim olurken, ikinci peryotda (1984-2017) yarıkurak-step iklim koşulları hakim
olmuştur. Her iki yerleşmenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olduğu göz önünde
bulundurulacak olursa yoğun kuraklık yaşanan dönemlerde etkin mücadele programı
uygulayarak kuraklığın etkilerini en aza indirmek için tedbirler alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kuraklık, Mardin, Nusaybin, İklim değişimi, Eğilim

Evaluation of Long Period Precipitation and Temperature
Trendlines at Mardin and Nusaybin in Terms of Drought
ABSTRACT: Southeastern Anatolia is the region that has the highest variability of
precipitation and sensitivity to climate change due to its geographic location. Mardin and
Nusaybin are cities within the province of Mardin; located in the Tigris Section and near the
border with Syria. Both cities have a continental climate. In this study, observed trends in
annual and seasonal precipitation and the temperature series were determined using MannKendall test for the period 1950-2017 for Mardin and for the period 1966-2017 for
Nusaybin. Standardized Precipitation Index (SPI), Percentage of Normal Index (PNI) and
Erinç Aridity Index were used to analyze annual drought using data for Mardin and
Nusaybin. Significant increasing trend in temperatures began from1998 in Mardin and from
2000 in Nusaybin. Trend analysis showed that an increasing trend is statistically significant

Türkan BAYER ALTIN
at a level of 0.01 for both cities and for annual temperatures. A significant increasing trend
was detected at 0.01 level in Mardin for seasonal temperatures, except in autumn. The same
trend was also detected at a level of 0.01 in Nusaybin for winter and summer and at 0.05 for
spring and autumn. A decreasing trend in precipitation was observed from 1996 in Mardin
and from 2007 in Nusaybin. The decreasing trend was found to be statistically significant at
levels of 0.05 (annual) and 0.01 (winter and spring) for precipitation in Mardin and
Nusaybin, respectively. According to SPI and PNI, extreme drought conditions occurred for
the last three years (2015-2017) in Nusaybin. Moderate drought, extreme drought and
normal conditions followed each other for the last three years in Mardin. The annual
temperature increased approximately 1.5ºC and 1.3ºC in Mardin and Nusaybin, respectively.
According to Erinç Aridity Index, in Mardin a semi-humid dry forest climate was dominant
for the first period (1950-1983) and a semi-arid steppe climate was dominant for the second
period (1984-2017). A desert-steppe climate was dominant in Nusaybin for the period 19662017. Since the economy of both sub-districts is based on agriculture and animal husbandry,
measures should be implemented to reduce the effects of drought by applying an effective
anti-drought program during periods of intense drought.
Keywords: Drought, Mardin, Nusaybin, Climate change, Trend

GİRİŞ
Bir bölgede kuraklık meydana gelmişse yağış miktarı normal seviyenin
önemli ölçüde altına inmiş ve iklimde bir sapma söz konusu demektir. Bu durum
düşük yıllık yağışlı kurak bir bölgeden (örneğin çöl) oldukça farklıdır. Kuraklık,
diğer doğal afetlerden farklı olarak başlangıç ve bitişi belirsizdir ve aynı anda
birden fazla kaynağa (sosyal ve çevresel) etki ettiği için ekonomik boyutu
yüksektir. Türkiye ölçeğinde duruma bakıldığında kuraklıktan en fazla
etkilenebilirliğin yüksek olduğu bölgelerin başında Güneydoğu Anadolu Bölgesi
(GAB) gelmektedir.422 Türkiye’de, donlu ve kar yağışlı günlerin belirgin bir
şekilde azalması, sıcak günlerin ve gecelerin sayıları ile gece en düşük ve gündüz
en yüksek ortalama hava sıcaklıklarının artması 1990'ların başında
belirginleşmiştir.423 Yağış miktarlarında görülen azalmalar da dikkat çekicidir.
Türkiye'de ve GAB'de yağışların önemli bir kısmı kış aylarında gerçekleştiği göz
önünde tutulacak olursa bazı yıllarda bu mevsimde bile kuraklık yaşanmıştır.424
Şubat ayında 2001 yılında tüm Türkiye'de, 2007 yılında GAB de kurak koşullar
Murat Türkeş, "Türkiye'nin iklimsel değişkenlik ve sosyo-ekolojik göstergeler açısından kuraklıktan
etkilenebilirlik ve risk çözümlemesi", Ege Coğrafya Dergisi, C.2, S. 26, Kasım 2017, s. 64.
423 Murat Türkeş, "Türkiye'de Gözlenen ve Öngörülen İklim Değişikliği, Kuraklık ve Çölleşme", AÜ
Çevrebilimleri Dergisi, C. 2, S. 4, 2012, s.27.
424 Abdullah Akbaş,"Türkiye Üzerindeki Önemli Kurak Yıllar". Coğrafi Bilimler Dergisi, C. 2, S.12,
2017, s.105.
422
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yaşanmıştır. 1988-1989 yılları GAB için en kurak yıllardan biri olmuştur ve
Keban Barajı girişinde Fırat'ın debisi kurak yıllarda 50 m3/sn'ye düşmesine
rağmen, Keban ve Karakaya baraj göllerinden verilen ilave sularla komşumuz
ülkelerle yapılan yazısız anlaşmalardaki 500 m3/sn'lik debiyi sağlayabilmek için
mevcut depolardan 269 m3/sn lik bir ilave su ile bu verilen söz yerine
getirilmeye çalışılmıştır.425 1975-2008 döneminin yağış miktarlarındaki
azalmayı konu alan çalışmada GAB'de kış yağışlarında %50 azalma tespit
edilmiştir.426 GAB de 1975-2010 yılları arasının bitki su tüketimi ile
meteorolojik kuraklık arasındaki ilişkiyi konu alan çalışmada, bölgede şiddetli
kuraklığın olduğu, yıllar içinde çok sayıda hafif kuraklığın da meydana geldiği
ve böylece kültür bitkilerinin su tüketiminin artması beklendiği dolayısıyla
tarımsal masrafların aratacağı sonucuna varılmıştır.427 Türkiye geneli için
yapılan kuraklık analizinde 2006-2007 tarım yılı yağışlarında normale göre
düşüş GAB için %8 olarak belirlenmiştir.428 2008 yılı hem Türkiye için hem de
bölge genelinde orta-şiddetli ve aşırı kurak alanların ortaya çıktığı bir yıl
olmuştur.429 430,431 Türkiye'de tropikal gece (günlük minimum hava sıcaklığının
20ºC'den büyük olduğu gün) sayıları dikkate alındığında Adıyaman, Mardin ve
Ş.Urfa için 90-80 gün aralığı tespit edilmiştir.432 GAB'de iklim değişimine dikkat
çeken bir başka çalışmada, başta Mardin ve çevresindeki yağış miktarlarındaki
azalmaların güneydeki çöl sahasının genişlemesine ve etki alanını artırmasına
neden olacağı ve yarı nemli iklim özelliklerinden yarıkurak iklime geçiş sürecine
425 Mikdat Kadıoğlu, "Kuraklık Kıranı Risk Yönetim", Afet Zararlarını Azaltmanın İlkeleri, Ed.

Mikdat Kadıoğlu, M. ve Emin Özdamar, JICA Türkiye Ofisi Yayınları No: 2, Ankara 2008, s.1-26.
426 İhsan Çiçek- Neşe Duman, "Seasonal and Annual Precipitation Trends in Turkey", Carpathian
Journal of Earth and Environmental Sciences, C. 2, S. 10 May 2015, s. 77 - 84.
427
Alper Serdar Anlı, "Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Referans Bitki Su Tüketiminin (ET0) Zamansal
Değişimi ve RDI (Keşif Kuraklık İndeksi) Yöntemiyle Meteorolojik Kuraklık Analizi" Tarım Bilimleri
Dergisi, S. 20, 2014, s. 253.
428 7Osman Şimşek- Belgin Çakmak, "Agrometshell Modeli ile Buğdayda Geleceğe Dönük
Senaryolar ve Risk Analizi", Tarım Bilimleri Dergisi, S. 18, Eylül 2012, s. 187-196.
429 Murat Türkes, 2011. "Dünyada ve Türkiye’de İklim Değisikliği, Kuraklık ve Çölleşme. II. Ulusal
Toprak ve Su Kaynakları Kongresi Bildiri Kitabı (EK), 22-25 Kasım 2011: Kızılcahamam-Ankara
2011, s. 17.
430 Muhammed Bahadır, "Güneydoğu Anadolu Proje Alanında Sıcaklık ve Yağışın Trend Analizi",
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 4, S. 16, 2011, s. 58.
431 Abdullah Akbaş,"Türkiye Üzerindeki Önemli Kurak Yıllar". Coğrafi Bilimler Dergisi, C. 2, S.12,
2017, s.106.
432
Murat Türkeş- Ecmel Erlat, "Türkiye’de Tropikal Gece Sayılarında Gözlenen Değişmeler ve
Eğilimler" Ege Coğrafya Dergisi, C. 2, S. 26, , 28 Kasım 2017, s. 95-106.
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gireceği öngörülmektedir.433 2010-2100 gelecek zamana ilişkin Türkiye'de
iklim değişikliğini konu alan çalışmada, yıllık sıcaklık artışının doğu ve
güneydoğu bölgelerinde diğer bölgelere (denizlere yakın) oranla daha fazla
olacağı belirtilmiştir.434
Çalışmanın amacı, Mardin ve Nusaybin’nin aylık, yıllık ve mevsimlik
sıcaklık ve yağış verileri kullanılarak Mardin için son 68 (1950-2017) ve
Nusaybin için (1966-2017) 52 yılda meydana gelen değişim ve eğilimlerin olup
olmadığını, kuraklığın ne boyutta olduğunu tespit etmektir.
1-Çalışma Alanının Yeri ve Coğrafik Özellikleri
Çalışma alanı, iklim değişimine hassas olan yarı kurak Güneydoğu
Anadolu Bölgesi'nin Dicle Bölümü'nün güney kesiminde (Mardin-Midyat
Yöresi) ve Suriye sınırına yakın konumda bulunmaktadır. Güneyinde Suriye,
batısına Ş.Urfa, kuzeyinde Diyarbakır ve Batman, kuzeydoğusunda Siirt ve
doğusunda Şırnak illeri bulunmaktadır. Mardin şehri, Suriye'ye doğru alçalan
düzlükler arasında 1500 m'ye kadar yükselmiş dağlardan, tepelerden ve yüksek
düzlüklerden oluşan Mardin-Midyat Eşiği'nde bulunur.435 Ortalama yükseltisi
1083 m olan Mardin'in çevresindeki ovalardan yükselti farkı yaklaşık 80-100 m
arasında değişir. Nusaybin şehri ise ortalama yükseltisi 471 m'dir. Eşik ile
Suriye sınırı arasında uzanan ovada bulunan bir yerleşmedir (Şekil 1, Tablo 1).

433 Bahadır, age, s. 51.
434 Ö.Lütfi Şen- Deniz Bozkurt vd., Türkiye’de iklim değişikliği ve olası etkileri.

http://ipc.sabanciuniv.edu/wpcontent/uploads/2012/11/Bildiri Omer LSen vd 2013.pdf (Erişim tarihi
24 Mayıs 2018).
435 Kenan Arınç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri, Biyosfer Araştırmaları Merkezi Yayınları,
Erzurum, 2016, s. 331.
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Şekil 1. Mardin ve Nusaybin yerleşmelerinin lokasyon haritası
Tablo1. Mardin ve Nusaybin Meteoroloji istasyonlarının özellikleri

2- Materyal ve Metot
Bu çalışmada Mardin için 1950-2017 (68 yıl) ve Nusaybin için 1966-2017
(52 yıl) ölçüm periyodundaki yıllık, mevsimlik sıcaklık ve yağış dizilerinde
görülen değişimler ve eğilimler Mann-Kendall trend analizine göre
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incelenmiştir. Mann-Kendall trend analizden elde edilen u(t) eğrisi gözlem
dizisindeki eğilimin gidişini gösterir ve u(t) ve u'(t) eğrilerinin birkaç kez üst
üste gelişi dizide önemli bir eğilimin olmadığını, eğrilerin birbirlerine
yaklaşarak yada keserek ayrıldıkları noktalar bir azalma veya artma eğiliminin
başlangıcını göstermektedir.436, 437
Mardin ve Nusaybin meteoroloji istasyonlarından elde edilen veriler
kullanılarak çalışma alanının kuraklık durumu Erinç Kuraklık İndisi (Im),
Normalin Yüzdesi İndisi (PNI) ve Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SPI)
kullanılarak belirlenmiş ve son beş yılın değerlendirilmesi yapılmıştır.
Ayrıca kuraklık şiddetini belirlemede sıcaklık ve yağış değerlerinin yanı
sıra bu parametrelerin anomali değerleri de önemlidir. Çünkü sıcaklığın yüksek
ve uzun bir dönemi kapsaması buharlaşma miktarını artıracaktır. Bir de buna
yağış azlığı (negatif anomali) ilave edilirse kuraklık kaçınılmazdır. Normal
değerden sapmayı ifade eden anomali değerleri hesaplanırken referans peryod
olarak yıllık ortalama değer alınmıştır.
2.1- Erinç Kuraklık İndisi
Bu indis yağış ve buharlaşma yoluyla su açığına neden olan ortalama
maksimum sıcaklık oranına dayanır (formül 1).438 Kurak-nemli devreleri
belirlemek amacıyla kullanılır. Erinç (1965) vejetasyonun alansal dağılışı ile
indis sonuçlarını karşılaştırarak altı ana sınıf belirlemiştir. Her iki yerleşmenin
iklim tipinde değişimi daha net görebilmek veya değişiklik olup olmadığını
anlamak için ölçüm periyodu 2 ayrı periyoda ayrılarak karşılaştırma
yapılmıştır. İndis sonuçları, Mardin için 1950-1983 1. periyod ve 1984-2017 2.
periyod olarak, Nusaybin için 1966-1995 1.periyod ve 1996-2017 2. periyod
olarak iki ayrı zaman dilimi esas alınarak değerlendirilmiştir.

Im =

P
(formül 1)
Tom

Burada Im: Yağış indisi, P: yıllık yağış miktarı (mm), Tom: Yıllık ortalama
maksimum sıcaklığı gösterir.

436 Raymond Sneyers, On the statistical analysis of series of observations. World Meteorological

Organization (WMO), Technical Note, No. 143, Geneva, 1990, s.192.
437 Murat Türkeş,“Türkiye’de yıllık ortalama hava sıcaklıklarındaki değişimlerin ve eğilimlerin iklim
değişikliği açısından analizi”, Çevre ve Mühendislik Dergisi, C. 3, S. 9, 1995, s. 9-15.
438
Sırrı Erinç 1965. Yağış Müessiriyeti Üzerine Bir Deneme ve Yeni Bir İndis, İstanbul Üniversitesi
Coğrafya Enstitüsü Yayımları, İstanbul, 1965, s.5
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Tablo 2. Erinç (1965) kuraklık indisi değerleri ve bu değerlere karşılık
gelen iklim ve vejetasyon tipleri

2.2- Normalin Yüzdesi İndisi (PNI)
Normalin yüzdesi indeksi (PNI), belirlenen zaman dilimi içinde yağış
miktarının ortalamasına bölünmesi ve sonucun yüz ile çarpılmasıyla yüzdelik
bir değer elde etme esasına dayanır (formül 2).439
 Pi 
PNI =  ort  *100 (formül 2)
 Pi 
Burada PNI: Normalin yüzdesi indisi, Pi: aktüel yağış miktarı (mm), Piort
ortalama yağış miktarı (mm) gösterir. Bu indise göre kurak dönem, indisin
sürekli olarak eşikten küçük olduğu zaman periyoduna karşılık gelirken, eşiğin
altına ilk düştüğü değer kuraklığın başlangıcı olarak kabul edilir. Kuraklığın
bitimi ise indisin eşikten yükseldiği değer olarak kabul edilir. Bu yöntemle
kuraklık şiddeti, Tablo 3’te görüldüğü gibi sınıflandırılır.440
Tablo 3. PNI indis değerleri ve sınıflandırma

439 Gerhard Willeke,., J.R. M. Hosking, J.R.Wallis, and N.B.Guttman, The National Drought Atlas,

Institute for Water Resources Report 94–NDS–4, 1994, U.S.Army Corps of Engineers.
440 Willeke, age, s.2.
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2.3- Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SPI)
Belirli bir zaman dilimi içinde yağışın ortalamadan olan farkının standart
sapmaya bölünmesi ile SPI değerleri elde edilir (formül 3) ve kuraklığın takibi
amacıyla geliştirilmiştir.441 SPI metoduna göre indeks değerleri ve sınıflandırma
Tablo 4’de verilmiştir.

SPI =

Xi − Xi ort



(formül 3)

Burada SPI: Standartlaştırılmış yağış indisi, Xi: aktüel yağış miktarı, Xiort :
ortalama yağış miktarı, σ: standart sapma. Kurak dönem olarak nitelendirilen
peryod, İndis değerlerinin sürekli negatif olduğu zaman aralığıdır. Kuraklığın
başlangıcı, indis değerinin sıfırın altına ilk düştüğü dönemdir. Kuraklığın bitimi
ise indis değerinin pozitif değere yükseldiği aya karşılık gelir.442 SPI metoduna
göre yapılan sınıflandırma Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. SPI Değerlerine Göre İndeks Değerleri ve Sınıflandırma

3- İklim
Mardin’de sıcak ve ılıman bir iklim hakimdir; en fazla yağış kış aylarında
düşer (329 mm), bunu ilkbahar mevsimi takip eder (223 mm). En kurak mevsim
yaz mevsimidir (6,4 mm). En yüksek sıcaklıklar Temmuz ayında (29,4ºC), en
düşük sıcaklıklar Ocak ayında (2,9ºC) görülür. İklim tipi Erinç İndisine göre (Im:

441 Thomas B. McKee, Nolan. J. Doesken ve John Kleist, The relationship of drought frequency and

duration of time scales. Eighth Conference on Applied Climatology, American Meteorological
Society, Jan17-23, 1993, Anaheim CA, s.179- 186.
442 McKee, age, s.181
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16,6) yarıkurak, step iklimdir. Mardin ilinin yıllık ortalama sıcaklığı 16.6ºC'dir.
Yıllık toplam yağış ortalaması 660 mm’dir (Şekil 2a). Yağışların %50'si kış
ayında, %34'ü ilkbahar, %15'i sonbahar ayında düşer (Şekil 3a). Yaz
mevsiminin yağış payı %1'dir.
Nusaybin’de de sıcak ve ılıman bir iklim hakimdir; en fazla yağış kış
aylarında düşer (225 mm), bunu ilkbahar mevsimi (141 mm) takip eder. En
kurak mevsim yaz mevsimidir (2,4 mm). En yüksek sıcaklıklar Temmuz ayında
(33,2ºC), en düşük sıcaklıklar Ocak ayında (6,5ºC) görülür. İklim tipi Erinç
İndisine göre (Im: 9,6) yarıkurak, step iklimdir. Nusaybin’in yıllık ortalama
sıcaklığı 16.6ºC'dır. Yıllık ortalama yağış miktarı 433 mm’dir (Şekil 2b).
Yağışların %52'si kış ayında, %32,5'ü ilkbahar, %15'i sonbahar ayında düşer.
Yaz mevsiminin yağış payı %0,5'dir (Şekil 3b).

Şekil 2. (a) Mardin’nin 1950-2017 yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği.
(b) Nusaybin’in 1966-2017 yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği.

Şekil 3. (a) Mardin’nin 1950-2017 döneminde mevsimlik yağışların payı
(b) Nusaybin’in 1966-2017 döneminde mevsimlik yağışların payı.
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4-Bulgular ve Tartışma
4.1-Yıllık Yağış Verilerine Göre SPI Analiz Bulguları
Mardin istasyonunda 35 farklı yıl negatif, 33 farklı yıl ise pozitif değerlere
sahiptir. Bu yağışlı dönemlerden 2,5’lik SPI değeri ile 1967 ve 1987 yılları en
yağışlı yıl olarak tespit edilmiştir. En kurak yıllar 1970 (-1,2) ve 2008 (-2) yılları
olmuştur (Şekil 4a). 1989-2017 yılları arasında peryodun başlangıcında
olmadığı kadar uzun bir kurak dönem yaşanmıştır ve son beş yılın en kurak yılı
2017 olmuştur (Tablo 5a). Son 21 yıllık dönemde (1997-2017) 2012 ve 2013
yılları hariç 16 yıl kurak geçmiştir. Nusaybin’de ise son 20 yılın 14 yılı kurak
geçmiştir. En yağışlı yıl 2,1'lik SPI değeri ile 1970 yılı olmuş bunu 2'lik SPI değeri
ile 1997 yılı takip etmiştir. Kurak dönem 1997 yılından sonra belirgin bir durum
almıştır (Şekil 4b). Bu kurak dönemlerden -1,8’lik değer 2016 ve -1,7'lik değer
ile 1985 yılları en kurak yıllar olmuştur. 2008 yılından 2017 yılına kadar
kesintisiz kurak yıllar birbirini takip etmiştir ve bu yıllar arasında SPI değerleri
-0,5 ile -1,8 değerleri arasında değişmektedir (Tablo 5b).

Şekil 4. SPI değerlerinin Mardin (a) ve Nusaybin'de (b) yıllara göre
dağılımı
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Tablo 5. Mardin (a) ve Nusaybin (b)'de son 5 yıla ait SPI değerleri

4.2-Mevsimlik Yağış Verilerine Göre SPI Bulguları
Mardin'in kış mevsiminde peryodun başlangıcında 3-4 yıl ard arda
kuraklık yaşanırken bu sıklık 2007’den itibaren 5-6 yıla çıkmıştır (Şekil 5a). Son
beş yıla baktığımızda 2015 ve 2017 yılları şiddetli kurak geçmiştir (Tablo 5a).
Hem Mardin hem de Nusaybin’de son on yılın (2008-2017) 2012-2013 hariç 8
yılı kurak geçmiştir. İlkbahar mevsiminde, Mardin’de son on yılın 6 yılı kurak,
Nusaybin’de ise 2011 yılı hariç diğer yıllar kurak geçmiştir. Son beş yılda en
kurak yıl 2014 yılı olmuştur. İlkbahar mevsiminde en kurak yıl her iki
yerleşmede de 2008 (Mardin'de -1,6, Nusaybin'de -1,4) yılıdır. Yaz mevsiminde,
Mardin’de 68 yılın yaklaşık %70’i, Nusaybin’de 52 yılın %76’sı kurak geçmiştir.
En yağışlı yıl her iki yerleşmede de 1995 (Mardin: 6,1, Nusaybin: 6,5) yılı
olmuştur. Sonbahar mevsiminde, Mardin ve Nusaybin’de son on yılın 6 yılı
kurak, 4 yılı yağışlı geçmiştir. Mardin’de en yağışlı yıl 1967 (SPI değeri 3,2) ve
1987 (SPI değeri 2,8) yıllarıdır. Nusaybin’de en yağışlı yıl 2004 (SPI değeri 3,1)
yılı olmuştur. Mardin’de en kurak yıl 2010 (SPI değeri -1,5), Nusaybin’de 1984
(SPI değeri -1,4) yılı olmuştur (Şekil 5a, b). Nusaybin'de 2017 yılının tüm
mevsimleri kurak, Mardin'de ilkbahar hariç diğer mevsimler kurak geçmiştir
(Tablo 5a, b).
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Şekil 5. SPI değerlerinin Mardin (a) ve Nusaybin'de (b) mevsimlere göre
dağılımı
4.3-Yıllık Yağış Verilerine Göre PNI Analiz Bulguları
PNI analiz sonuçları ölçüm periyodunun son 5 yılı için
değerlendirilmiştir. Buna göre Mardin’de 2013-2017 yılları arasında 2013
yılı normal geçerken 2014 ve 2015 yılı hafif kurak geçmiş, 2016 yılında
yeniden bir normalleşme yaşanmış ancak 2017 yılı şiddetli kurak geçmiştir.
2013 yılında yaz hariç (şiddetli kurak) diğer mevsimler normal geçmiştir.
2013 yılı 1880’den beri gerçekleşen dördüncü sıcak yıl, karasal sıcaklıklar
açısından ise 0.99°C’lik anomali ile yine dördüncü sıcak yıl olarak kayıtlara
geçmiştir (MGM, 2014). Bu sonuçla uyumlu İç Anadolu Bölgesi'nde bazı
kesimlerde (Çorum, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat) koşullar tespit
edilmiştir (Kızılelma ve Karabulut, 2016). Ancak Mardin'de kayıtların aksine
2013 yılı risksiz geçmiştir. Mardin'de yağış payının yüksek olduğu kış ve
ilkbahar mevsimleri 2014 yılında sırasıyla orta şiddette ve şiddetli kurak
geçmiştir. 2015 yılında sadece kış mevsimi şiddetli kurak geçmiş diğer
mevsimlerde normal koşullar yaşanmıştır. 2016 yılında bir önceki yılın aksine
sonbahar (şiddetli kurak) hariç bir normalleşme ve ilkbaharda hafif kurak
koşullar dikkat çeker (Şekil 6a). Nusaybin'in PNI sonuçlarında Mardin kadar
normal koşullar hakim değildir. 2013-2017 yılları arasında 2013 yılı normal
ve 2014 yılı hafif kurak koşullar hakim olmuştur. Bu durumun yaşanmasında
kış (2013 yılı) ve sonbahardaki (2014 yılı) normal koşulların etkisindendir.
2015 yılı ile birlikte son 3 yılda şiddetli kurak koşullar hakim olmuştur. 2013
yılın aksine 2015 yılının tüm mevsimleri şiddetli kurak geçmiştir. 2016 yılında
sonbahar mevsimi normal koşullar yaşanırken 2017 yılında orta şiddette
kurak koşullar yaşanmıştır. Diğer mevsimlerde şiddetli kurak koşullar hakim
olmuştur.
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Tablo 6. Mardin (a) ve Nusaybin (b)'de son 5 yıla ait PNI değerleri

4.4-Erinç Kuraklık İndisi (Im)
Mardin’de 1950-1983 yılları arasında 1954, 1963, 1967, 1968, 1969,
1976 ve 1982 yılları yarı nemli şartlar hakimken, 1970 yılı en kurak yıl olmuştur
(Im: 10,3). Fakat hiçbir yılda çöl şartları oluşacak kadar kuraklaşma meydana
gelmemiştir (Şekil 6a). 2. periyotta 1987 (Im: 29,6) ve 1988 (Im: 26,1) yılları
yarı nemli şartlar hakim olmuş ve bu tarihten itibaren kuraklaşma eğilimi
belirginleşerek 2008 yılına kadar yarı kurak şartlar hakim olmuştur. Yarı kurak
şartlar 2008 (Im: 6) ve 2010 (Im: 7,8) yıllarında yerini çöl şartlarına bırakmıştır
(Şekil 6b). 2017’de (Im: 8,8) yeniden yarıkurak şartlar hakim olmuştur.

Şekil 6. Mardin'de 1. periyod ve 2. periyotta (b) Erinç kuraklık indis
değerlerinin yıllara göre dağılımı ve iklim özelliği (açıklama: YK: yarı kurak, Y.N:
yarı nemli)
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Nusaybin’de 1966-1995 yılları arasında yarıkurak şartlar hakimdir (Şekil
7a). En kurak yıllar 1978 (Im: 8,1) ve 1980 (Im: 8,4) iken, diğer yıllarda indis bu
değerlere yakındır. 2. periyod yani 1996-2017 yılları arasında çöl şartlarına
doğru bir gidişat söz konusudur. Özellikle 2008 (Im: 5,9) ve 2010 (Im: 6,3)
yılları çöl şartlarının yaşandığı yıllardır. Bundan sonra kısa süreli yarıkurak
şartlar yaşansa da (2012 Im: 9,2, 2013 Im: 9,2, 2014 Im: 8,1) 2015 ile birlikte
indis değerleri 8’in altına inmiş ve Nusaybin’de artık çöl şartları hakim duruma
geçmiştir (2015 Im: 3,7, 2016 Im: 5,9, 2017 Im: 4,8) (Şekil 7b).

Şekil 7. Nusaybin'de 1. periyod ve 2. periyotta (b) Erinç kuraklık indis
değerlerinin yıllara göre dağılımı ve iklim özelliği (açıklama: YK: yarı kurak)
4.4-Yıllık Sıcaklık Ortalamalarındaki Anomaliler ve Eğilimler
Mardin’nin yıllık sıcaklık anomali grafiğinde 1950’den 1992’ye kadar
çoğunlukla normalin altında kaldığı soğuk bir dönem gözlenmektedir. Uzun
süreli ortalamaya göre 1967 yılında -2,8°C ve 1992 yılında -2,7°C’lik soğuma
gerçekleşmiştir (Şekil 8a). 1992 yıldan itibaren bir artış yani pozitif anomaliler
görülmektedir. 1992 yılından önceki pozitif anomali değerleri bu yıldan sonraki
anomali değerleri kadar yüksek değildir (1962 ve 1955 1°C). Yani 1992'den
sonra sıcaklık artışları oldukça yüksektir ve en fazla artış 2010 yılında +3°C 'lik
artışla en fazla sıcaklık artışının yaşandığı yıl olmuştur. 2010 yılını +1,7°C'lik
artışla 2017 yılı takip etmiştir. Eğilim grafiğinde ise 1998 yılından itibaren
sıcaklıklarda belirgin bir artış eğilimi gözlenmektedir (Şekil 8b). Mardin’nin
yıllık sıcaklıklarındaki artma eğilimine bakıldığında 0,01 düzeyinde istatistiksel
olarak anlamlı artış eğilimi tespit edilmiştir (Tablo 7). 68 yıllık periyotta yıllık
sıcaklıkta +1,5°C artış gerçekleşmiştir.
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Şekil 8. Mardin’nin yıllık ortalama sıcaklıklarındaki değişimler. (a) siyah
sütunlar yıllık anomalileri göstermektedir (açıklama: ort.sıc.: ortalama sıcaklık),
(b) Mann-Kendall sınamasının ardışık çözümlenmesinden elde edilen yıllık
ortalama sıcaklık dizilerindeki eğilimlerin yıllara göre değişimleri.
Nusaybin’de de Mardin’nin yıllık sıcaklık anomali grafiğinde olduğu gibi
özellikle 1979’dan 1997 yılına kadar sıcaklıkların normalin altında kaldığı soğuk
bir dönem dikkat çekmektedir (Şekil 9a). Uzun süreli ortalama göre 1992 yılında
-2,9°C’lik soğuma gerçekleşmiştir. Bu yıldan itibaren bir artış yani pozitif
anomaliler görülmektedir ki bu anomaliler periyodun başlangıcındaki kadar
düşük değildir. Örneğin 1970 yılında 1,1°C ve 1979 yılında 0,9°C 'lik bir artış
görülürken 2010 ve 2012 yıllarında 2,6°C 'lik artış görülmüştür (Şekil 9a).
Sıcaklıklarda belirgin bir artış (pozitif anomaliler) 1998 yılından itibaren
kesintisiz olarak 2017 yılına kadar devam etmiştir. Eğilim grafiğinde ise 2000
yılından itibaren sıcaklıklarda belirgin bir artış eğilimi gözlenmektedir (Şekil 9b).
Nusaybin’de de yıllık sıcaklıklarda 0,01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
artış eğilimi tespit edilmiştir (Tablo 7). 52 yıllık periyotta yıllık sıcaklıkta +1,3°C
artış gerçekleşmiştir.
Analiz bulguları daha önce yapılmış kuraklıkla ile ilgili çalışmalarla
uyumludur443,444,445,446 ve sıcaklıklardaki artışlar devam ederse 2023 yılında yıllık
ortalama sıcaklığın 16°C 'den 17°C'ye çıkacağı öngörülmektedir.447 Türkiye'de
kuraklıktan en fazla etkilenebilirlik ve risk çözümlemesi ile ilgili çalışmada da
etkilenebilecek iller arasında Mardin ili de bulunmaktadır.448
Muhammed Bahadır, "Güneydoğu Anadolu Proje Alanında Sıcaklık ve Yağışın Trend Analizi",
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 4, S. 16, 2011, s. 58.
444 Murat Türkeş, "Türkiye'de Gözlenen ve Öngörülen İklim Değişikliği, Kuraklık ve Çölleşme", AÜ
Çevrebilimleri Dergisi, C. 2, S. 4, 2012, s.2.
445 Abdullah Akbaş,"Türkiye Üzerindeki Önemli Kurak Yıllar". Coğrafi Bilimler Dergisi, C. 2, S.12,
2017, s.105.
446 Zahide Acar Deniz- Barbaros Gönençgil, "Türkiye Sıcaklık Ekstremlerindeki Değişiklikler",
Coğrafya Dergisi, S. 35, 2017, s. 53.
447 Muhammed Bahadır, "Güneydoğu Anadolu Proje Alanında Sıcaklık ve Yağışın Trend Analizi",
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 4, S. 16, 2011, s. 51.
448 Murat Türkeş, "Türkiye'nin İklimsel Değişkenlik ve Sosyo-Ekolojik Göstergeler Açısından
Kuraklıktan etkilenebilirlik ve Risk Çözümlemesi", Ege Coğrafya Dergisi, C. 2, S. 26, 2017, s. 64.
443

307

Türkan BAYER ALTIN

Şekil 9. Nusaybin’nin yıllık ortalama sıcaklıklarındaki değişimler. (a)
siyah sütunlar yıllık anomalileri göstermektedir (ort.sıc.: ortalama sıcaklık), (b)
Mann-Kendall sınamasının ardışık çözümlenmesinden elde edilen yıllık
ortalama sıcaklık dizilerindeki eğilimlerin yıllara göre değişimleri.
4.5-Mevsimlik Sıcaklık Ortalamalarındaki Anomaliler ve Eğilimler
Mardin'in mevsimlik sıcaklık anomali değerlerine bakıldığında (Şekil 10)
kış mevsiminde 1950-2017 peryodunun başlangıcından 1977 yılına kadar olan
28 yıllık sürede sadece 5 yıl pozitif anomali değerleri gözlenmiş ve geri kalan
yıllarda negatif anomali değerleri tespit edilmiştir (Şekil 10a). Bu dönem içinde
1972 yılı en düşük anomali değeri (-2,3) ile en soğuk yıl olmuştur. 1992 yılı ise
68 yılın en soğuk kışı ve en düşük anomaliye (-3,1) sahip yılı olmuştur. Bu yıldan
sonra küçük artışlarla devam eden pozitif anomali değerleri dikkati çeker ve en
yüksek pozitif anomali değeri (+2,4) 2010 yılına aittir. 2010 yılı haricinde 1999
(+2) ve 2014 (+2,1) yılları pozitif anomali değerleri ile dikkat çeken diğer
yıllardır. Sıcaklıklarda görülen artış eğilimi 1990'ların sonunda (1998)
gerçekleşmiştir (Şekil 11a). Kış sıcaklıklarındaki artış +1,6ºC'dir. Kış ortalama
sıcaklıklarında görülen eğilimler 0,01 düzeyinde anlamlıdır (Tablo 7). İlkbahar
mevsiminin 68 yıllık zaman dizisinin en soğuk anomali değeri 1963 yılına aittir
(-2,2) ve bu yıldan sonra 1989'a kadar anlamlı bir sıcaklık artışı meydana
gelmemiştir. 1989'da +2,6'lık bir pozitif anomaliden sonra 1992 ve 1993 yılları
negatif anomalilerin (-1,8 ve -1,5) yaşandığı yıllar olmuştur. 1993'den sonra
(1997 hariç) önemli bir negatif anomalinin olduğu soğuk bir yıl yaşanmamıştır.
Kış mevsiminin aksine en yüksek pozitif anomali 2010 yılına değil 2008 yılına
(+2,6) aittir (Şekil 10b). 68 yıllık periyotta sıcaklık artışı +0,7ºC'dir. Bu
mevsimde de belirgin artışlar 1990'lı yılların sonuna (1998) rastlar (Şekil 11b)
ve ortalama sıcaklıklarında görülen eğilimler 0,01 düzeyinde anlamlıdır (Tablo
7). Yaz mevsiminin yıllık ortalama sıcaklık anomalileri grafiğinde 1950-1984
yılları arasında kısa süreli sıcak dönemlerle birlikte çoğunlukla değerlerin
normalin altında kaldığı bir dönem izlenmektedir. Bunun ardından zayıf bir
ısınma eğiliminin gözlendiği 1985-1991 pozitif anomaliler ve 1992-1997
arasında negatif anomaliler takip eder. 1998'den 2017'e kadar arada önemsiz
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negatif anomaliler görülse de (2002: -0,2, 2004: -0,1, 2009: -0,3) çoğunlukla
normalin üstünde kaldığı ve 0,01 düzeyinde anlamlı sıcak periyod gözlenmiştir
(Şekil 10c). 1998 eğilimin başlangıç yılıdır (Şekil 11c). Yaz ortalama
sıcaklıklarında görülen eğilimler 0,01 düzeyinde anlamlıdır (Tablo 7) ve
+2,1ºC'lik sıcaklık artışı ile en yüksek artışın yaşandığı mevsimdir. Sonbahar
mevsiminde 1950'den 1998'e kadar kısa süreli sıcak ve soğuk dönemlerin
birbirini takip ettiği ve 1967-1973 soğuk dönemi dikkat çekmektedir. 1998'den
sonra güçlü olmayan anlamlı bir ısınma eğilimi izlenir. 1998-2017 aralığında
2010 yılı +2,7'lik pozitif anomali değeri ile en sıcak yıl olmuştur. 2011 yılı ise bir
önceki yılın aksine 1990'dan itibaren görülen en düşük negatif anomalinin
yaşandığı soğuk bir yıl olmuştur (Şekil 10d, 11d). Birbiri ardı sıra gelen negatif
ve pozitif anomaliler birbirlerinin etkilerini zayıflatarak tüm diziyi temsil eden
ve istatistiksel olarak güçlü bir eğilimin ortaya çıkmasına engel olmuştur ve
anlamlılık düzeyi 0,05 düzeyinde kalmıştır (Tablo 7). Diğer mevsimlerde olduğu
gibi belirgin sıcaklık artış eğilimi 1998 yılına karşılık gelir. Sıcaklık artışı
+1,8ºC'dir.
Yukarıdaki bulgular bölgesel ölçekte sıcaklıklardaki eğilimi inceleyen
çalışmalarla (Türkeş, 1995, 2012) uyumludur.

Şekil 10. Mardin’nin mevsimlik ortalama sıcaklıklarındaki değişimler.
Siyah sütunlar mevsim anomalilerini göstermektedir (ort.sıc.: ortalama sıcaklık
(1950-2017)).
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Şekil
11.
Mardin'in
Mann-Kendall
sınamasının
ardışık
çözümlenmesinden elde edilen mevsimlik ortalama sıcaklık dizilerindeki
eğilimlerin yıllara göre değişimleri.
Nusaybin'in mevsimlik sıcaklık anomali değerlerine bakıldığında (Şekil
12) kış mevsiminde periyodun başından 1994'e kadar belirgin bir soğuk
dönem, 1994'den sonra giderek artan pozitif anomalilerle birlikte sıcak dönem
gözlenir. 52 yıllık dönem içinde en belirgin soğuma -3,1'lik negatif anomali ile
1992 yılı olmuştur. 2012'deki yüksek negatif anomali (-1,6) dışında soğuk bir
yıla rastlanmamıştır. 2009'la birlikte 2017'e kadar sıcak bir dönem yaşanmıştır
ki en yüksek pozitif anomali (+2,5) 2017'e aittir (Şekil 12a). Bu mevsimde
sıcaklık artışı 3,6ºC olarak tespit edilmiştir (Şekil 12a). Kış mevsiminde görülen
belirgin ısınma eğiliminin başlangıcı 2000'li yılların başına rastlar (Şekil 13a) ve
0,05 düzeyinde anlamlı artış eğilimi vardır (Tablo 7). İlkbahar mevsiminin
sıcaklık anomali grafiğinde periyodun başından 1979'a kadar pozitif ve negatif
anomaliler birbirini takip eder. 1980'den 1989'a kadar sıcak yılın yaşanmadığı
kesintisiz bir soğuk dönem dikkati çeker. 1989 ve 2008 yılları en yüksek pozitif
anomalinin (+2,6) yaşandığı yıllar olmuştur. 1989'dan 1997'e kadar belirgin bir
soğuk dönem daha sonraki yıllarda yerini çoğunlukla pozitif anomali
değerlerinin görüldüğü sıcak döneme bırakmıştır (Şekil 12b). Bu mevsimde
sıcaklık artışı gerçekleşmemesinin yanı sıra -0,1ºC düşüş tespit edilmiştir.
İstatistiksel olarak anlamlı bir artış eğilimi yoktur (Şekil 13b, Tablo 7). Yaz
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mevsiminde dönemin başlangıcından 1997'ye kadar arada önemsiz sıcak
yıllarla birlikte belirgin bir soğuk dönem dikkati çeker. 1998'den 2017'e kadar
pozitif anomalilerin görüldüğü (2009 ve 2002 yılları hariç) belirgin bir sıcak
dönem izlenir. 52 yıllık periyotta 1,2ºC'lik sıcaklık artışı gerçekleşmiştir (Şekil
12c). Belirgin sıcaklık artış eğilimi 2000'li yılların başına rastlar (Şekil 13c) ve
artış eğilimi 0,01 düzeyinde anlamlıdır (Tablo 7). Gerek Mardin gerekse
Nusaybin'in yaz sıcaklıklarında görülen bu kuvvetli artış eğiliminde yerel
rüzgarlardan Samyelinin etkisinin olduğu söylenebilir. Bazı araştırıcılara
göre449,450 Türkiye’de meydana gelen kurak yılların büyük bir kısmı Kuzey
Atlantik Salınımı'nın (NAO) pozitif dönemine karşılık gelmektedir. Bu durum en
azından Güneydoğu Anadolu bölgesi için geçerli değildir. Çünkü bu rüzgarın
etkili olduğu zamanlarda sıcaklıklar +40ºC'nin üzerine çıkabilmektedir.451
Gerçekte bölgesel iklim süreçleri için yeni bir ölçek küçültme yönteminin ele
alındığı çalışmada452 İç bölgeler için, yerel süreçlerin geniş ölçekli süreçlerden
daha etkili olduğu tespit edilmiştir.Sonbahar mevsiminin anomali grafiğinde
1966'dan 1981'e kadar birbirini takip eden soğuk ve sıcak yıllar izlenir.
1982'den 1997'e kadar negatif anomalilerin hakim olduğu soğuk dönem dikkati
çeker. 1998'le birlikte belirgin bir ısınma eğilimi ve sıcaklıkların devamlı arttığı
arada önemsiz düşüşlerin gerçekleştiği soğuk yıllarla birlikte 2017'e kadar
sıcak dönem izlenir (Şekil 12d). Bu mevsimin sıcaklık artışı 0,7ºC olarak
gerçekleşmiştir. Sıcaklıklarda istatistiksel olarak anlamlı artış eğilimi yoktur
(Şekil 13d, Tablo 7).

Murat Türkeş- Ecmel Erlat, “Precipitation changes and variability in Turkey linked to the North
Atlantic Oscillation during the period 1930-2000”, International Journal of Climatology, S.23, 2003,
s.1778.
449

450

Murat Türkeş- Ecmel Erlat , “Climatological Rresponses of Winter Precipitation in Turkey to
Variability of the North Atlantic Oscillation during the Period 1930–2001", Theoretical and Applied
Climatology, S. 81, 2005, s. 47.
451 Sabri Karadoğan, "Mardin Şehrinin Situasyonu ve Yer Seçimindeki Etkili Olan Coğrafi

Faktörler", Makalelerle Mardin II Ekonomi-Nüfus Kentsel Yapı, Ed. İbrahim Özcoşar, Mardin Tarihi
İhtisas Kütüphanesi Yayını No: 8, Mardin 2007, s. 1-233.
452 Hasan Tatlı, Nushet Dalfes, Ş. Sibel Menteş, “A Statistical Downscaling Method for Monthly
Total Precipitation over Turkey”,International Journal of Climatology, 54, 2004, s.161-188.
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Şekil 12. Nusaybi’nin mevsimlik ortalama sıcaklıklarındaki değişimler.
Siyah sütunlar mevsim anomalilerini göstermektedir (ort.sıc.: ortalama sıcaklık
(1966-2017)).

Şekil
13.
Nusaybin'in
Mann-Kendall
sınamasının
ardışık
çözümlenmesinden elde edilen mevsimlik ortalama sıcaklık dizilerindeki
eğilimlerin yıllara göre değişimleri.
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Tablo 7.Mardin ve Nusaybin'e ait yıllık sıcaklık ortalamalarının eğilim
analiz sonuçları (*anlamlılık düzeyi 0,01)

4.6- Yıllık ve Mevsimlik Yağış Miktarlarındaki Değişim ve Eğilimler
Mardin'de periyodun başlangıcında yağışlarda genel olarak artış görülse
de 1958-1966 döneminde daha az yağış gerçekleşmiştir. 1950-1967 dönemine
kıyasla 1968-1990 döneminde anlamlı bir artış eğilimi gözlenmektedir. Yağış
miktarında belirgin azalma eğilimi 1990’ların ortalarından (1996) itibaren
görülmektedir (Şekil 14a). Nusaybin'de periyodun başlangıcı olan 1966-1972
döneminde diğer yıllara göre daha fazla yağış gerçekleşmiştir. 1972 den 1984'e
kadar anlamlı olmayan azalış eğilimi ve 1999'a kadar yeniden anlamlı olmayan
artış eğilimi izlenmiştir (Şekil 14b). 2007 yılı ile birlikte yağışlardaki azalış
eğilimi anlamlılık seviyesine ulaşmıştır. Azalma eğilimi Nusaybin’de daha
kuvvetlidir. İstatistiksel anlamlılık Mardin’de 0,05, Nusaybin’de 0,01
düzeyindedir (Tablo 8).

Şekil 14. Mardin (a) ve Nusaybin'in (b) Mann-Kendall sınamasının
ardışık çözümlenmesinden elde edilen yıllık toplam yağış dizilerindeki
eğilimlerin yıllara göre değişimleri.
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Mardin'in mevsimlik yağış değerlerine bakıldığında (Şekil 15) kış
mevsiminde periyodun ilk çeyreğinde artış eğilimi görülse de 1957'den sonra
yağış miktarlarında artma ve azalma yönünde dalgalanmalar meydana
gelmiştir. Kış yağışlarındaki azalma 1988'den sonra belirgin bir durum almış ve
1995'de azalış eğilimi (Şekil 15a) 0,05 düzeyinde anlamlılık seviyesine
ulaşmıştır (Tablo 8). İlkbahar yağışlarında 1950'den 1970'lerin başına kadar
artış ve azalışların birbirini takip ettiği dalgalanmalar gerçekleşmiş ve 1970'den
1989'a kadar artış yönünde eğilim gerçekleşmiştir (Şekil 15b). 1996'dan
itibaren azalış eğilimi 0,05 düzeyinde anlamlılık seviyesine ulaşmıştır (Tablo 8).
Yaz yağışlarında periyodun ilk çeyreğinde (1956-1961aralığındaki dik sıçrama
anlamlılık seviyesinin üstündedir) anlamlı bir artış eğilimi dikkati çeker.
1961'den sonra 1985'e kadar 0,05 düzeyinde anlamlı azalış eğilimi ve 19852001 aralığında yeniden artış eğilimi gerçekleşmiştir (Şekil 15c, Tablo 8). 2004
yılından itibaren artış eğilimi görülse de anlamlılık seviyesine ulaşmamıştır.
Sonbahar yağışlarında periyodun başından 1997'e kadar 0,05 düzeyinde
anlamlı artış eğilimi görülürken 1997'den sonra anlamlı olmayan azalış eğilimi
görülmektedir (Şekil 15d, Tablo 8).

Şekil
15.
Mardi'nin
Mann-Kendall
sınamasının
ardışık
çözümlenmesinden elde edilen mevsimlere ait toplam yağış dizilerindeki
eğilimlerin yıllara göre değişimleri
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Nusaybin'in mevsimlik yağış değerlerine bakıldığında (Şekil 16) kış
mevsiminde periyodun başından 1990'ların sonuna kadar iklimsel bir
dalgalanma yani sistematik olarak yağış miktarlarında artış ve azalıştan söz
edilebilinir (Şekil 16a). 2000'li yılların başından itibaren 0,05 anlamlılık
düzeyinde azalış eğilimi görülmektedir (Tablo 8). İlkbahar yağışlarında
1966'dan 1977'e kadar artış eğilimi, 1977'den sonra 2000'li yılların başına
kadar anlamlı olmayan azalış eğilimi dikkati çeker. Yağışlardaki azalış 2004
yılından itibaren 0,05 düzeyinde anlamlı seviyeye ulaşmıştır (Şekil 16b, Tablo
8). Yaz yağışlarında 1972-1983 aralığında anlamlı artış eğilimi dikkati çeker.
1983'den itibaren günümüze kadar anlamlı olmayan artış eğilimi
gerçekleşmiştir (Şekil 16c, Tablo 8). Sonbaharda periyodun başında, 1969
yılından itibaren anlamlı azalış eğilimi dikkati çeker. Yağışlardaki azalış 1990
yılına kadar devam etmiş bu yıldan sonra kısa süreli artış 1990'ların sonuna
kadar sürmüştür. Bu kısa süreli anlamlı olmayan artış eğiliminden sonra
yeniden 2000'li yılların başından günümüze kadar anlamlı olmayan azalış
eğilimi gerçekleşmiştir (Şekil 16d, Tablo 8).
Tablo 8. Mardin ve Nusaybin'nin yıllık ve mevsimlik toplam yağış
dizilerindeki eğilimlerin analiz sonuçları (*anlamlılık düzeyi 0,05)
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Şekil
16.
Nusaybin'in
Mann-Kendall
sınamasının
ardışık
çözümlenmesinden elde edilen mevsimlere ait toplam yağış dizilerindeki
eğilimlerin yıllara göre değişimleri
Bir bölgenin veya yerin kuraklık boyutunu ortaya çıkarırken yıllara göre
yağış dağılımının oransal miktarı da önemlidir. Mardin'in 1950-2017
periyodunun yağış ortalaması diğer bir deyişle yağış normali 660 mm'dir.
Periyodun başından 1987'e kadar önemli bir azalma olmamıştır. 1987'den
itibaren yağış miktarı azalarak (%40-%48 oranında) devam etmiş ve 2017' e
kadar en düşük seviyesine ulaşmıştır (azalma oranı %19-%62). 68 yıl içinde
%80'lik artışla en fazla artışın olduğu yıllar 1967 ve 1987'dir. En fazla azalma
oranı (%62) ise 2008 yılıdır (Şekil 17a). Nusaybin'in yağış dağılışı grafiğinde
(Şekil 17b) 1967'den 1996'ya kadar artış ve azalış oranlarının birbirini takip
ettiği, kısa süreli dalgalanmalar izlenmektedir. Bu dönemi 1996-2001 aralığında
normalin altında seyreden kurak bir dönem ve 2003'den 2006'ya kadar kısa
süreli artış dönemi takip eder. 2006'dan sonra yağış miktarı normal seviyesine
ulaşmamış, aksine 2017'e kadar kesintisiz normalin altında, %4-%60 oranında
değişen azalmanın gerçekleştiği kurak dönem gerçekleşmiştir.
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Şekil 17. Mardin (a) ve Nusaybin'de (b) yağışlardaki artma ve azalma
oranlarının yıllara göre dağılımı
Yukarıda verilen bulgular Türkiye yağışlarındaki önemli azalma
eğilimleri ve kuraklık olaylarını konu alan çalışmalarla453,454,455,456 uyumludur.
Sonuç
Mann-Kendall istatistik testi ve anomali sonuçlarına göre Mardin ve
Nusaybin’nin sıcaklık zaman dizisinde genel olarak birden fazla 2 farklı periyod
tespit edilmiştir. Bunlar; (1) periyodun başından 1990’ların ortasına kadar
dalgalanmalarla birlikte bir soğuma, (2) 1992 yılından sonra soğumanın
zayıfladığı dönem, 1998 yılından itibaren sıcaklıkların kuvvetli bir şekilde
arttığı bir döneme bırakmıştır ki bu ısınma eğilimi halen devam etmektedir.
Diğer bir ifadeyle sıcak koşulların egemen olduğu bir döneme geçişin (iklim
değişikliği sinyali) 1990’li yılların sonlarında olduğunu göstermektedir.
Mardin'de yıllık toplam yağışlardaki azalma eğilimi 1990’ların ortalarından,
Nusaybin'de ise 2000'li yılların başından itibaren görülmektedir. Mardin'de
yağışlarındaki önemli azalma eğilimleri ve kuraklık olayları, kış mevsiminde
daha belirgin olarak oluşmuştur. Kış mevsimindeki yağış değişiklikleri dikkate
alındığında, kuraklık olaylarının en şiddetli ve geniş yayılışlı olanlarının, 19681978 dönemi ile 1989-2017 döneminde oluşmuştur. Nusaybin'de ise 19691974 dönemi ile 2007-2017 kurak dönemleridir. Mardin'de 68 yılda yıllık
453

Turgay Partal- Ercan Kahya, "Trend Analysis in Turkish Precipitation Data, Hydrological Processes,
S. 20, 2006, s. 2011-2026.
454Murat Türkeş, "Türkiye'de Gözlenen ve Öngörülen İklim Değişikliği, Kuraklık ve Çölleşme", AÜ
Çevrebilimleri Dergisi, C. 2, S. 4, 2012, s.13.
455 Serhat Şensoy- Necla Türkoğlu vd. "Trends in Turkey Climate Indices From 1960 to 2010", 6th
Atmospheric Science Symposium, 24 - 26 April 2013, ITU, Istanbul, Turkey.
456 35
İhsan Çiçek- Neşe Duman, "Seasonal and Annual Precipitation Trends in Turkey", Carpathian
Journal of Earth and Environmental Sciences, C. 2, S. 10 May 2015, s. 77 - 84.
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sıcaklıkta 1,5ºC'lik artış kaydedilmiştir. Mevsimler içinde en fazla sıcaklık artışı
2,1ºC ile yaz mevsimine aittir. Nusaybin'de 52 yılda yıllık sıcaklık artışı 1,3ºC
iken mevsimler içinde en fazla sıcaklık artışı 3,6ºC ile kış mevsimine aittir.
Ayrıca ilkbahar mevsiminde 0,1ºC'lik soğuma kaydedilmiştir. Diğer taraftan her
iki yerleşmede de yaz ve sonbahar yağışlarında anlamlı bir azalış eğiliminin
olmaması daha nemli koşullara doğru bir gidişin işareti olabilir. Bu durum
özellikle bahar sıcaklıklarında az da olsa düşüşün yaşandığı Nusaybin'de daha
kuvvetle muhtemeldir.
Her iki yerleşmede de Erinç Kuraklık İndisi, SPI ve PNI değerleri
birbirleriyle tutarlıdır. SPI ve PNI verilerine göre Mardin ve Nusaybin'de son 5
yılın en kurak yılı 2017 ve son 20 yılın en kurak yıl 2008 yılı olmuştur. Mardin
ve Nusaybin'in yaz mevsimi zaten kurak geçmektedir ancak en yağışlı mevsim
olan kış ve ilkbahar mevsiminin genel olarak kurak geçmesi riskli bir durumu
işaret etmektedir. Mardin’de 68 yılda (1950-2017) yıllık yağış miktarı yaklaşık
%45 oranında azalmıştır ki yıllık yağış eğiliminin azalış yönünde olması bu
durumu desteklemektedir. Nusaybin’de yıllık yağışlar 52 yılda %48 oranında
azalmıştır. Erinç kuraklık İndisi bu sonuçları desteklemektedir ki her iki
yerleşmede de yarıkurak şartlar yerini çöl şartlarına bırakmıştır. Ayrıca kurak
ve sıcak (özellikle yaz mevsiminde) koşulların yaşanması, NAO'nun pozitif
devrelerinin etkisinden çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni özellikle yaz
mevsimi boyunca etkisi altına alan samyeli (çöl karakterli) rüzgarlarının ile
ilgilidir.
Mardin ve Nusaybin’in kurak-yarı kurak bir iklim kuşağı içerisinde yer
alması, sulamanın önemini bir kat daha artırmaktadır. Her iki yerleşmede de
sıcaklıklar artmakta, yağışlar azalmaktadır. Bu durum beraberinde aşırı
buharlaşma ve su noksanlığını ortaya çıkaracak, çöl şartlarını getirecektir. Her
iki yerleşmenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olduğu göz önünde
bulundurulacak olursa yoğun kuraklık yaşanan dönemlerde etkin mücadele
programı uygulayarak kuraklığın etkilerini en aza indirmek için tedbirler
alınmalı ve yörenin tarımsal yönden kalkınması için su kaynaklarının
geliştirilmesi konusunda gerekli yatırımlar yapılmalıdır.
Katkı Belirtme
Bu makalede kullanılan Mardin ve Nusaybin şehirlerine ait yağış ve
sıcaklık verileri Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğünden elde edilmiştir. Devlet
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne teşekkür ederim.
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ÖZET: Bu çalışmanın amacı, Mardin ilinin Kızıltepe ilçesinde pamuk tarımı yapan
işletmelerin pamuk lif kalitesine bakış açılarını değerlendirmektir. Araştırmada kullanılan
veriler, pamuk tarımı yapan 50 işletme ile yüz yüze görüşülerek anket yolu ile elde
edilmiştir. Çalışmada; pamuk üreticileri ile yapılan görüşmelerde, çiftçinin eğitim durumu,
arazi varlığı, ne kadar süredir üretim yaptığı, pamuk üretimi dışında elde ettiği gelir olup
olmadığı gibi kişisel soruların yanında; pamuk ekimini ne zaman gerçekleştirdiği,
kullandığı sulama yöntemi, kullandığı gübre, gübre miktarı ve zamanı, üretimde
karşılaşılan yabancı otlar ve uygulanan çözüm yolları, hasat zamanı ve hasat şekli, elde
edilen verim gibi genel pamuk yetiştiriciliği ile ilgili sorular sorulmuştur. Çiftçilerin pamuk
yetiştiriciliği dışında herhangi bir gelirlerinin olmadığı ve desteklemenin olmaması
halinde pamuk yetiştirmeyecekleri ortaya çıkmıştır. Üreticilerin verimi yüksek ve kaliteli
tohum kullandıkları, yetiştiricilik esnasında ilgili kişi veya kurumlardan gerekli yardımı
aldıkları ve bunun sonucunda yüksek verim elde ettikleri görülmektedir. Üreticilerin hasat
döneminde pamuğun temiz toplanması için gerekli önlemleri almadıkları ve bu konuya
dikkat etmedikleri; ancak kütlüyü satma esnasında aracıların veya çırçır fabrikalarının
çeşide, kaliteye, temizliğe ve randımana dikkat ettiklerini bildikleri ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mardin, Pamuk, Lif kalitesi

Cotton Farmer's View of Cotton Fiber Quality
(Mardin Province of Example)
ABSTRACT: The aim of this study was to evaluate the perspectives of cotton fiber
quality on cotton cultivation enterprises engaged in Mardin/Kızıltepe province. The data
used in this study was obtained by the way of survey which based on interviews with 50
cotton growers. In the study, in an interview with the cotton producers, we asked them
personal questions such as educational backgrounds, land assets, how many years are
they hold on cotton production, whether they have any income except the production of
cotton and regarding the overall cotton cultivation questions as when they carry out
cotton plantation, which irrigation method they use, fertilizer use and the amount and

Azize ÖNER – Ceren ODABAŞIOĞLU – Osman ÇOPUR
timing of fertilizer, weeds they cope with and weed struggle methods, harvesting time and
harvest methods, yield per dechare. It has emerged that in the absence of cotton
cultivation farmers don’t have any income and they don’t continue cotton production
without cotton cultivation support. Farmers use high quality and high yield given cotton
seeds also they receive assistance from the relevant persons or entities during the
cultivation so they obtain high yield. It’s emerged that farmers don’t take the necessary
measures for the collection of clean cotton during the harvest also pay no attention for this
while they know merchants and ginning factories pay attention to some characteristics of
cotton such as variety, quality, cleanliness and efficiency.
Keywords: Mardin, Cotton, Fiber Quality

1. GİRİŞ
Pamuk bitkisi, lif ve tohumu ile dünya tarımı ve ticaretini yakından
ilgilendirmektedir. Pamuk, birçok sanayi kolunda hammadde olarak
kullanılmakta ve yarattığı istihdam nedeniyle ülke ekonomisinde stratejik bir
öneme sahiptir. Türkiye’nin ekonomisine ihracatı ile büyük katkı sağlayan
pamuk bu sanayi kollarında hammadde olarak kullanılmasıyla da büyük önem
taşımaktadır.
Pamuk, dokuma, tekstil ve yağ sanayinin hammaddesidir. Ülkemizde
pamuk üç önemli bölgede üretilmektedir. Bunlar Ege, Çukurova ve Güneydoğu
Anadolu Bölgeleridir. Bölgemiz ülke pamuk üretiminin %60‘ını
karşılamaktadır.
Tarıma dayalı sanayideki gelişmeler doğrudan üreticiyi etkilemektedir.
Çırçır işletmeleri pamuğu hammadde olarak kullanan sanayi kollarından en
önemlisidir. Çırçır fabrikaları üretici ile tekstil firmaları arasında köprü görevi
görmektedir. Pamuk lifleri doğru işlenmediği taktirde lif kalitesi
azalabilmektedir. Bu yüzden çırçır fabrikaları üreticiden aldığı kütlü pamuğu en
uygun şekilde işleyerek tekstilcinin taleplerini karşılamak durumundadır.
Lif kalitesini etkileyen önemli etmenlerden biri olan nem fazlalığından
dolayı lifin rengini bozabilmekte ve parlaklığını azaltabilmektedir. Ayrıca
çırçırlama esnasında birçok sorunla karşılaşmasına neden olmaktadır. Bununla
birlikte lifteki nemin azlığı çırçırlama esnasında lifte kırılmaların artmasına
neden olmakta ve lif kalitesini olumsuz etkilemektedir. Çırçırlama etkinliğini
etkileyen bir diğer faktör yabancı maddedir. Yabancı maddelerin lif
temizleyicilere alınması esnasında lif kayıplarının yanında liflerin birbirine
dolanarak nep oluşturma riski artabilmektedir.
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Mardin ili Kızıltepe ilçesinde pamuk tarımının yapısını ortaya çıkarabilmek
pamuk üretim sektörünün üreticilerle olan ilişkisini tespit etmek ve ortaya
çıkan sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Materyal
Bu çalışmada materyal olarak Mardin ilinin Kızıltepe ilçesinde pamuk
üreticiliği yapan ve bölgeyi temsil edecek şekilde rastgele seçilen 50 çiftçiye
sorulan anket soruları ve çiftçilerin bu sorulara verdikleri cevaplar
kullanılmıştır.
2.2. Metot
Bu çalışmada, genel anlamda pamuk üreticilerinin pamuk lif kalitesine
bakış açıları araştırılmıştır. Bunun için sözü edilen yerlere gidilerek çiftçilere
yönelik bir dizi sorudan oluşan anket çalışması yapılmıştır. Çalışmanın verileri,
yüzyüze görüşme yoluyla elde edilmiştir.
Çalışmada elde edilen veriler 2017 yılı üretim sezonuna aittir.
Çiftçilerle yapılan anket çalışması ile çiftçilere;
•Eğitim durumu,
•Arazi varlığı,
•Ne kadar süredir üretim yaptığı,
•Pamuk üretimi dışında elde ettiği bir gelir olup olmadığı,
•Pamuk ekimini ne zaman gerçekleştirdiği,
•Kullandığı sulama yöntemi,
•Kullandığı gübreler ve gübre uygulama yöntemi ile dozu
•Pamuk tarlalarında sıklıkla karşılaştıkları yabancı otlar
•Hasat zamanı ve hasat şekli,
•Anketin yapıldığı sezonda dekardan elde ettikleri verim,
•Ürünü (kütlü pamuk) pazara sunma yöntemleri
•Çırçır fabrikaları ve aracılarla olan iletişimleri gibi sorular sorulmuştur.
Yapılan araştırma sonuca elde edilen veriler öncelikle bilgisayar ortamına
kaydedilmiş ve veri tabanı oluşturulmuştur. Daha sonra veriler SPSS
istatistiksel analiz programı ile analiz edilmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Pamuk üreticileri ile yapılan anket çalışmasında, üreticilere 30 adet soru
sorulmuş ve cevapları analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda elde edilen
veriler grafikler halinde belirtilmiştir.
323

Azize ÖNER – Ceren ODABAŞIOĞLU – Osman ÇOPUR

Üreticilerin yaş aralığı %18’i 36-45, %48’i 46-55, %12’si 26-35 arasında
değişmektedir. Anket yaptığımız üreticilerin % 4’ü 18-25 ve %18’i 56 yaş ve
üzerindedir. Öğrenim durumunu sorduğumuz üreticilerin %48’inin öğrenim
durumu ilkokul düzeyindedir. Bunu %26’sı ortaokul,%16’sı lise ve %8 ile de
üniversite izlemektedir. Üreticilerin %2’ise eğitim görmemiştir. Üreticilerin
%34’ü 11-20, %24’ü 20 yıl ve üzeri, yine %24’ü 6-10 ve %18’i 1-5 yıldır çiftçilik
yaptığını belirtmiştir. Üreticilerin %6’sının 0-50 da, %28’inin 51-100 da,
%30’unun 101-200 da, %26’sının 201-300 da ve %10’unun 301-500 da araziye
sahip olduğu görülmektedir. (Şekil 1).
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Şekil 1. Üreticilerin arazi varlığı
Üreticilerin %48’inin tek parça ,%34’ünün 2-3 parça, %10’unun 4-5
parça, %8’inin 6 parça ve üzeri araziye sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
Üreticilerin %49’u 1-5 yıl pamuk yetiştiriciliği yaptığını belirtmiştir. Bunu %31
ile 6-10 yıl, %20 ile 11-20 yıl cevapları izlemiştir. Üreticilerin %86’sı herhangi
bir kuruma üye olmadığını bildirmiştir. Üye olduğunu bildiren üreticilerin de
%14’ü Tarım Kredi Kooperatifine üyedir (Şekil 2).
86

100
80

Tarım Kredi Koop.

60

Hayır

40

14

20
0

Şekil 2. Üreticilerin herhangi bir kuruma üyelik durumu
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Üreticilere sorduğumuz bir diğer soru ise kurum ya da kuruluşlardan
yardım alıp almadıkları olmuştur. Üreticilerin %74’ü kurum ve kuruluşlardan
yardım aldıklarını belirtirken %26’sı herhangi bir kurum ya da kuruluştan
yardım almadıklarını belirtmiştir. Yardım aldığını belirten üreticilere hangi
kurum ya da kuruluşlardan yardım aldığını sorduğumuzda aldığımız yanıtlar
ise, üreticilerin %2’sinin Tarım İl/İlçe Müdürlükleri’nden, %6’sının Ziraat
Mühendisleri Odası’ndan, %92’sinin ilaç bayilerinden yardım aldığı şeklinde
olmuştur (Şekil 3).
92

100
80

Tarım İlçe Müd.

60

ZMO
İlaç Bayileri

40
20

2

6

0

Şekil 3. Üreticilerin yardım aldığı kurum/kuruluşlar
Bulundukları köylere ziraat mühendisinin gelip gelmediğini sorduğumuz
üreticilerin %72’si ziraat mühendisinin bulundukları köye gelmediğini
belirtirken, %28’si ziraat mühendisinin geldiğini belirtmiştir. Bulundukları
köylere ziraat mühendisinin geldiğini belirten üreticilerin %76’sı ziraat
mühendisinin yılda 1 kez geldiğini, %15’i yılda 2-3 kez geldiğini ,%6’sı ayda bir
kez geldiğini, %3’ü sık sık geldiğini yani bilgi almak için ne zaman isterse
ulaşabildiğini belirtmiştir. Pamuk yetiştiriciliği yapan üreticilere yetiştiricilik
yaptıkları arazinin mülkiyet durumunu sorduğumuz soruya üreticilerin %88’i
arazinin kendisine ait olduğunu, %6’sı arazisinin ortaklı olduğunu ve yine %6’sı
arazisinin kira olduğunu bildirmiştir (Şekil 4).
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Şekil 4 Üretici arazi aitlik durumu
Üreticilere, yetiştiricilik dışında herhangi bir gelirleri olup olmadığını
sorduğumuz soruya, üreticilerin %64’ü hayvancılık yaptığını, %28’i emekli
olduğunu, %4’ü esnaflık yaptığını, yine %4’ü sadece pamuk yetiştiriciliği
yaptığını belirtmiştir. Devlet tarafından yapılan destekleme olmazsa pamuk
yetiştirip yetiştirmeyeceğini sorduğumuz üreticilerin; %94’ü destekleme
olmazsa pamuk yetiştirmeyeceğini söylemiştir. Ancak üreticilerin %6’sı yine
pamuk yetiştirmeye devam edeceğini belirtmiştir (Şekil 5). Cevheri ve ark.
(2009)’nın yaptıkları çalışmaya göre pamuğun kalitesini belirleyen çeşitli
unsurların başında kültürel işlemler gelmektedir. Kültürel işlemler hem emek
hem masraf gerektirmekte dolayısıyla çiftçi destekleme olmadığında pamuk
yetiştiriciliğine cesaret edememektedir.
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Şekil 5. Üreticinin destekleme olmadan pamuk yetiştirmesi
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Üreticilerin %70’i ST-468 çeşidini kullandığını, %20’si ST-498 çeşidini
kullandığını ve %10’u da Candia çeşidini kullandığını belirtmiştir Üreticilerin
kullandıkları çeşidi seçme nedenlerinin başında %76 ile verimin yüksek olması
gelmektedir. Bunu %16 ile erkenci çeşit olması izlemektedir.%8’lik kısmı ise
çeşidin kaliteli olduğu için bu çeşidi seçtiği seçtiğini belirtmiştir (Şekil 6).
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Şekil 6. Üreticilerin çeşidi kullanma nedeni
Üreticilerin %74’ü kullandıkları çeşidi bayiden temin ettiğini belirtmiştir.
Üreticilerin %26’sı çırçır fabrikalarından temin ettiğini belirtmiştir. Üreticilerin
%72’ si Nisan-Mayıs ayında ekim yaptığını belirtirken, % 28’i Mart-Nisan ayında
ekim yaptığını belirtmiştir. Pamuk tohumlarının çimlenmesi için tohum
bölgesinde toprak sıcaklığının en az 12-13 0C’nin üzerinde olması istenir
(Çopur, 2014). Üreticilerin %83’ü dekara 2 kg tohum kullandıklarını, %14’ü
dekara 2.5 kg tohum kullandıklarını ve %3’ü ise dekara 3 kg tohum
kullandıklarını belirtmiştirlerdir. Eğer ekim serpme şeklinde yapılacaksa
dekara 6-8 kg; normal mibzerle ekim yapılacaksa dekara 3-3.5 kg; ve hassas
(pnomatik) mibzerle ekim yapılacaksa dekara 2-3 kg tohumluk ekimi
önerilmektedir (Oğlakçı, 2012). Üreticilerin % 2’si 3-4 günde bir suladığını
belirtmiştir.%24’ü haftada bir kez sulama yaptığını, %74’ü 10 günde bir sulama
yaptığını bildirmiştir (Şekil 7).
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Şekil 7 Üreticilerin pamuk bitkisini sulama aralığı
Üreticilerin %38’i tava sulama yaptığını, %36’sı yağmurlama sulama
sistemiyle sulama yaptığını, %24’ü damla sulama sistemi ile sulama yaptığını ve
%2’si karıkla sulama yaptığını belirtmiştir. Üreticilere kullandıkları gübre
çeşidini sorduğumuzda üreticilerin hepsi kompoze gübre ve üre kullandıklarını
belirtmişlerdir. Üreticilere yetiştiricilik döneminde ne kadar gübre
kullandıkları sorulduğunda % 58’i dekara 25-40 kg, %40’ı 35-40 kg, %2’si
dekara 16-20 kg gübre kullandıklarını belirtmişlerdir (Şekil 8). Üreticilerin
tamamı kullandıkları gübreleri birinci ve ikinci sulamayla uyguladıklarını
belirtmişlerdir.
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Şekil 8. Üreticilerin kullandığı gübre miktarı
Üreticilerin %73’ü Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides Huds).-Kanyaş
(Sorghum halepense (L.) Pers), %27’si Kanyaş-Pıtrak (Xanthium Strumarium) ile
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karşılaştığını belirtmişlerdir. Üreticiler yetiştiricilik döneminde karşılaştığı
hastalık ve zararlılardan %46’sı Yeşil kurt, %48’ i Yeşil kurt- Kırmızı örümcek,
%6’sı Beyaz sinek- Yeşil kurt ile karşılaştığını belirtmişlerdir (Şekil 9).
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Şekil 9. Üreticilerin karşılaştığı hastalık ve zararlılar
Üreticilerin %72’si ekim ayında ,%20‘si eylül ayında ürünlerini hasat
ettiklerini, %8’i ise kasım ayında hasat yaptıklarını belirtmiştir. Üreticilerin
%100’ü makineli hasat yaptıklarını belirtmişlerdir Pamuk hasadı elle
yapılacaksa kozaların %40-50’si açtığında başlanabilir. Hasat makine ile
yapılacaksa ise iğli toplayıcı (Spindle Picker) tiplerde kozaların % 46-60’ı
açtığında yaprak döktürücü; sıyırıcı (Stripper) tiplerde ise kozaların %75-80’i
açtığında kurutucu kimyasal uygulamalarına başlanmakta ve uygulamalardan
7-15 gün sonra hasat yapılmaktadır (Çopur, 2014).
Üreticilerin %88’i hasadı 1 kez, %12’si 2 kez yaptıklarını belirtmişlerdir.
Üreticilerin %100’ü hasat esnasında kontaminasyon için herhangi bir önlem
almadığını belirtmiştir Bölgemiz pamuğu kalite bakımından Ege Bölgesi’nde
sonra gelmektedir. Cevheri ve ark. (2009)’nın yaptıkları çalışmaya göre
üreticilerden kaynaklanan bilinçsiz toplama nedeniyle pamuğun kalitesi
düşmektedir. Tarlada toplanan kirli ve temiz pamuklar birlikte toplanıp harman
yapılmaktadır. Bunun sonucunda pamuk standardizasyonu oluşturulamamakta
ve düşük fiyatla satılmak zorunda kalınmaktadır. Üreticilerin % 54’ü 550-600
kg/da, %36’sı 500 kg/da ,%6’sı 400 kg/da, % 4’ü 650 kg/da verim elde
ettiklerini belirtmişlerdir (Şekil 10).
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Şekil 10. Üreticilerin elde ettikleri verim
Üreticilerin %98’i elde ettikleri kazançlarının yeterli olmadığını, %2’si ise
elde ettikleri gelirin yeterli olduğunu belirtmiştir. Üreticilerin %98 gibi büyük
bir çoğunluğu ürünü aracıya yani tüccara satmaktadır. Üreticilerin %2’si
ürününü vermediğini elinde tuttuğunu belirtmiştir. Ürününü tüccara veren
üreticilerimiz hangi tüccar yüksek fiyat verirse ona verdiğini, sürekli aynı
tüccara ürününü veren üretici ise güven duyduğu için aynı tüccarı tercih ettiğini
belirtmiştir. Üreticilerin %84’ü işletmelerin randımana dikkat ettiğini, %16’sı
ise lif kalitelerine önem verdiklerini belirtmiştir. Üreticilerin %44’ü kaliteli
pamuğu randımanı yüksek olarak tanımlarken, % 12’si kaliteli pamuğun lif
kalitesi yüksek pamuk olduğunu belirtmiştir. Yine üreticilerin %2’si kaliteli
pamuğu temiz pamuk olduğunu belirtirken %42’si kaliteli pamuğun ne anlama
geldiğini bilmediğini belirtmiştir (Şekil 11).
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Şekil 11. Üreticilerin kaliteli pamuk tanımı
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Üreticilerin %28’i uzun ip yapılabiliyorsa lif kalitelidir yanıtını verirken,
%24’ü randımanı yüksekse lifin kaliteli olduğunu belirtmiştir. Üreticilerin
%22’si yüksek gelir getiren lifin kaliteli olduğunu, %6’sı lif kalitesini temizliğin
etkilediğini belirtmiştir. Üreticilerin %20’si ise lif kalitesinin ne anlama geldiğini
bilmediğini belirtmiştir (Şekil 12).
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Şekil 12. Üreticilerin lif kalitesi tanımı
Üreticilerin %78’i ürün fiyatını tüccarın belirlediğini, %16’sı lif kalitesinin
,%6’sı ise çırçır fabrikalarının fiyatı etkilediğini belirtmiştir (Şekil 13).
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Şekil 14. Çırçır işletmelerinde fiyatı etkileyen unsurlar
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
4.1. Sonuç
Üreticilerin 46-55 yaş aralığında ve çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu
ve pamuk yetiştiriciliği konusunda deneyimli olup yaklaşık 11-20 yıldır pamuk
yetiştirdikleri görülmektedir. Çiftçilerin pamuk yetiştiriciliği dışında herhangi
bir gelirlerinin olmadığı ve desteklemenin olmaması halinde pamuk
yetiştirmeyecekleri ortaya çıkmıştır. Üreticilerin verimi yüksek ve kaliteli
tohum kullandıkları, yetiştiricilik esnasında ilgili kişi veya kurumlardan gerekli
yardımı aldıkları ve bunun sonucunda yüksek verim elde ettikleri
görülmektedir. Üreticilerin hasat döneminde pamuğun temiz toplanması için
gerekli önlemleri almadıkları ve bu konuya dikkat etmedikleri; ancak kütlüyü
satma esnasında aracıların veya çırçır fabrikalarının çeşide, kaliteye, temizliğe
ve randımana dikkat ettiklerini bildikleri ortaya çıkmıştır. Üreticiler kaliteli
pamuğu, randımanı ve verimi yüksek pamuk olarak tanımlamaktadır. Lif
kalitesini ise çoğunluğu bilmemekle birlikte bilen üreticiler, uzun ip yapılabilme
kabiliyeti, randıman ve yüksek gelir olarak tanımlamışlardır.
4.2. Öneriler
Üretici ve çırçır fabrikaları ile yapılan çalışma sonucunda elde edilen
veriler ışığında,
• Üreticilere uygulamaya yönelik eğitimler verilmeli,
• Pamuğun tarladan temiz toplanması için sosyolojik, ekonomik ve
teknolojik yöntemler belirlenmeli,
• Münavebe yapılmalı,
• Denetim arttırılmalıdır.
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Suriyeli Göçü Açısından Mardin Kentinin Durumu
Dr. Hıdır APAK
Mardin Artuklu Üniversitesi
ÖZET: 2011 yılında başlayarak şiddetle artan Suriye’deki çatışmalar sonrası
ülkelerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce Suriyeli mülteci sınır ülkelere
sığınmışlardır. Bu sınır ülkelerden biri de en fazla Suriyeli mülteciyi misafir eden Türkiye’dir.
Türkiye’deki Suriyeli mülteci sayısının büyük çoğunluğu “kent mültecileri” olarak
yaşamlarını sürdürmektedirler. Türkiye’de Suriyeli mültecilerin büyük çoğunluğunun
kentlerde ikamet etmesi kent yerlilerinin mültecilik deneyimi ile giderek yoğunlaşan bir
etkileşime girmesi kent ve mültecilik arasındaki ilişkiyi irdeleyen çalışmaları gerekli
kılmaktadır. Ayrıca Suriyeli mülteci sayısında özellikle sınıra yakın kentlerde yaşanan hızlı
artışın çeşitli ekonomik ve toplumsal etkilere sebep olabileceği düşünülmektedir. Bu durum,
Mardin gibi sınır kenti olan ve göçü yoğun yaşayan bir ilin durumunu akademik düzeyde
belirlemeyi önemli bir hale getirmektedir. Bu düşünceden yola çıkan bu çalışma, Mardin
kentini Suriyeli mültecilerin göçü açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada
Mardin ilinin göç olgusu açısından incelenmesinin yanında özel olarak Suriyeli mülteci
hareketleri bağlamında ele alınmaya çalışılmıştır. Mardin’deki Suriyeli göçünün
gerçekliğinin arka planına dair bilgiler akademik çalışmalara, medyada yer alan haberlere, İl
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kurumlardan sivil toplum
kuruluşlarından alınan bilgilere ve araştırmacının gözlemlerine dayanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kent, Mardin, Mülteci, Suriyeli Göçü.

Situation of Mardin City in Terms of Syrian Migration
ABSTRACT: Hundreds of thousands of Syrian refugees who had to flee their
country after the violent clashes in Syria, which started in 2011, have taken shelter in
border states. One of these border countries is Turkey which is hosting the most Syrian
refugees. The majority of the Syrian refugees in Turkey continue their lives as "urban
refugees". Settlement of the majority of Syrian refugees in cities in Turkey, and an
increasingly intense interaction between native population and refugees requires studies
that explore the relationship between the city and refugees. Moreover, it is thought that
the rapid increase in the numbers of Syrian refugees, especially in the cities near the
border causes various economic and social effects. This situation makes it important to
determine the situation of Mardin which is a border city and experiences migration
intensely, at academic level. This study which has already started in this way, aims to
evaluate the city of Mardin in terms of the migration of Syrian refugees. In this study,
besides the examination of Mardin in terms of migration, the city was tried to be taken
into consideration especially in the context of Syrian refugee movements. Information
about the background of the reality of Syrian migration in Mardin is based on academic
studies, media reports, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (The Provincial Disaster and
Emergency Directorate), Milli Eğitim Müdürlüğü (The Directorate of National Education)
and information from researchers and observations from non-governmental
organizations.
Keywords: City, Mardin, Refugee, Syrian Migration

Hıdır APAK

Giriş
Göç olgusu, toplumları ve medeniyetleri inşa etme sürecinde tarihte
önemli bir yerde durmaktadır. Tarih boyunca görülen bir olgu olmasına
rağmen, özellikle günümüzde önemi her geçen gün artmakta ve içinde
bulunduğumuz yüzyılı ‘göç çağı’na457 dönüştürmektedir.
Göç, en basit anlamıyla insan topluluklarının ekonomik, sosyal, siyasal vb.
nedenlerle bir yerden başka bir yere gitmesi olarak tanımlanabilir.Göç,
bir
siyasal ya da toplumsal birimden diğerine, bir mekândan diğerine doğru akış
olup yaşanılan yerin daimi bir şekilde veya yarı-daimi olarak değiştirilmesi
olarak tanımlanabilir.458 Karpat’a göre ise göç, farklı fiziki yapıya, dine, kültüre
ve dile sahip toplulukları karşı karşıya getirerek toplumsal yapıyı etkileyen ve
bu toplulukların bir arada yaşamalarına ve toplumsal değişimlerine neden olan
bir süreçtir.459 Verilen tanımlara göre göç, sadece mekânsal bir değişim değil
aynı zamanda toplumsal veya siyasal değişimi de beraberinde getirmektedir.
Göçün toplumsal yapıyı etkilemesi, farklı kültürleri ve yapıları karşı
karşıya getirme durumu Dünya’da en fazla mülteci barındıran Türkiye’de daha
görünür bir hal almaktadır. Türkiye’yi Dünya sıralamasında birinci konuma
taşıyan ana göç akımı ise hiç şüphesiz Suriye'de Arap Baharı diye bilinen süreçle
başlayan ve Mart 2011 yılından itibaren devam eden göç hareketleridir.
Suriye’de ortaya çıkan olaylar ve iç karışıklıklar nedeniyle 5.164.020 Suriyeli
ülkesini terk ederek Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Türkiye gibi komşu ülkelere
sığınmışlardır.460 En fazla mülteci 3.141.380 ile Türkiye’ye gelmiştir.461 Ancak
kayıtsız mültecilerin varlığı ve hareketli bir gurubun olması nedeniyle
Türkiye’de gerçek sayının 4 milyona yakın olduğu iddia edilmektedir. Suriyeli
göçü ile birlikte Türkiye nüfusunun yaklaşık %4 arttığı ifade edilebilir. 462
Türkiye Cumhuriyeti 87 yılda çeşitli ülkelerden çoğunluğu Türk soylu 1,8
milyon mülteciye ev sahipliği yapmıştır. 2011 yılından bu yana ise neredeyse
87 yılda aldığının iki katına varan sayıda Suriyeli mülteciyi almıştır. Bu durum,
uzun bir zamandır mültecilere ev sahipliği yapmasına rağmen, Türkiye’nin
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460United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Syria Regional Refugee Response,
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2011’den bu yana daha öncekilerle karşılaştırılmayacak büyüklükte bir mülteci
akımla karşı karşıya olduğunu ortaya koymaktadır.463
Türkiye’ye göç eden Suriyeli mültecilerin barınma şekli üç farklı
mekanizmayla oluşmaktadır. Bunlardan ilki Türkiye’nin 10 ilde bulunan 21
geçici barınma merkezinde sunulan “devlet merkezli” barınma modelidir.
Türkiye’de 10 ilde bulunan 21 geçici barınma merkezinde yaşayan Suriyelilerin
sayısı Ağustos 2017 itibarıyla 233.146’dır.464 Bu sayı Türkiye’deki toplam
Suriyeli mülteci sayısının sadece %8’i anlamına gelmektedir. İkinci model
mültecilerin akrabalık ilişkilerinin sonucu olarak birçok ildeki akrabalarının
yanına yerleştikleri “sosyal destek mekanizmasının” devrede olduğu modeldir.
Üçüncü model ise mültecilerin kendi imkânlarıyla daha çok ekonomik
nedenlerle istedikleri şehirlerde kiralama ya da satın alma yoluyla barındıkları
“ekonomik ve birey merkezli” modeldir. İkinci ve üçüncü model Türkiye’deki
toplam Suriyeli mülteci sayısının geri kalan %92’sini kapsamakta ve bu
mülteciler “kent mültecileri” olarak yaşamlarını sürdürmektedirler.465
Türkiye’de yaklaşık 3 milyon Suriyeli kent mültecisinin yaşadığı
söylenebilir. “Kent mültecileri” kavramı mültecilerin gittikleri ülkeler içerisinde
kamp dışında, şehrin içinde yaşamaları durumuna karşılık gelmektedir.
Türkiye’de Suriyeli mültecilerin büyük çoğunluğunun kentlerde ikamet etmesi
kent yerlilerinin mültecilik deneyimi ile giderek yoğunlaşan bir etkileşime
girmesi kent ve mültecilik arasındaki ilişkiyi irdeleyen çalışmaları gerekli
kılmaktadır. Ayrıca Suriyeli mülteci sayısında özellikle sınıra yakın kentlerde
yaşanan hızlı artışın çeşitli ekonomik ve toplumsal etkilere sebep olabileceği
düşünülmektedir. Bu durum, Mardin gibi sınır kenti olan ve göçü yoğun yaşayan
bir ilin durumunu akademik düzeyde belirlemeyi önemli bir hale getirmektedir.
Bu düşünceden yola çıkan bu çalışma, Mardin kentini Suriyeli mültecilerin göçü
açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada Mardin ilinin göç
olgusu açısından incelenmesinin yanında özel olarak Suriyeli mülteci
hareketleri bağlamında ele alınmaya çalışılmıştır.
Bu çalışmada Mardin’deki Suriyeli göçünün gerçekliğinin arka planına
dair bilgiler akademik çalışmalara, medyada yer alan haberlere, AFAD, MEB ve
STK’lar gibi kurumlardan alınan bilgilere ve araştırmacının gözlemlerine
dayanmaktadır.
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1. Mardin İli ve Göç Olgusu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Mardin ili yaklaşık 9 bin
kilometrekarelik yüzölçümüne ve 800 bine yaklaşan nüfusa sahip, bilinen en
eski uygarlık merkezlerini barındıran Mezopotamya Bölgesi’nin kuzeyinde
önemli kültürlerin, dinlerin kesiştiği ve birbirlerini etkilediği bir coğrafyada yer
almaktadır. Güneyinde Suriye Devleti, batısında Şanlıurfa, kuzeyinde Diyarbakır
ve Batman, kuzeydoğusunda Siirt ve doğusunda Şırnak illeri ile çevrilidir.
Mardin’in ilçeleri sırayla şöyledir; Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı,
Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur ve Yeşilli.
Şekil 1. Mardin'in Coğrafi Konumu

Mardin ili birçok yerleşim birimi gibi milattan önce başlayan bir göç
serüvenine sahiptir. Göç olgusunun, Mardin kent kimliğinin oluşumunda çok
önemli bir yeri olduğu ifade edilebilir. Son yüzyıl içinde ise göç; Mardin’in
çevresel, sosyal, kültürel ve politik görünümünü çok büyük ölçüde etkilemiştir.
Genel olarak Mardin kent dışına göç veren bir ildir. Bu göçler iç ve dış göç
bağlamında değerlendirilebilecek göçlerdir. İç göç bağlamında Mardin ili sürekli
olarak aldığından daha fazla göç veren bir il durumundadır. Mardin ilinin 19752010 yıllarını kapsayan genel iç göç göstergelerine göre, il aldığından fazla göç
vermiştir. Dolayısıyla net göç hızı daima negatif olmuştur.466
466Veysi

Günal, “Mardin İlinden Verilen Göçün Akım Yönündeki Değişimi”, Uluslararası Sosyal
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Dış göç veya uluslararası göç bağlamında da değerlendirildiğinde 2011
yılına kadar -Halepçe Katliamı ve Birinci Körfez Savaşı sonrasında Mardin iline
doğru yaşanan kitlesel göçler dışında- genel olarak Mardin’in ülke sınırları
dışına göç verdiği ifade edilebilir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Mardin ilinden
Suriye gibi başka ülkelere göç eden birey ve ailelere rastlanılmaktadır. Bu
dönem ‘şehir eşrafının ve seçkinlerinin Mardin’den göçü’467 olarak
değerlendirilebilir. Mardin’de yaşanan bir diğer dış göç ise 1940-60 yılları
arasında Lübnan’a doğru yaşanan göçtür.468
Azınlıklar bağlamında da Mardin’den başka ülkelere doğru bir göçün
yaşandığı ifade edilebilir. Mardin ve çevresi, 1890’lardan 2000’lere kadar yoğun
olarak Süryani göçlerine sahne olmuştur. Süryaniler başta Amerika olmak üzere
Suriye, Avrupa’nın çeşitli ülkeleri ve İstanbul’a göç etmişlerdir.469 Bir diğer
azınlık grup olan Ezidi nüfusunda göç ettiğinden söz edilebilir. Ezidiler,
yaşadıkları ötekileştirme ve 1990’lardaki silahlı çatışmalar nedeniyle aileleriyle
birlikte Türkiye’yi terk etmişlerdir. Mardin ili açısından bakıldığında ise
1985’de Ezidi nüfusun dağılımı 9.243 kişi iken bu rakam 2000’li yıllarda 87
kişiye kadar gerilemiştir.470
2011 yılından itibaren Mardin dışa doğru göç veren bir ilden göç alan bir
ile doğru dönüşmüştür. Mardin ve göç ilişkisinin bu dönemlerde en önemli
özelliği Mardin ilinin devlet tarafından şartlı mültecilerin yerleştirildikleri
“uydu kent” adı verilen sayıları 62’yi bulan kentlerin arasına girmiş olmasıdır.
Uydu kent uygulaması, bir kamp uygulaması olmayıp sığınmacıların kent
içerisinde ikamet etmek istedikleri yer konusunda sınırlama getirmeyen ancak
ülke içi hareketliliği engelleyen bir özelliğe sahiptir. Öyle ki sığınmacılar üçüncü
bir ülkeye yerleştirilene kadar uydu kentinde ikamet etmek zorundadırlar.471
Mardin, mülteci üreten Irak ve Suriye gibi komşu ülkelere yakın olması
dolayısıyla da mülteci nüfusu çekme potansiyeline sahiptir. Hatta Mardin ili,
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Biner’in472 Van ili için kavramsallaştırdığı “sınır uydu kent” kavramına da uygun
bir kenttir. Mardin ili uydu kent uygulamasının devreye girdiği yıllardan
itibaren başta Afganistan olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen mültecilere -az
sayılarda olsa da- ev sahipliği yapmıştır.
Mardin’e doğru yaşanan 2011 sonrası en önemli iki hareketliliğinden biri
Suriyeli göçü, bir diğeri Irak'ın Şengal bölgesinden kaçarak Türkiye'ye sığınan
Ezidi göçüdür. 2014 yılı sonbaharında Irak’tan 30,000 Ezidi mülteci Türkiye’ye
kitleler halinde sığınmıştır. Ezidi mültecilerin bir kısmı Türkiye üzerinden
Avrupa’ya göç ederken, bir kısmı ise yoğunlukla Türkiye’nin Güneydoğu
Anadolu bölgesinde kurulu kamplarda bulunmaktadır. Mardin’de 2014 yılı
verilerine göre ilçeler dâhil 4.187 Ezidi mülteci yaşamaktadır.473 Mardin İl Afet
ve Acil Durum Müdürlüğü’nden alınan güncel verilere göre (Eylül 2017) Midyat
kampında 1.490 Iraklı mülteci (Ezidi) kalmaktadır.
2011’li yıllar sonrası döneme damgasını vuran asıl göç hareketi ise hiç
şüphesiz Suriye’den Mardin iline doğru yaşanan mülteci hareketliliğidir.
Suriyeli mülteci hareketleri bağlamında Mardin ilinin durumu bir sonraki
bölümde daha ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır.
2. Suriyeli Göçü Açısından Mardin Kent Merkezinin Durumu
Koruma altındaki Suriyeli mültecilerin en çok bulundukları iller İstanbul,
Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Kilis, Bursa, İzmir ve Mardin’dir.
Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilerin neredeyse yarıya yakınını Suriye ile
sınır kentleri olan Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Hatay ve Mardin illeri
barındırmaktadır. Suriyeli göçünün başladığı yıllardan itibaren Türkiye’nin
sınır illerine doğru binlerce Suriyeli mülteci birikmeye başlamıştır. Mardin de
bir sınır kenti olarak bu birikmeden nasibini almıştır. Mardin’de barınma
kampları dışında kentin değişik ilçeleri ve mahallelerinde yaklaşık 92.971
Suriyeli mülteci ikamet etmektedir.474 Mardin nüfusunun %12’si kadar Suriyeli
mülteci Mardin nüfusuna eklenmiştir. Eş deyişle şu anda Mardin nüfusunun
%11’i Suriyeli mültecilerdir.
Genel tabloya bakıldığında ise Suriye ile sınır illeri arasında en az Suriyeli
mülteciyi barındıran kent Mardin’dir. Suriyeli mültecilerin göç güzergâhlarına
bakıldığında ilk uğrak noktaları sınır kentleridir. Daha sonra ise sınır
kentlerinde tutunamayanlar tekrardan göçe devam ederek Türkiye’nin
472Özge
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içerisinde bir iç göç serüveni yaşamaktadırlar. İstanbul’un yarım milyondan
fazla Suriyeli mülteciyi barındırması bunun bir nedenidir. Mardin kenti de sınır
kentlerinden biri olarak Suriyeli göçmenlerin uğrak yeri ve daha sonra göçe
devam ettiği kentlerden biridir. Suriyeli göçü ile birlikte Mardin ili hep göç veren
bir ilden göç alan bir ile dönüşmüştür. Ancak bu durum genel tabloya
bakıldığında tekrardan göç veren bir ile dönüşmesine de sebep olmaktadır.
Mardin’e göç eden Suriyeli mültecilerin bir kısmı kendi ülkelerine dönmüş bir
kısmı Avrupa ülkelerine kaçak olarak göç etmiş bir kısmı ise Türkiye içinde iş
ve istihdamın daha yoğun olduğu büyükşehirlere göç etmişlerdir.
Suriyeli mültecilerin Mardin’de tutunamamasının en önemli nedeni
ekonomik boyuttur. Mardin’in istihdam olanaklarının zayıflığı Suriyelilerin
buraları tercih etmesini engellemektedir. Bir diğer neden bölgede yaşanan terör
olaylarıdır (özellikle Nusaybin ilçesinde yaşanan hendek olayları). Buna bağlı
olarak güvenlik tehdidi yaşayan mültecilere ve bazı kampların kapatılmasıyla
kamplarda kalan mülteciler başka illere transfer edilmişlerdir. Bir diğer neden
ise Mardin-Suriye sınır kapılarının kapalı olmasıdır. Bu durum da Suriye ile
ilişkilerini sürdürmek isteyen mültecilerin sınır kapılarının açık olduğu illere
göç etmesine neden olmaktadır.
2.1. Sınır Kapılarının Durumu
Suriye 877 km’lik bir kara sınırı ile en uzun kara sınırına sahip olduğumuz
ülkedir. Bu hat üzerinde Mardin'in konumu ve 2 sınır kapısı bulunması önem
arz etmektedir. Mardin ili Suriye sınırına komşu bir şehir olması sebebiyle,
Suriye’den kaçan insanların sığındığı ve buradaki kamplarda barındığı bir
kenttir. Sınır hattı genellikle ovalardan geçtiğinden bir ülkeden diğerine geçmek
fazla zor olmamaktadır.
Mardin ilindeki sınır kapılarının durumuna daha ayrıntılı bir şekilde
bakacak olursak; Nusaybin’de bulunan Girmeli Sınır Kapısı ve Şenyurt'ta
bulunan Şenyurt Sınır Kapısı Suriye ile bağlantıyı sağlamaktadır. Nusaybin
ilçesinin tam karşısında ise Suriye Devleti’nin Kamışlı yerleşim bölgesi yer
almaktadır. Suriye hükümeti, Mardin’in Nusaybin İlçesi’nden Türkiye’ye açılan
sınır kapısını Aralık 2011 tarihinden itibaren bakım ve onarım yapıldığını
gerekçe göstererek giriş-çıkışlara kapanmış ve sınır kapısı bir daha
açılmamıştır.475 Mardin’in Nusaybin ilçesinde sınır kapısı mevcuttur ancak
Suriye’deki savaştan dolayı kullanılmamaktadır.
Mardin’in Kızıltepe ilçesi Şenyurt Mahallesinin tam karşısında ise birkaç
yüz metre aralık ile Suriye’nin Derbesiye yerleşim bölgesi yer almaktadır.
475“Suriye
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Şenyurt’tan Suriye’ye açılan sınır kapısı, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden
sonra kapatılmış ve o tarihten sonra kullanılmamıştır. Ancak Suriye’de iç
savaşın başlamasından sonra insani yardımların bir kısmı buradan
gönderilmekte ve Türkiye’de bulunan ve gönüllü olarak geri dönmek isteyen
yüzlerce Suriyeli Şenyurt’tan Suriye’ye gitmektedir. Şenyurt kapısı, sadece
Suriyelilerin ülkelerine çıkışları için açılmış olup ve Türk vatandaşları, diğer
ülke vatandaşları ve araçların Suriye’ye geçişine kapalıdır.
Şekil 2. Mardin'in Suriye İle Sınır Hattı

Suriyeli göçü sınır kapılarının durumunu değiştirmiştir. Açık olan ve
ticaret hacminin yoğun olarak yaşandığı Nusaybin Sınır Kapısı kapanırken,
kapalı olan ve etkinliğini yitirmiş Şenyurt Sınır Kapısı uzun bir süreden sonra
aktifleşmiştir. Ancak son dönemlerde bu kapının da geçişlere tamamen
kapatıldığı bildirilmektedir. Sınır kapılarının açılıp kapanma durumu
konjonktürel bir şekilde değişmektedir.
2.2. Geçici Barınma Merkezlerinin Durumu
Mardin geçici barınma merkezine sahip 10 il arasında barınma merkezi
açısından en az Suriyeli ağırlayan il olarak da karşımıza çıkmaktadır. Mardin
Midyat ilçesi barınma merkezinde 2.955 Suriyeli mülteci yaşamaktadır. 476
Türkiye genelinde barınma merkezlerinde yaşayan Suriyeli sayısı kamp dışında
yaşayan mültecilere oranı %8 iken Mardin’de bu durum %3’lere gerilemektedir.
476Göç
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Grafik 1’e bakıldığında geçici barınma merkezlerindeki en büyük yoğunluk
2015 tarihinde yaşanmış olup daha sonra mülteci yoğunluğu azalmıştır.
Grafik 1. Mardin Suriyeli Mülteci Kamplarında Yıllara Göre Değişim
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Araştırmalara göre Suriyeli sığınmacıların önemli bir kısmının daha iyi bir
yaşam için özellikle de iş bulma gibi nedenlerle şehir merkezlerinin yarattığı
fırsatlardan yararlanmak amacıyla kamp dışında yaşamayı tercih ettikleri
görülmektedir.477 Mardin’de geçici barınma merkezini değil de kent hayatını
tercih eden Suriyelilerin diğer illere göre daha fazla olmasının nedenlerinin
başında, mültecilerin kent hayatına diğer illere göre daha rahat ulaşabilmeleri
gelmektedir. Bu durum da daha çok dil birlikteliğine ve akrabalarının kentte
olmasına bağlanabilir. Bir diğer neden ise daha önce var olan Nusaybin ve Derik
kamplarının kapatılmasıdır.
Mardin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Midyat
barınma merkezi 19.06.2013 tarihinde açılmış olup 1.300 çadır ve 1.728 bölme
ile hizmete devam etmektedir. Nusaybin kampı 02.04.2014 tarihinde açılmış 4
bin civarında Suriyeli ve Iraklı mültecilere hizmet vermiştir. 19 Nisan 2014
tarihi itibariyle Midyat Çadırkenti ve Nusaybin Çadırkenti olarak adlandırılan
barınma merkezlerinde 8.151 Suriyeli bulunmaktaydı.478 Nusaybin kampı terör
olayları ve güvenlik gerekçesiyle 27.12.2015 tarihinde boşaltılmış olup Iraklı
mülteciler Midyat kampına Suriyeli mülteciler Viranşehir’e gönderilmiştir.

477Fatih

Kahraman-Özlem Kahya Nizam, “Mültecilik Hallerini Mekân Üzerinden Okumak:
Gaziantep Örneğinde Türkiyelilerin Gözünden Suriyeli Kent Mültecileri”, Uluslararası Sosyal
Araştırmalar, C.9, S.44, 2016.
478 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Suriye’den Türkiye’ye Nüfus Hareketleri Kardeş
Topraklarındaki Misafirlik, 2014, s.34.
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220 dönüm arazi üzerinde kurulan ve 20 bin kapasiteli Derik kampı ise
03.02.2015 tarihinde açılmış yaklaşık 9000 mülteciye hizmet vermiştir. Fırat
Kalkanı harekâtından sonra Suriye'de elde edilen başarı ve ele geçirilen köylerle
birlikte daha önce 9 bin 600 mültecinin kaldığı kampta 3 bin 300 kişi
Cerablus’taki evlerine dönmüştü.479 Kamp 27.09.2016 tarihinde kapatılmış,
kampta kalan 6 bin 300 mülteci de kademeli olarak bir kısmı Midyat kampına
bir kısmı ise Suruç geçici barınma merkezine yönlendirilmişlerdir.
Mardin’de kampta yaşayan Suriyeli mültecilerin sayısını net olarak
belirleme mümkünken kamp dışındaki sayılarını tüm Türkiye’de olduğu gibi
tam olarak belirlemek oldukça zordur. Son derece dinamik olan Suriyeli
mültecilerin süreç içinde sayıları değişebilmekte ve çok ani artışlara
gidebilmektedir. Bunun dışında Suriyeli mültecilerin kayıtlama ve verilerin
güncellenmesi sürecinin devam etmesi de sayıların net bilinmesinin önündeki
engellerden biridir.
2.3. Çocukların Eğitim Durumu
3.141.380 Suriyelinin 1.906.273’ü 0-24 yaşları arasındadır. Bu
rakamlardan Suriyeli sığınmacıların büyük çoğunluğunun genç olduğu ve eğitim
çağında oldukları görülmektedir. Ayrıca Suriyeli mültecilerin % 75’ten
fazlasının ise özel koruma ihtiyacı içinde bulunan çocuk ve kadınlardan
oluştuğu görülmektedir.480 Özel koruma gündeme geldiğinde çocuk ve gençlerin
eğitimi en öncelikli gündem maddelerinden biri olmaktadır.
Tablo 2. Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Okulda Kayıtlı Suriyeli
Öğrenci Sayıları
Resmi Okullarda Kayıtlı Suriyeli Öğrenci Sayısı
İlçeler
Artuklu
Kızıltepe
Midyat
Nusaybin
Diğer İlçeler
Toplam

479

Öğrenci Sayısı
1212
1793
966
268
286
4525

“Derik'te 6 Bin 300 Mültecinin Kaldığı Kamp Boşaltılıyor”, Hürriyet, 24 Eylül 2016.
İdaresi, agb.

480Göç
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Resmi Okullarda Kayıtlı
Suriyeli Öğrenci Sayısı
Geçici Eğitim Merkezleri
Suriyeli Öğrenci Sayısı
Genel Toplam

Temel Eğitim

Ortaöğretim

Toplam

4406

119

4525

762

359

1121

5168

478

5646

Kaynak: Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Ağustos 2017’de
alınmıştır.
Tablo 2’ye göre Mardin genelinde 5646 Suriyeli mülteci çocuk okula
devam etmektedir. Tüm Türkiye’ye bakıldığında 2016-2017 öğretim yılında
resmi devlet okullarında 165.672, geçici barınma merkezlerinde 330.891 olmak
üzere öğrenim gören Suriyeli öğrenci sayısı 496.653’tür. Eğitim hizmetine
erişemeyenlerin sayısı ise yaklaşık 467.000’dir.481 Suriyeli mülteci çocukların
neredeyse yarısı okula devam etmemektedir. Bu oranın Türkiye’de olduğu gibi
Mardin’de de benzer olduğu düşünülmektedir.
Mardin’de kayıtlı çocukların büyük çoğunluğu temel eğitime (İlkokul ve
ortaokul) devam ederken çok az oranı olan %8’i ortaöğretime (lise) devam
etmektedir. Eğitim çağında olan çocukların ilkokul ve ortaokul düzeyinde
nispeten yüksek oranlarda okullarına devam ederken, bunun lise düzeyinde çok
ciddi biçimde azaldığı ifade edilebilir.
Geçici eğitim merkezlerindeki (Midyat kampı ve ilçelerdeki geçici eğitim
merkezleri) sayı 1121, resmi okullarda kayıtlı Suriyeli öğrenci sayısı 4525’tir.
Resmi
okullara
kayıtlı
Suriyeli
öğrenciler
ilçeler
bağlamında
değerlendirildiğinde Kızıltepe ilçesinin en fazla çocuğun okula gittiği yer
olduğu, bunu Artuklu ilçesinin takip ettiği tespit edilmiştir. Bu durum kamp dışı
yaşayan Suriyelilerin yerleşim yerleriyle doğru orantılıdır. Mardin ilinde en
fazla Suriyeli mülteciyi barındıran ilçe Kızıltepe, daha sonra Artuklu yani
merkez ilçesidir.
2016-2017 eğitim öğretim dönemi itibarıyla Türkiye’de okullaşan
Suriyeli öğrenci sayısı 492 bin 544’tür. Buna göre okul çağındaki Suriyelilerin
yaklaşık yaklaşık yüzde 50’si okullaşmıştır.

481Kasım

Karakütük-Yüksel Kavak, Göç Olgusu ve Eğitim Planlaması, 2017, s.13.
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2.4. Mardin İlinde Suriyeli Mültecilere Hizmet Veren Kamu
Karumları ve STK’lar
Mardin ili, Suriyeli mültecilere güçlü bir sosyal destek mekanizması sunan
kentlerden biridir. Mardin’de 2011 yılından itibaren mültecilerle çalışan
giderek artan sayıda kamu ve sivil toplum kuruluşu vardır. Mültecilerin
yaşadıkları en ciddi sorun alanları olarak yiyecek, giyecek, ısınma ve sağlık
hizmetleri gibi sosyal yardımlara erişim düşünüldüğünde hem kamu hem de
STK’lara düşen iş yükünün fazla olduğu ifade edilebilir.
Kamu kurumları bağlamında Valilik, Kaymakamlıklar, İl Göç İdaresi
Müdürlüğü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) mültecilerle doğrudan ilgili
kurumlardır. Bunlar dışında dolaylı olarak mültecilere hizmet veren kurumlar;
İl ve İlçe Milli eğitim Müdürlükleri, Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’dür. Her biri ayrı faaliyet gösteren
kurumların birbiriyle örtüştükleri işlevlere sahip olduğu da söylenebilir. Yerel
yönetimler bağlamında da Mardin Büyükşehir Belediyesi ve İlçe belediyeleri
mülteciler alanında çalışmaktadır.
Mardin’deki Suriyeli mültecileri korunması ve yaşam standartlarının iyi
bir seviyeye getirilmesi noktasında sivil toplum kuruluşları da önemli bir yer
tutmaktadır. Mültecilere yönelik etkin bir koruma sisteminin oluşturulmasında
sosyal, ekonomik ve hukuki olmak üzere çok sayıda farklı sorunlarının
çözümlenmesi konusunda sivil toplum kuruluşları hizmetler sunmaya ve etkin
koruma sağlamaya çalışmaktadır.482
Mardin’de Suriyeli mülteciler alanında çalışan STK’ların başında Mardin
Suriye Yardımlaşma Platformu gelmektedir. Mardin’de 40’tan fazla STK’nın
2012’de bir araya gelerek oluşturduğu “Mardin Suriye Yardımlaşma Platformu”
Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası sivil toplum
kuruluşları ile de yakın işbirliği yaparak yardıma muhtaç Suriyelilerin tespitini
yaparak kayıt altına almaktadır. Mardin’de Suriyeli mültecilerle aktif çalışan
diğer STK’lar ise Her Yerde Sanat Derneği, İHH İnsani Yardım Derneği,
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD ve Hayata Destek
Derneği’dir. Bahsedilen STK’lar dışında da bazı dönemlerde veya dolalı yoldan
Suriyeli mültecilerle ilgili çalışmalar yapan yapıların da varlığından söz
edilebilir.

482Hıdır

Apak, “Uluslararası Göç ve Sivil Toplum: Suriyeli Göçmen STK’lar”, Genç Akademisyenler
Sempozyumu I, Mardin 2015.
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2.5. Suriyeli Göçünün Mardin Kenti Üzerine Etkileri
İnsanların daha iyi hayat tarzlarına ulaşmak için giriştikleri göç
hareketleri birey ve toplumların yaşamında kalıcı izler bırakmaktadır. Göçün
başladığı yıllarda sürekli nesne konumunda olan ve etkilenen grup Suriyeli
mültecilerdir. Gün geçtikçe ve göçün süresi uzadıkça Suriyeli mülteciler özne
konumuna ve etkileyen konuma gelmişlerdir. Artık Türkiye’de yaşayan Suriyeli
mülteciler etkilenen ve bekleyen misafirlerden etkilenen kalıcılara ve
yerleşiklere dönüşmüşlerdir. Bu durum da beraberinde birçok etkiyi
getirmiştir. Suriyeli mültecilerin Mardin ili içerisinde yerleşmeleri, sosyal,
ekonomik, ticari hayata katılmaları, birtakım toplumsal ve ekonomik sonuçlar
doğurmuştur. Bu etkiler ekonomik ve toplumsal etkiler olmak üzere iki başlıkta
açıklanmaya çalışılmıştır.
a. Ekonomik etkiler
Türkiye’nin geneli bağlamında Suriye’de yaşanan çatışmaların ekonomik
anlamda en büyük etkisinin ticaret alanında olduğu ifade edilebilir. 2011
yılından itibaren savaşın sonucu olarak ticaret hacmi yarım milyara kadar
düşmüş483, ithalat içindeki pay ise %0.13’e gerilemiştir.484 Bu etkinin yaşandığı
illerin başında Mardin gelmektedir. Mardin ili Nusaybin ilçesinin ekonomisinin
büyük bir bölümünü Suriye ile sınır ticareti üzerinden karşıladığı
düşünüldüğünde ciddi ekonomik kayıplarla karşı karşıya kaldığını ifade
edebiliriz. Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan sınır kapısının kapalı olması
sadece 2014 yılında 500 milyon dolardan daha fazla zararın olmasına neden
olmuştur.485
Suriye’de yaşanan savaşın etkilerinin yanı sıra oluşan göç
hareketliliğinden kaynaklı da ekonomik etkiler yaşanmıştır. Mardin ili
bağlamında ekonomik alanda dile getirilmesi gereken ilk konu, Suriyeli
mültecilerin iş gücüne dâhil olmasıdır. Mardin’de Suriyelilerin çalışma koşulları
konusunda net bilgilere ulaşmak mümkün olamamıştır. Ancak yapılan
akademik çalışmalar ve gözlemlere dayanarak Suriyelilerin nitelik
gerektirmeyen işlerde, çoğunlukla enformel olarak ve düşük ücretle çalıştıkları,
bazılarının ise kendi küçük işyerleri açtıkları bilgisine ulaşılmıştır.
483Osman

Bahadır Dinçer-Vittoria Federici-Elizabeth Ferris-Sema Karaca-Kemal Kirişci- Elif
Özmenek Çarmıklı, Suriyeli Mülteciler Krizi ve Türkiye: Sonu Gelmeyen Misafirlik, Brookings
Enstitüsü & Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK), Ankara 2013, s.33.
484Hacı Mustafa Paksoy-Hüseyin Koçarslan- Erhan Kılınç-Ahmet Tunç, “Suriyelilerin Ekonomik
Etkisi: Kilis İli Örneği”, Birey ve Toplum, C.5, S.9, 2015.
485“Sınır Kapısının Kapalı Olmasının Mardin'e Faturası 500 Milyon Dolar”, Haberler, 3 Kasım 2014.
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Apak’ın çalışmasında Suriyeli mültecilerin Mardin’deki meslekleri içinde
ilk sıralarda işçi, esnaf ve ev hanımı kategorileri gelmektedir.486 Özkarslı’nın
çalışması da daha ayrıntılı bir biçimde erkek Suriyelilerin Mardin’de çalıştıkları
işlerin başında, inşaat ve tarım sektörünün geldiğini ifade etmiştir.487 Suriyeli
kadınlar açısından öne çıkan işler ise; ev ve temizlik hizmetleri, bebek bakımı ve
tekstil gibi enformel istihdam alanları olarak tespit etmiştir. Lordoğlu ve Aslan’a
göre ise Mardin’de iş hayatına katılan Suriyeli mülteciler arasında vasıf düzeyi
yüksek kişiler de bulunmaktadır.488
Girişimci ve imkânı olan Suriyelilerin Mardin ve ilçelerinde bakkal, fırın,
tamirci, nargileci, kahvehane, lokanta, berber gibi küçük işyerleri açtıkları ve
buralarda çoğunlukla Suriyelilere hizmet verdikleri ifade edilebilir. Suriyelilerin
açtıkları küçük çaplı işletmeler ile Mardin’in yerel ekonomisine olumla katkı
sağladıkları ifade edilebilir.
Lordoğlu ve Aslan’ın yaptıkları çalışmada Mardin’de Suriyeli mülteci
işçilere karşı örtülü bir hoşgörünün varlığı tespit edilmiştir. Ayrıca Suriyeli
mültecilerin Mardin’de kendileri veya akrabaları yardımı ile iş buldukları ve
çalışma konusunda, bölge insanının Arapça ve Kürtçe bilmesinden dolayı dil
sorunu çekmedikleri tespit edilmiştir. Suriyeli mülteciler Mardin halkı ile
aralarında bulunan yakın akrabalık ve dostluk ilişkileri ile ortak dil ve kültür
bağları sayesinde, iş piyasalarında yer almakta pek zorlanmamaktadırlar.489
Suriyeli mülteciler göç ettikleri bölgelerde düşük nitelikli de olsa işleri
kabul etmektedirler. İşverenleri tarafından da “ucuz işgücü deposu” olarak
görülmektedirler. Çalıştıkları yerlerde yerli işçilerden çok daha ucuza ve
sigortasız çalıştırılmaktadırlar.490 Mardin’de var olan işverenler yerel nüfusun
tehlikeli veya düşük seviyeli bulduğu işlere giderek daha fazla sayıda Suriyeli
mülteciyi işe almışlardır. Bu durum, Mardinli işçiler açısından
memnuniyetsizliği ve işsizlik sorununu beraberinde getirmiştir.

486Hıdır

Apak, Suriyeli Göçmenlerin Uyumu ve Gelecek Beklentileri: Mardin Örneği, (Mardin Artuklu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Mardin 2014.
487Fatih Özkarslı, Suriye’den Türkiye’ye Göç ve Suriyelilerin Enformel İstihdamı “Mardin Örneği”,
(Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
Mardin 2014.
488Kuvvet Lordoğlu-Mustafa Aslan, “En Fazla Suriyeli Göçmen Alan Beş Kentin Emek
Piyasalarında Değişimi: 2011-2014”, Çalışma ve Toplum, C.2, 2016.
489Kuvvet Lordoğlu-Mustafa Aslan, Age.
490A. Çağlar Deniz- Yusuf Ekinci- A. Banu Hülür, “Bizim Müstakbel Hep Harap Oldu". Suriyeli
Sığınmacıların Gündelik Hayatı: Antep-Kilis Çevresi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul 2016, s.33.
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Tablo 3. Mardin İlinin Yıllara Göre İşsizlik Oranları
2010

2011

2012

2013

%9,1

%12,3

%20,9

%20,6

2014
%15,6
(TRC)

2015
%24,8
(TRC3)

2016
%28,3
(TRC3)

Kaynak: TÜİK İl bazında (2010, 2011, 2012, 2013) ve bölge bazında
(2014, 2015, 2016) işgücü göstergelerinden düzenlenmiştir
Mardin ili Türkiye’de işsizlik sıralamasında işsizlik oranı %28,3 ile en
yüksek bölgede TRC3’de yer alan bir kenttir.491 Bu oranlara bakıldığında Mardin
ili Türkiye işsizlik oranlarının üstünde seyretmektedir. Öte yandan Mardin iline
ait işsizlik verileri Tablo 3’te görüldüğü üzere 2011 sonrası %20’nin üzerine
çıkmıştır. 2011 yılından itibaren işsizliğin artmasının nedenlerinden biri de
Suriyeli mültecilerin kentin ekonomik hayatında var olmalarıyla açıklanabilir.
b. Toplumsal Etkiler
Bireylerin göç etmeleriyle birlikte yıllarca yaşadıkları çevreyi
değiştirmeleri ve bununla beraber yeni ilişkiler kurmaları toplumsal etkilere
neden olabilmektedir.492 Mardin ili Suriyeli mülteci hareketleri açısından hem
kültürel birlikteliğin var olduğu, hem akrabalık bağlarının devamının hem de
dilsel birlikteliğin olduğu bir kent olduğu için bu etkinin farklı olabileceği
illerden biridir.
Mardin’deki Suriyeli mültecileri konu çalışmanın sonuçlarına göre;
Suriyeli mültecilerin Mardin ilini tercih etmelerindeki en önemli sebep,
Mardin’in coğrafi yakınlığı ile sosyal ağlarının var olması düşüncesidir.493
Göçmen sosyal ağı, menşe ülke ile göç ettikleri ülkelerdeki göçmen
olmayan bireyler eski ve yeni göçmenler arasında ortak kök, ırk ve arkadaşlık
bağlarından oluşan kişilerarası bağlantılardır.494 Suriyeli göçmenler ilk göç
ettiklerinde göç ettikleri bölgede var olan sosyal sermayelerini
kullanmaktadırlar. Bu sermayeleri akrabalık, sınır alışverişi veya daha önceden
Türkiye’ye göç etmiş Suriyeliler üzerinden var olabilmektedir. Mardin ilinde
sosyal sermayesini ve ağlarını kullanan mülteciler temel ihtiyaçlarını ve iş
bulma, ev bulma gibi ihtiyaçlarını daha rahat karşıladıkları ve kente
uyumlarının daha rahat olduğu ifade edilebilir.
491Türkiye

İstatistik Kurumu (TUİK), “İşgücü İstatistikleri 2017”, Haber Bülteni, 2017.
Age, 2014.
493Apak, Age, 2014; Özkarslı, Age, 2014.
494Nermin Abadan Unat, Bitmeyen Göç/Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa, İstanbul Bilgi
Üniversitesi, İstanbul 2006, s.34.
492Apak,
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Türkiye’de bazı sorunlar ile birlikte Suriyelilerin toplumsal uyum süreci
de başlamıştır. Bu durum da göç edilen bölgede toplumsal etkileri beraberinde
getirmektedir. Uyum süreci mültecilerin göç öncesi ve sonrası konumları ve bu
konumları belirleyen değişkenlerin etkisi altındadır.495 Suriyeli mültecilerin çok
büyük bir kısmının Mardin’e uyum sağlamada zorluk yaşamadıkları ve uyumun
kolaylaştırılmasını sağlayan “dil, din, etnik köken, ortak tarihi bağlar, akrabalık
bağları ve ortak kültürel özellikler” gibi birçok faktörün öne çıktığı
söylenebilir.496
Suriyeli mültecilerin Mardin iline yerleşmeleri göç öncesi yahut göç
sürecinde akrabalık bağlarının ve etnik köken birlikteliğinin yönlendirici etkisi
ile belirli bölgelerde yoğunlaşmalar biçiminde gerçekleşmiştir. Apak’ın497
çalışmasında daha çok Mardin merkezde Arap nüfusun Özkarslı’nın498
çalışmasında Kızıltepe’de Kürt nüfusun daha yoğun olduğu ifade edilebilir.
Mardin’in nüfusu ağırlıklı olarak Arap ve Kürt kökenli vatandaşlardan
oluşmaktadırlar. Mardin ilinde Kürt ve Arapların yoğun olarak yaşadıkları
düşünüldüğünde Suriyeli mültecilerin aidiyet ve kimlik sorununu pek
yaşamayacakları düşünülebilir.
Mardin’in Artuklu ilçesi yıllardan beri Arap nüfusun etkinliği altındadır.
2000’li yıllardan sonra bölgeye yaşanan Kürt göçleriyle beraber merkez
nüfusun Arap etkililiğinde bir azalma olmuştur. Ancak Suriyeli mülteci
Arapların Mardin’in merkez ilçesi Artuklu’da yerleşmeleri baskın olan Arap
kültürünün
Suriyeli
mülteciler
tarafından
devam
ettirileceğini
düşündürmektedir. Suriyeli göçü ile kentsel mekânın yeniden üretilmesi
sürecine bir etkinin de yaşandığı söylenebilir.
Suriyeliler daha çok ekonomik durumlarını göz önüne alarak yerleşim
bölgelerini tercih ettikleri ifade edilebilir. Bu da Suriyeli mültecilerin yerleşim
alanlarına dağılımında akrabalık bağları yanında sınıfsal özelliklerin de etkili
olduğunu göstermektedir.499 Gelir seviyesi düşük olan kesim sosyo ekonomik
seviyesi düşük mahallelerde ikamet ederken, ekonomik durumu iyi olan kesim
ise refah seviyesi yüksek bölgeleri tercih etmektedir. Şehrin tarihi merkezinde
düşük fiyatlı konutların olduğu mahallelerde belirgin sayıda Suriyeli mülteciye
495Sami

Güven, Uluslararası İşçi Göçünün Sosyal Politika Sorunları, Uludağ Üniversitesi Yayınları,
Bursa 1996, s.42-44.
496Apak, Age, 2014, s.67.
497Apak, Age, 2014.
498Özkarslı, Age, 2014.
499Mehmet Nuri Gültekin, “Kardeş’ten ‘İstenmeyen Misafir’e: Suriyeli Sığınmacılar Meselesi
‘Hassas Vatandaşlara’ mı Havale Ediliyor?”, Birikim, 305, s.28.
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rastlamak mümkündür. Mardin’e gelen Suriyeli mülteciler genellikle ekonomik
durumlarına göre bir yerleşim bölgesi aramakta ve çoğunlukla da ev kiralarının
ucuz olduğu yoksul bölgeleri tercih etmektedirler.
Suriyeli mültecilerin belli bölgelerde yoğunlaşmalarının tam olarak
gettolar şeklinde olduğu ifade edilemez. Çünkü yerleşimlerinin kapalı bir özellik
göstermediği ve mevcut toplumla etkileşimi maksimum seviyede tuttukları
ifade edilebilir. Kamp dışında yaşan Suriyeli mülteciler yerleşik toplumla
etkileşim içerisindedirler. Bu açıdan Mardin ilinde şimdilik mekân açısından bir
ötekileştirme olmadığı ifade edilebilir.
Sonuç
Bu çalışmada 2011 sonrası yaşanan Suriyeli göçünün Mardin kentine
izdüşümü ve etkileri incelenmiştir. Bu etkiler şüphesiz Mardin kentinin
özellikleriyle bağlantılıdır. Yaşanan etkilerin diğer kentlere oranla çok etkili
olmadığı ifade edilebilir. Suriyeli mültecilerin Mardin kenti ile yıllardır
sürdürdükleri akrabalık, ticaret vb. ilişki Mardin ilindeki yaşanabilecek etkileri
minimize etmiştir.
Mardin geçici barınma merkezi ve merkez dışında yaşayan Suriyeli
mülteciler açısından önemli bir kenttir. Sınır kenti olması, akrabalık ve aşiret
bağlarının olması, dil birlikteliğinin var olması gibi etmenler Suriyelileri Mardin
ilinde diğer illere nispetle farklı bir yere taşımaktadır.
Mardin iline doğru yaşanan Suriyeli göçü kentin göç tarihi bağlamında en
büyük hareketliliktir. Büyük bir göç dalgası ile karşılaşan Mardin’de bazı
sorunların yaşanılması elbette ki kaçınılmazdır. Ancak bu sorunların diğer
kentler kadar yoğun yaşanmayacağı ifade edilebilir. Mardin’in bir şehir olarak
karakterini belirleyen ana öğelerden biri çok kültürlülüğün kent tarihindeki
yeridir. Günümüzde Mardin’de farklı ırk, din ve dillere sahip insanlar
yaşamlarını birlikte sürdürmektedirler. Suriyeli mültecilerin diğer illere
nazaran olumsuz anlamda bir toplumsal etkileşime neden olmayacağı
düşünülmektedir. Türkiye genelinde yaşanacak toplumsal sorunların Mardin
ilinde nispeten daha az yaşanabileceği ifade edilebilir.
Yaşanan büyük göç dalgası olması ve il nüfusunu bir hayli artırmasına
rağmen, yaşanan sorunlardaki azlık dikkat çekmektedir. Göçle gelen nüfusun
Mardin ilinde toplumsal ve ekonomik diğer illere nispetle daha az etkilere
neden olduğu ifade edilebilir. Toplumsal etkiler bağlamında Suriyeli göçü ile
kentsel mekânın yeniden üretilmesi süreci, uyum durumu ve yerleşim
merkezlerinin kullanımı gelmektedir. Ekonomik etki bağlamında Suriyeli
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mültecilerin Mardin’e gelmesiyle, iş ve istihdam alanında birçok değişiklikler
yaşanmıştır. Suriyelilerin yaşamları sürdürebilmek için düşük ücretlere
güvencesiz çalışması, yerli halkın işsizlik oranındaki artışı etkilemiştir.
Ekonomik etki bağlamında olumlu olan gelişme ise küçük çaplı işletmelerin
Mardin’in yerel ekonomisine katkı sağlaması durumudur.
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ÖZET: Tarihi kentler; bir toplulukta süregelen gelenek, yaşayış, düşünce, sanat gibi
unsurları günümüze kadar taşıyan ve gelecek kuşaklara iletilmesini sağlayan maddi ve
manevi değerleri içeren çevrelerdir.
Hızla büyüyen ve değişen kentlerde tarihi-kültürel miras ve çevreleri özgün
kimliklerini yitirerek zamanla tanımsız mekanlara dönüşmektedir. Bu nedenle
sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda sadece fiziki koruma değil, sosyo-kültürel yapıyı da
içine alan, koruma-kullanma dengesini kurarak, yeni işlevler kazandırılmalıdır.
Tarihi alanlarda yapılan kentsel peyzaj tasarımları, tarihsel çevreyle uyumlu,
kaliteli, mekan duygusu kavramını bünyesinde barındıran, algılanabilir ve kentsel
estetiğin var olduğu tasarımlar olmalıdır.
Bu çalışma ile tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesinde peyzaj
çalışmalarının gerekliliği, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı ilişkisinin vurgulanması
amaçlanmıştır. Çalışma; literatür taramasından oluşmaktadır. Tarihi çevre tanımı ve
önemi, kent peyzajında koruma-kullanma dengesi göz önünde bulundurularak
sürdürülebilirliği için öneriler getirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Tarihi kent, kentsel tasarım, tarihi çevre koruma

Landscaping in Historical Sites
ABSTRACT: Historical cities are environments which involves material and moral
values enabling the transfer of elements like traditions, ways of living, opinions and art to
future generations.
In fast growing and evolving cities, historical and cultural heritage and their
environments lose their unique identity and become undefined places. Therefore, in line
with sustainability principle, not only physical protection but also giving new functions to
these places while striking the balance between protection and usage must be aimed.
Urban landscaping designs of historical places, must be in harmony with the
historical environment, of quality, it must give a sense of space, must be perceivable and
must involve urban aesthetics
This study aims to emphasize the necessity of landscaping works in the protection
and development of historical and cultural values and the relation between urban design

Sinem UĞUR – M. Emin BARIŞ – Murat Ertuğrul YAZGAN
and landscaping architecture. This study is composed of a comprehensive literature
review. It involves proposals regarding the definition and importance of historical
environment, sustainability in urban landscaping by taking the balance between
protection and usage into consideration.
Key words: Historical city, urban design, historical environment protection

Giriş
Geçmişe ait verilerin göstergesi olan, taşınabilir veya taşınmaz her türlü
öğenin yer aldığı kentler; oluştukları devirlerin sosyal, ekonomik, kültürel,
teknolojik yönlerini ve ayrıntıya inildiğinde, toplumların beğenilerini, dini
görüşlerini, anlayışları gibi özellikleri yansıtırlar. [1] Tarihi çevre, tarihi
perspektif içinde oluşan ve oluşmasını sürdürecek olan çevrenin geçirdiği
evrelere özgü sahip olduğu birikim ile geçmiş-günümüz-gelecek sürekliliğinde
bağlayıcı özelliğe sahiptir. [2] Tarihi çevrelerde yapılacak kentsel tasarım
çalışmalarında; tarihsel ve kültürel sürekliliğin sağlanması, yerel kimliğin
ortaya konması, kentsel ve mimari dokunun korunması, yaşatılması ve
sürdürülmesi, çağdaş yaşam koşulları doğrultusunda kimliğini koruyarak
canlandırılması hedeflenmektedir. [3]
Kültürel miras, turizm açısından çekim noktasıdır dolayısıyla ölçeği
farketmeksizin tarihi yapılar, kentler dünyadaki önemli turizm alanlarıdır.
Sahip oldukları özelliklere göre alternatif turizm olanakları (kültür turizmi,
doğa turizmi, termal turizm, inanç turizmi, ekoturizm) geliştirirler. Turizm,
tarihi çevrelere hem olumlu hem olumsuz etkileri beraberinde getirir. Önemli
doğal alanların korunması, arkeolojik tarihi yerlerin ve mimari karakterlerin
korunması, çevre kalitesinin geliştirilmesi, altyapıdaki gelişme, çevresel
duyarlılığı artırmak turizmin çevre üzerine olumlu etkileridir. Bununla beraber
su, hava, toprak kirliliği, ekolojik bozulmalar, arkeoloji ve tarihi yerlerin tahrip
edilmesi gibi olumsuz etkiler de söz konusudur. [4] Ayrıca, yerel halkın anlayış
ve yaşam kültüründe değişimler yaratma, adil olmayan ekonomik kazanç
eklenebilir. [5]
Turizmin bu olumsuz etkilere karşıt olarak, koruma ve imar planlaması
çalışmaları ile turizm planlama –gelişim çalışmalarının ortak yürütülmesi ve bu
konuda bir denge kurulmasına önem verilmesini gerektirmektedir. [6]
Bütünleşik – bütüncül - koruma tarihi doku ve çevrenin bütün öğe ve boyutları
ile korunmasını içerirken, sürdürülebilirliği sağlamak adına bölge halkının
sosyal ve ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan
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stratejileri kapsayan yasal ve yönetsel önlemlerin alınmasını da
gerektirmektedir. Bu önlemler disiplinler arası çalışma ile çok boyutlu
stratejileri içeren çözüm yollarının belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. [7]
Tarihi Çevre Tanımı
Akçura’ya göre tarihi çevre, kendi başlarına anıt olmayan, fakat bir arada
tarihî, geleneksel, görsel değerler taşıyan kasabaların, kentlerin kendilerine
özgü karakterlerini yaratan tüm öğelerin bir arada değerlendirilmesidir.
Yazgan; tarihi çevreyi; tarihi perspektif içinde geçmişin doğal ve kültürel
varlıklarını günümüze getiren, geçirdiği tüm evrelerin büyük bir kısmının
izlerini taşıyan çevre olarak tanımlar. [8]
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda tarihi
çevreler ‘sit’ kavramıyla adlandırılmakta ve ‘tarih öncesinden günümüze kadar
gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal,
ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları,
kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya
önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat
özellikleri ile korunması gerekli alanlardır’ şeklinde tanımlanmaktadır. [9]
Tarihi çevre; Avrupa kültürel işbirliği Konseyi’nin “Avrupa Kültürel
Mirasının Envanteri” çalışmasında şöyle tanımlanmaktadır; “Doğal ya da kişi
tarafından oluşturulan, bütünlüğü ve artistik, estetik, tarihsel, etnografik,
bilimsel, edebi veya efsanevi özellikleri ile korunması ve değerlendirilmesi
gereken bütünlerdir.” Tarihi çevreler, önemli olayların yaşandığı mekanlar
olabileceği gibi, belirli bir dönemin sosyo-ekonomik, kültürel yapısına ve sanat
anlayışına ilişkin mesajlar veren kent parçaları da olabilmektedir. [10]
Tarihi çevrelerin ana bileşeni kültürel mirasdır. Yazgan (1979)’ a göre;
kültürel miras ister tek bir yapı ya da yapı grupları, ister eski kent olsun,
çevresinin açık ve yeşil alanıyla, doğal ve kültürel peyzaj özellikleriyle
bütünleştiği ölçüde değer kazanır. [11]
Tarihi Çevre Korumanın Önemi
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda koruma;
‘’taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında muhafaza, bakım,onarım,restorasyon,
işlev değiştirme işlemleri; taşınır kültür varlıklarında ise muhafaza, bakım,
onarım ve restorasyon işleri‘’ olarak tanımlanmaktadır. [12]
Tarihi çevreler, geçmiş ile bugün arasında bağlantı kuran kültür
varlıklarıdır. Taşıdıkları değerler ve önem nedeniyle korunmaları, bakım ve
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onarımlarının yapılması gerekmektedir. Velioğlu ve Öztürk; tarihi çevrelerin
oluşumunda ve sürekliliğinde önemli olan değerleri şu şekilde özetlemişlerdir
[13] :
•Tarihi birikim; tarih içinde bir yeri, değeri ve önemi olma
•Kollektif anıları yaşatma
•Kent kimliğinde etkili olma
•Yapı - çevre uyumunu yansıtma
•Estetik değerler ve fiziksel değerlerde uyum(boşluk-doluluk, oran, ölçek,
malzeme, doku, sembolleşmiş nostaljik biçimler)
•Kullanım değeri ( değişen gereksinimlere uyum sağlama)
•Dayanım değeri ( kullanılan malzemeye bağlı olarak dayanmaları ve
günümüze kadar gelebilmeleri)
•Oluştukları ve geçirdikleri dönemleri temsil etmeleri
➢ Mimari, kültürel, teknolojik (yapım sistemi ve malzeme)
➢ Yaşam tarzı ve anlayışı
➢ Sosyal ve ekonomik boyutlar
•Yapı gruplarının birarada oluşumuyla imaj sürekliliği sağlama
•Özgünlük değeri
•Mekânsal değerler; yapıların bir süreklilik sağlaması ve mekan
oluşturma (meydan, sokak gibi)
•Yerleşim formunu belirtmesi (sokak-yapı düzeni)
•Günümüzde örnek olma
•Simgesel değerler
•Günümüz çevrelerinde farklılık, çeşitlilik yaratma ve bundan dolayı etkili
öğe veya eleman olma
•Duygusal değerler (eserlere karşı merak, hayranlık, gurur, ait olma
duygusu,)
Kentsel koruma, tarihi nitelikli bu alanların birer müze objesi gibi
görülmeyip, aktif olarak kullanımı, kentsel çevredeki değişikliği, geçmişi en iyi
biçimde koruyup, günümüzle ilgisini kurarak, günümüz gereksinimlerine uygun
kullanımlara yönelik korunmasıdır. Bütün koruma programlarının temel işlevi;
alanın, dokusunu ya da yapının karakterini yansıtan özelliklerinin tanımlanıp
korunması ve yeni gelişmelerin bu alanla bütünlük ve uyum içinde olmasının
sağlanmasıdır. [14]
Eruzun’a göre; tarihi çevrenin korunması; tarihi mirasın gelecek
kuşaklara iletilmesi, kültürel sürekliliğin sağlanması, çağdaş insana tarih ile
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birlikte yeni yaşam olanakları sağlanması olmak üzere üç temel amaç içindir.
[15]
Yeni bir işlev ile varlığı sürdürülen tarihi mekânlara örnek, 1871 yılında
inşa edilen, Çırağan Sarayı’nın müştemilatı olan Feriye Sarayları bugün eğitim
işleviyle çalışan Galatasaray Üniversitesi yerleşkesidir.
Çin’in başkenti Pekin’de bulunan ve yaklaşık beş yüz yıl boyunca
imparatorluk merkezi olarak kullanılmış ‘Yasak Şehir’ de bugün müze işlevi
kazanan geniş ölçekli tarihi alanlara örnek teşkil etmektedir.
1979 yılında Vezüv Yanardağı’nın patlaması sonucu kül tabakasının
altında kalan Pompei; günümüze ulaşan antik bir kenttir. UNESCO Dünya Mirası
Listesindedir.
Tarihi çevrenin sürdürülebilirliğini sağlamak için: [16]
• Tarihi çevrenin yaşayabilirliğinin ve yaşanabilirliğinin sağlanması,
• Kentsel koruma sürecinde sosyal adalet anlayışının desteklenmesi ve
toplumsal gelişmenin sağlanması,
• Tarihi çevrede dengeli ve üretken yerel ekonominin desteklenmesi
gerekmektedir.
Tarihi çevrede sürdürülebilirlik değerlendirmesi, tarihi çevrede
planlama, karar-alma ve uygulama süreçlerini yönlendiren ve bu süreçlerde göz
önüne alınması gerekli ilkeleri ve ölçütleri tanımlayan bir süreçtir. [17]
Tarihi Çevrelerde Peyzaj Planlama İlkeleri
Booth’ a göre arazi formu, bitkisel materyal, yapılar, döşeme, yapısal
öğeler ve su öğeleri peyzajın temel öğeleridir. Kentlerin peyzaj özellikleri de
kent kimlikleri ile birlikte ülkelerin kültürel imaj ve görüntüleri olup kimlik,
karakter ve dönemsel özellikleri korunarak geliştirilmelidir. [18]
Marcucci, peyzaj planlamada temel amacın; insan konforunu arttırırken
çevrenin bütünlüğünü korumak olduğunu, tarihi çevrelerde peyzaj planlama
sürecinin dört aşamadan oluştuğunu belirtmiştir. [19]
•Ekolojik ve kültürel sistemlerin envanterinin çıkarılması, sorunun
saptanması
•Analiz, tahmin yürütme, plan yapma
•Karar verme, tasarım, fiziksel müdahale, uygulama, izleme
•Değerlendirme
Doğal, kültürel, tarihi değerlere sahip çevrelerde peyzaj planlama
yapılırken işlevsel, doğal ve estetik değer taşıyan peyzajın korunması ve
359

Sinem UĞUR – M. Emin BARIŞ – Murat Ertuğrul YAZGAN

getirilecek yeni öneriler için temelde şu kriterler göz önünde
bulundurulmalıdır. [20]
•Çok boyutlu (fiziksel, ekonomik, sosyal) olarak düşünülüp,
planlanmalıdır. Kültürel, estetik, rekreasyonel, turistik ve ekonomik amaca
hizmet etmelidir.
•Doğal çevreler, sahip oldukları görsel ve sembolik özellikleri ile olduğu
gibi korunmalıdır.
•Gerekli temizlik ve bakım koşulları sağlanmalıdır.
•Alana getirilecek yeni bir kullanım öncesinde çevre etkileşim
değerlendirilmesi yapılarak gelecek aktivitenin neden olacağı potansiyel
zararlanma saptanmalı ve bu doğrultuda planlamaya gidilmelidir.
•Yapılacak yeni peyzaj tasarımları mevcut doku ile bütünlük içinde
olmalıdır, mevcut silüet ve görsel değerler korunmalıdır.
•Yapının bir parçası olan avlular yapısal ve bitkisel materyali ile birlikte
korunmalı, özgünlüğünü kaybetmiş olanların orijinal özellikleri araştırılarak
planlanmalıdır.
•Meslekler arası koordinasyon sağlanmalıdır.
•Tarihi ve anıtsal yapılar kesinlikle tek başına düşünülmemeli, doğal
yapısı, çevresel değerleri ve bitki örtüsü ile birlikte tasarlanıp düşünülmelidir.
•Belirli bir tarihi yapının, külliyenin, vb. daha iyi değerlendirilip
algılanması sağlanmak isteniyorsa özgün peyzaj durumu araştırılarak yanıltıcı
olmaktan çok yapıcı bir yaklaşım ile bu gerçekleştirilmelidir.
•Kentsel sit alanlarında (özellikle konut alanlarında) özgün çevresi ile
birlikte düşünülmüş yapısal/ mimari elemanlar ile peyzaj öğelerinin ilişkileri
günümüz koşulları elverdiği düzeyde korunmaya çalışılmalıdır.
•Külliye, medrese, han vb. yapı ya da yapı gruplarının restorasyon ve
rehabilitasyonunda çok önemli olan avlu ve açık-kapalı mekan ilişkileri,
gerekiyorsa kazı çalışmaları kesin olarak belirlenmeli ve bu doğrultuda koruma
planlamasına gidilmelidir.
•Döşeme, donatı elemanları, aydınlatma, tanıtıcı ve yönlendirici levhalar
dikkatle seçilmeli, genel karakter ve silüeti bozmayacak biçimde, özgün ya da
özgüne yakın malzeme seçimi ile uyum sağlanmalıdır.
•Gece algılanabilirliği için aydınlatmaya önem verilmelidir.
•Halk bilinçlendirilmeli, bu alanların korunmasına özen gösterilmesi
teşvik edilmelidir.
•Trafik kullanımları en aza indirgenmeli, olabildiğince yaya
sirkülasyonuna ağırlık verilmelidir.
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Jeomorfoloji, topoğrafya, bitki örtüsü, iklim, su varlığı gibi doğal çevre
bileşenleri hem kentlerin kurulduğu yerlerin seçiminde hem de kent
biçimlenmesinde önemli rol oynamaktadır. [21]
Tarihi kentlerde yapılan planlama ve tasarımlarda; kentin tanınabilirliği,
özgünlüğü ve farklılığını yaratan, yöreye özgü doğal ve kültürel peyzaj
değerlerinin belirlenip, geliştirilebileceği ve ön plana çıkarılabileceği
uygulamalar gerçekleştirilmelidir. [22]
Türkiye, anıtsal, dinsel ve sivil mimari öğeleri ile zengin bir tarihi ve
kültürel mirasa sahiptir.
Tarihi kentlerde yerleşme dokusu topografya ile tam bir uyum içindedir.
Safranbolu sahip olduğu zengin kültürel miras ve korumada ki başarısı ile
UNESCO Dünya Miras Listesi’ndedir.
Edirne kentinin tacı Mimar Sinan’ın yaptığı Selimiye Camii’dir. İstanbul’
da ise kent siluetini Tarihi Yarımada’nın topoğrafya özelliği ile iyi tasarlanmış
saray ve camilerden oluşan Haliç Silueti oluşturur.
Açık ve yeşil alanlar, tarihi çevre içinde iki ayrı işleve sahiptirler; [23]
• Tarihi eserlerin çevrelerindeki yeşil alanların da tarihi biçimlerinin
belirtilmesidir. Paris’te Versay Sarayı Bahçesi tarihteki önemli barok bahçe
örneklerinden olup bugünde bu tarihi tasarım yaklaşımı sürdürülmektedir.
• Tarihi eserin daha iyi değerlendirilebilmesi için çevresinin yeşil alan
olarak ayrılmasıdır.
Yeşil alanlar, gerek tarihi çevrenin bir elemanı olarak gerekse
tamamlayıcısı olarak bu eserlerin değerlendirilmesi ve gelecek kuşaklara
iletilmesinde büyük önem taşır.
Estetik ve fonksiyonel mekanların oluşturulmasında bitkilerin rolü büyük
olmakta ve peyzaj tasarımında kullanılan taş, duvar, yapı gibi sert zemin ve
malzemelerin yumuşatılmasında önemli yer almaktadırlar. Bitkiler; tasarımcıya
boyut, biçim, doku, renk, hareket, vurgu, ışık ve gölge etkileri yönünden çok
çeşitli seçenekler sunarlar. [24] Bitkisel öğeler tarihi alanlarda; yönlendirme,
tampon bölge, manzara noktası oluşturma amaçlarıyla etkin bir şekilde
kullanılmaktadır.
•Kültürel ve tarihi çevrelerde yer alan bitkisel materyal, işlevsel ve görsel
özellikleri gereği korunmalı, tarihi ve sembolik değer taşıyan ağaçlar mevcut
ortamında barındırılmalıdır.
•Tarihi bahçelerin eğitici, kültürel, biyolojik değerleri göz önünde
bulundurularak, genel karakterini bozucu çevresel faaliyetlerden arındırılmalı,
içinde yer aldığı doku ile bütünlüğü sağlanmalıdır.
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•Tarihi bahçelerin özgün niteliğini kaybetmeyecek biçimde düzenli
bakım- onarım çalışmaları yapılmalıdır.
•Bitkisel ve çevresel düzenlemenin özgününden farklı yapılmamasına ve
mevcut doku silüetini bozucu nitelikte olmamasına da özen gösterilmelidir.
•Manzara noktaları bitkisel tasarım ile kapatılmamalıdır.
•Anıt veya önemli yapılar yoğun bitkisel materyal ile gölgede
bırakılmamalıdır.
•Bitkisel öğeler alandaki geçiş ve akışları engellemeyecek şekilde
düzenlenmelidir.
•Yöreye özgü, iklim koşullarına uygun bitki seçimi yapılmalıdır.
Sonuç
Sosyal yaşam koşullarındaki değişimler, bilinçsiz müdahale ve ekler,
yanlış restorasyonlar, halkta tarihsel çevre bilincinin olmaması, koruma
eğitiminin yetersizliği, yasa ve kısıtlayıcı kararların zorlayıcı etkisi, koruma
planının olmayışı, yerel yönetimlerin isteksizliği ve ilgisizliği, kaynak
yetersizliği, hızlı teknolojik gelişmeler sonucu geçmişle bağların kopması,
koruma maliyetini finanse edecek parasal güçten yoksun olunması, alınacak
önlemlerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi isteği sonucu araştırma ve
belgelemeye dayanmayan uygulamalar tarihi çevrelerin tahrip nedenleri olarak
gösterilebilir. [25]
Tarihi çevrelerde planlama ve uygulama sorunları giderek karmaşık hale
gelmiştir. Bunun nedenleri arasında, kentsel koruma alanlarındaki mevzuat
değişiklikleri ile bütünlüklü bir alanda birden fazla yasal ve kurumsal
düzenlemenin bulunması, kapsamlı ve sürdürülebilir bir koruma politikasının
benimsenip uygulanmaması; planlama sisteminin bütüncül olarak ele
alınmaması, uygulamaların parçacıl oluşu, kent planları ile koruma amaçlı
planlar arasındaki ilişkinin sağlıklı kurulamaması ve koruma alanları içerisinde
de bütüncül bir yaklaşımın sergilenememesi gelmektedir. [26] Dolayısıyla,
uluslararası koruma ilkeleri çerçevesinde, kapsamlı ve sürdürülebilir bir
koruma politikası ile bölgenin özgün karakterini koruyacak şekilde, yaşayan
veya alanı kullanan kesimlerin farkındalığını arttırarak, çevresiyle birlikte
bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir.
Tarihsel, arkeolojik ve kentsel korumanın bir amacı da gelecek
yerleşimlerin tasarlanmasında geçmişin tarihsel ve kültürel mimari öğelerinin
kullanılması ve geçmişten geleceğe bir kültür köprüsünün kurulmasıdır. [27]
Özgün kent kimliği olan anıtsal yapılarla dolu yerleşmeler yaratmak,
topoğrafyaya uyumlu yapılaşmak, güneşe ve vadilere yönelim sağlamak, yerel
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iklime önem veren, doğayla iç içe tasarım yapmak, karma kullanım kararı
vermek, yerel ekonomiyi gözetmek önemlidir. Yüksek katlı yerine alçak katlı
yapılaşma öngörmek, fiziksel ve sosyal bütünlük kurmak, dar sokaklarla
organik doku tasarlarken su öğesini, kuş evlerini, meydancıkları, yeşil avluları
unutmamak, yaya öncelikli erişilebilirlik sağlamak, gerçek restorasyonu
yaptırarak okunabilir ve çekici, tanımlı mekânlar yaratmak önemlidir. Son
olarak, ekolojik teknikleri uygulamak, yenilenebilir enerjiyi kullanmak, yağmur
suyunu toplamak, yerel malzemeye uygun yapılaşmak, ahşap, taş, kerpiç gibi
yerel malzemeleri kullanmak ve bununla birlikte yerel işgücünü ve yerel
atölyeleri kuvvetlendirmek ön plana çıkmalıdır. [28] Bu şekilde sürdürülebilir,
koruma-kullanma dengesi içerisinde, kentsel mirasın çevresiyle birlikte
korunduğu, sağlıklı çevreler oluşturulur. [29]
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Türkülerimizin Kadınlarına Halk Bilimsel Bir Yaklaşım
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DUVARCI
Başkent Üniversitesi
ÖZET: Bu bildiride amaç; halk edebiyatının önemli çalışma alanlarından olan türkü
sözlerinden yola çıkarak türkü metinlerinde yer alan kadın algısını her yönüyle irdelemektir.
Hayatın her alanına dokunan türkülerde temel konulardan biri kadının içinde yaşadığı
dünya, kadınlıkla ilgili söylemler ve onun hayata karşı duruşunu, duygu ve düşüncelerini
anlatan ifadelerden oluşan temalardır. Kadın etrafında kurgulanan türkü sözlerinde; kadının
içinde yaşadığı dünya, ailesi, çocukluğu, genç kızlığı, evliliği, akrabalık ilişkileri, ev içindeki
hayatı, eşinin kendine davranışları, yaptığı işler, çocuğuyla ilişkileri, törelerin hayatındaki
yeri, gördüğü şiddet, cinsellikle ilgili davranışlar gibi toplumsal, sosyolojik, kültürel olgular
en sade ve açık bir dille anlatılmaktadır. Bu anlatıların önemli bir kısmı kadınların dilinden
ve zihninden süzülerek oluşturulan metinlerdir. Bildiride yukarıda söz edilen temel başlıklar
örnek türkü metinleri üzerinden değerlendirilecek, psikoanalitik halk bilimi yönteminden
yararlanılarak duyguların ve yaşanmışlıkların arkasındaki kadın dünyası tartışılacaktır.
Türkülerde en önemli psikodinamik güç, bu metinlerin söz ve ritm üzerine kurulu
olmasıdır. Dolayısıyla bazı türkülerin bu bağlamda yaratıcısı da yani türkü yakıcıları da
kadınlar olduğu için türküler sadece sözlü kültür açısından değil, kadın edebiyatı açısından
da önem taşırlar. Böylece gelenekte yaşayan kadın dünyasını, kadın söylemiyle en gerçekçi
şekilde ifade eden metinlerin türküler olduğunu, bunların çözümlenmesi ile kültürümüzdeki
kadın algısını ve kadınlarla ilgili bilgilerin ortaya konacağını söylemek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Anonim halk edebiyatı, türkü, kadın kimliği

Identity Of Women In Our Folk Songs (A Folkloric Approach)
ABSTRACT: The purpose of this report is to examine conception of women in folk
songs based on folk song lyrics which are an important part of folk literature. Some of the
basic subjects of folk songs which touch every field of life are the world a woman lives in,
statements related to women and their position towards life and expressions of their
thoughts and feelings. Social, sociological and cultural facts like the world a woman lives in,
her family, her childhood, her youth, her marriage, her relations with relatives, her home life,
her husband's attitude towards her, her works, her relations with her children, the place of
traditions in her life, the violence she lives, behaviors related to sexuality are all expressed
in a simple and frank manner in folk song lyrics based on women. A significant amount of
these narratives are texts created and told by women. In the report the above mentioned
basic subjects will be examined over folk song lyrics and we will discuss the women's world
behind feelings and experiences using psychoanalytic folklore method.
The most important psychodynamic power in folk songs is that they are based on
lyrics and rhythm. Therefore, as some of their creators are women themselves, folk songs
are important not only for oral culture but also for women's literature. So it is possible to
state that the probable result of the report will be that folk songs are texts which best express
traditional women's world and their analyzes indicate important information on and
conception of women in our culture.
Key Words: anonymous folk literature, folk song, identity of woman
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Çeşitli ezgilerle, değişik makamlarda icra edilen halk şiiri türü olarak tarif
edebileceğimiz türküler daha çok hece ölçüsünün en sevilen 7, 8 ve 11’li
kalıplarıyla yazılan metinlerdir. Anonim kaynaklı olanları en yaygın şekil
olmakla birlikte aşıkların da bireysel olarak türküleri olduğunu ya da
söyledikleri parçaların zaman içinde türkü adını aldığını bilmekteyiz. Bu gün
asıl türküler olarak, ilk söyleyenleri bilinmeyen veya bilindiği halde zamanla
unutulmuş olan anonim nitelikli eserler kabul edilmektedir. Türkü farklı nazım
birimi ve şekillerinden oluşmuş, çeşitli dize kümeleri ve nakarat söyleyişleri
olan bir nazım türüdür. Diğer türlerden onu ayıran en önemli özelliği ise
ezgisidir. Mani veya koşma şeklinde söylenmiş bir şiir, türkü ezgisiyle
söylenirse türkü adını alır. Türküyü ezgiden ayrı düşünmek pek mümkün olmaz.
Türkü kelimesinin kaynağı ile ilgili farklı görüşler vardır. Bunlardan en
yaygın olanı Türk kelimesinin sonuna î nispet ekinin eklenerek Türkî
sözcüğünün elde edilmesi ve bunun zamanla “türkü” şekline dönüştüğünü ifade
eden görüştür. Fuat Köprülü de “Türkü, Türklere mahsus bir beste ile söylenen
halk şarkılarıdır” derken bu görüşü anlatmaktadır.500 Türk halk şiirinin en eski
türlerinden biri olan türkünün Ali Şir Nevai’nin Mizan’ül Evzan adlı eserinde bu
isimle yer aldığını söyleyebiliriz. Fakat 15. yy.da burada bahsi geçen türkü
Anadolu Türk halk edebiyatındaki türkü değil, aruz kalıbıyla yazılmış özel bir
kafiye düzeniyle söylenmiş bir türdür. Burada önemli olan Çağatay edebiyatında
yani doğu Türklerince biçimi, kalıbı ve ezgisi ne olursa olsun türkü kavramının
kullanılmış olmasıdır. Anadolu Türklerince de türkü kabul edilen ilk örnek 1516 yy.lara ait, 8’li hece ölçüsü ile yazılmış birkaç mısradır.501 İslam öncesi Türk
edebiyatı döneminde Türküler için ır, yır kelimelerinin kullanıldığını Kaşgarlı
Divan ü Lügat’it Türk’te söylerken 15. yy.da Batı Türklerinin bu kelimeyi
kullanmaya başladığını, buradan Anadolu Türklerine geçtiğini söylemek
mümkündür502 .
Türküler konularına, ezgilerine ve yapılarına göre sınıflandırılarak
incelenirler. Konuyu belirleyen elbette onun şiirsel yani sözle olan anlatımıdır.
Bu önemli öge müzikle desteklenerek beslenmiş, ikisi iç içe geçmiş ve
duyguların daha güçlü ifade edilebilmesi sağlanmıştır. Türküler; hayata ve
insana dair hikâyesi olan metinlerdir. İçlerinde aşk, acı, hüzün, mutluluk sevinç,
kahramanlık gibi bizlere dair duygu taşıyan bu eserler, bu duyguları
Fuat Köprülü,Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Diyanet Yayınevi, Ankara 1976, s.246
Hikmet Dizdaroğlu, Türk Dili Türk halk Edebiyatı özel sayısı, Halk Şiirinde Türler, TDK Yayını,
Ankara 1968, s.258
502 Erman Artun, Türk halk Edebiyatına Giriş, Karahan yayınevi, Adana 2011, s.173
500
501
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pekiştirecek ya da onların aktarımını sağlayacak çalışmalar olarak da
değerlendirilir. Türkü sözleri müzikle birleştikleri için çok güçlü bir etki
bırakırlar. Sözler anlatılmak istenen duyguları verirken, müzik sözlerin
anlamlarını destekler ayrıca insan sesi de yani en etkili ses malzemesi de müziğe
katılınca duygu yoğunluğunu yaşatmak için büyük bir avantaj elde edilir.
Anonim kaynaklı türküler yakılırken kimliği bugün için unutulmuş yakıcı
kişi bunu geleneksel müzik formlarıyla ham bir şekilde ortaya koyar. Onun
amacı bir beste yapmaktan ziyade duygularını haykırmaktır. Derlemeler yoluyla
elde edilen bu türküler notalara dökülerek işlenip, anlamlarıyla örtüşen ritimler
kazanarak bu günkü hallerine dönüşürler. Farklı bölgelerden derlenen
türkülerdeki söylem veya ritm benzerlikleri türkülerin çok geniş bir coğrafyaya
yayılma özelliklerini ve türkü yakıcının bu ifadeleri muhtemelen daha önce
duymuş olmasıyla da ilgilidir. Böylece varyantlaşma denilen olay da ortaya
çıkar. “Türkü sözleri özellikle ağır ezgilerde anlamlı, anlamsız bir takım küçük
katkılarla zenginleşir ( de, da, aman gibi). Bu katkılar sözün ezgiye rahatça
uymasına yardımcı olurken bir bakıma da sevgi, acıma, yakınma gibi duyguları
daha belirgin hale getirmektedir.503
Türkülerde işlenen konular araştırmacılara göre değişik şekillerde
sınıflandırılmasına rağmen bunlardan en fazla kabul göreni Pertev Naili
Boratav’ın yaptığı sınıflandırmadır. Buna göre:
1) Lirik türküler (ninniler, aşk, gurbet, askerlik, hapishane ve diğer
duygulu konular)
2) Taşlama, takılma, yergi ve güldürü türküleri
3) Anlatı türküleri (efsaneler, tarihi konular, bölgelere ve bireylere ait
hikayeleri işleyen konular)
4) İş ve meslek türküleri
5) Tören türküleri (bayram, düğün, iş ve dini törenler)
6) Oyun ve dans türküleri (çocukların ve büyüklerin oyunlarında
söylenen türküler)504
Makalemize konu olan kadınlar türkülerin hemen her türünde varlıklarını
belli etmelerine rağmen genel olarak; türküyü yakan kadınlar ve türküye konu
olan kadınlar şeklinde kategorize edilmektedirler. Bu ayrım hem türkünün
ortaya çıkışı yani üretimi gerçekleşirken hem de icrası esnasında ortaya çıkan
bir sınıflamadır. Bu sınıflama anonim karakterli türlerin pek çoğunda (mani,
türkü, ninni, ağıt) görülmekte, bunlar kadın şiiri olarak değerlendirilmekte ve
503
504

Hikmet İlaydın, Makaleler, Bir Türkünün Düşündürdükleri, Aydın Kitabevi, İstanbul, s.282.
Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek Yayınei, İstanbul 1982, s.150
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bu türkülere “kadın ağzı” türküler adı verilmektedir. Bu durum pek çok ülke için
de böyledir. Etno müzikolog Herzoğ lirik şarkılar ve balatları “kadın şarkıları”
diye adlandırırken, kahramanlık şarkılarını “erkek şarkıları” olarak
tanımlamaktadır.505 Bu tespitin açıklamasında iki önemli etkiden söz edilebilir.
Birincisi folklorun bazı türlerinin gelenek bağlamı dikkate alındığında daha çok
kadınlarca icra edilmesidir. Mesela ninni, ağıt gibi türler hayatın belirli
evrelerinde ve geçiş dönemlerinde kadınlarca, icra edilir. Geleneklerle bağlantılı
halk müziği türlerinde ve türkülerde kadınlar daima aktif taşıyıcı ve icracı
durumundadır. İkinci ve daha genel anlamda etkili bir faktör ise kadınlara türkü
söyleme rolünün daha uygun görülmesidir.506 Çünkü türkü söylemek daha
duygusal ve pasif bir etkinlik olarak değerlendirilmektedir. Kadın ağzı
türkülerin bir diğer özelliği ise sözlerin bir kadının ağzından çıkmış olduğunun
açıkça belirtilmesidir. Anlam, icracı kişiyi işaret ederek bunun bir kadın olması
gerektiğini belirtir. Maalesef türkülerin derlenmesi esnasında türkülerin
söyleyicileri konusunda bir kayıt olmadığı ve derlemeyi yapanların genel olarak
erkekler olduğu dikkate alındığında burada bir problem var gibi görünse de,
anlam açıkça bunun bir kadın türküsü olduğunu, kadın tarafından yakıldığını
belirtmektedir.
Kadın türkü yakıcılarının kendi duygularını anlattıkları metinlerin
dışında erkekler tarafından kadınlar için söylenen türkülerden de söz etmemiz
gerekir. Bunlar daha çok aşk ve güzellik üzerine yoğunlaşmış, erkeğin kadına
öğüt verdiği ve onu koruma isteğine yönelik türküler veya kadının sosyal
konumunu ortaya koyan türküler olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda
türkülerdeki kadın kimliği araştırmasının ilk basamağı metinlerde geçen kadın
isimleridir.
1) Kadın Adları:
Türkülerdeki kadın kimliğinin ilk ifadesi kadının adının belirtilmesiyle
başlar. Ad, insanın toplumsal ve bireysel kişiliğini belirten bir simgedir. O kişi
bir sıfatla, bir nesneyle bir özellikle nitelendirildiğinde, toplumda yanlışlık,
karıştırılma ve kargaşa önlenmiş, bilinme, tanınma sağlanmış olur. Pek çok
türkü belli, adı sanı olan, gerçekten var olmuş, hayatın içindeki bir kadını ve
onun yaşanmışlıklarını tanıtmaktadır. Henüz türkülerdeki kadın adlarını
George Herzog, Song, Folk Song and The Muzic of, Folk Song, Maria Leach ( Ed.)Standart
Dictionary of Folklore Myhology and Legend. Newyork. 1950, s.1032-1050
506 Gülay Mirzaoğlu,Anlatım Tutumu Açısından Zeybek Türküleri, Zeybek Kültürü Sempozyumu
Bildirileri, Muğla Üni. Yayını, Muğla, 2004, s.282.
505
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bölgelere göre sınıflandıran akademik çalışmalar maalesef çok azdır. Ancak bu
çalışmalar yapıldıkça, bölgelerde kullanılan kadın isimlerinin bir haritasını
çıkarmak, bu adların kullanılmasındaki tercih sebeplerini belirlemek, yıllar
içindeki değişimi gözlemek mümkün olacaktır. Bu konuda Antalya türküleri ile
yapılan bir çalışmada Hörü, Aşa, Akça, Aşna, Adile, Ayşe, Durdu, Hayriye, Leyla,
Hamide, Sıddıka, Melek, Dudu isimleri tespit edilmiştir507
Bazen
türkülerimizdeki kadınlar “Hanım” unvanıyla veya “Ezo Gelin”, “Nağme Gelin”
gibi sıfatlarıyla tanıtılırlar. Kendilerinden “Hanım kız” veya sadece “Kız” diyerek
bahseden türküler de vardır. TRT repertuarında yer alan ve yaygın olarak
bilinen hepimizin tanıdığı anonim nitelikli bazı türkülerdeki kadın adları
şöyledir.
Düriye:
Düriye’ min güğümleri kalaylı
Fistan giymiş etekleri alaylı (Zonguldak)
Fadime:
Al Fadime’m, bal Fadime’m, yanakları gül Fadime’m
Uyan uyan sabah oldu, namazını kıl Fadime’m (Emirdağ)
Fatma:
Aman Fatma’m , canımFatma’m, ırakıya su gatmam.
Sen gatarsan ben içmem, ben Fatma’mdan vazgeçmem. (Afyon)
Elif:
Elif dedim, be dedim, kız ben sana ne dedim
Kuş kanadı kalem olsa, yazılmaz benim derdim. (Erzincan)
Asiye:
Uy Asiye, Asiye, tütün koydum kesiye
Anan seni veriyu da bir demet pırasiye (Karadeniz)
Ayşe:
Aman Ayşe’m er geliyor, Erciyes’ten kar geliyor
Çıktım Ürgüp çöllerine, ölüm bana zor geliyor. (Ürgüp)
Hatice, Hatça:
Hatça’m çıkmış da gül dalına,
Güller sokunmuş Hatça’m da gerdanına (Afyon)

Aycan özçimen- Sevilay Gök, Antalya Yöresi Halk Türkülerinde Yer Alan Kültürel Motifler,
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, C.2, S.4,Ankara 2013,s.94.
507
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Zahide:
Zahide’m kurbanım ne olacak halim,
Gene bir laf duydum kırıldı belim. (Kırşehir)
Ümmü:
Sele gitti tutamadım kolunu,
Uzak düştü bilemedim yolunu
Güzel Mevlam böyle yazmış yazımı,
Akmayası çaylar nerelere koydunuz
Ümmü’mü suna boylumu. (Ege)
Zeynep:
Zeynebim, Zeynebim allı Zeynebim,
Üç köyün içinde şanlı Zeynebim. (Sivas)
Emine:
Eminem oturmuş taşın üstüne,
Taramış zülfünü kaşın üstüne (Harput)
Kerime:
Ah Kerimem hangi bağın gülüsün,
Sen Mevlanın bir sevgili kulusun. (Rumeli)
Cemile:
Cemilemin gezdiği dağlar meşeli,
Üç gün oldu Cemile’m ben bu derde düşeli. (Acıpayam)
Hayriye:
Hayriye, Hayriye, hıldır hıldır yürüye
Gel beriye beriye, kalın kaşlı Hayriye. (Adana)
Leyla:
Leyla’nın bakışları, ferman okur kaşları
Leyla bana gelmezse, akar gözüm yaşları. (Erzincan)
Mefharet Hanım:
Bodrumlular eker biçer ekini,
Feleğe kurban mı gittin Bodrum hakimi
Nasıl astın Mefharet Hanım da kendini,
Altın makas, gümüş çakı ile doğradılar tenini. (Bodrum)
Ezo gelin:
Ezo gelin benim olsan da seni vermem feleğe,
Anası Huridir de kendi benzer meleğe. (Antep)
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Nağme Gelin:
Evleri var engin, babası var zengin,
Nağme benim dengim, yandım Nağme gelin (Ankara)
Gelin Ümmü:
Kaçındasın gelin Ümmü kaçında,
Sarı altınlar parıldıyor saçında
Gelin Ümmü’m kaldı çaylar içinde.(Afyon)
Yukarıda kısaca örneklerini verdiğimiz türkülerden başka, Nuriye, Pakize,
Nazike, Sıdıka, Kadriye, Meliha, Meyrik, Şengül, Zehra gibi ülkemizin farklı
bölgelerinde pek çok kadın adına yakılmış türküler mevcuttur.
2) Kadın giyim kuşamı:
Gerçek hayat bireyleri olan bu kadınlar sadece isimleriyle değil giyim
kuşamlarıyla ve süslenmeleriyle de türkülerde yer alırlar. Kadın kendi
toplumunun yaşam biçimindeki geleneklere göre giyinmekte o bölgede sevilen
renkleri ve takıları kullanmaktadır. Bu konu farklı bakış açılarıyla işlenirse sözü
edilen kadınların, konar göçer veya yerleşik bir toplumun kadınları mı olduğu,
Türkmen veya Yörük olup olmadıkları hatta mezhep anlayışları, nişanlı ya da
evli olup olmadıkları hakkında bile görüş sahibi olunabilir. Dönemin moda
anlayışı türkü sözlerinde sergilenmektedir. Bu kadınların gözleri sürmeli,
kulakları küpeli kolları bilezikli, parmakları yüzüklü, elleri kınalıdır. Başlarında
ibrişim poşu, yemeni, tülbent, bağlıdır. Saçları uzun, belikler halinde örgülü,
tarak, toka ve altınlar ile süslü, zülüf ve kâkülleri taralı, mis kokulu, gözleri
sürmeli, burunları hızmalıdır. Üstlerine sarı, al, mavi, yeşil elbiseler, fistanlar
giyip, bellerine kemer, şal veya ipek kuşak bağlayıp başlarını tülbent, yaşmak
veya poşu ile örterler. Ayaklarında mest denilen kısa çizmeler vardır.
Şu cerenin sulakları sekili,
Mor belikler birbirine sokulu (Osmaniye)
Güneş değmiş kemerinin kaşına
Yeni değmiş on üç on dört yaşına (Adana)
Zeynep’e yaptırdım altından tarak
Tara kâkülünü gerdana bırak (Sivas)
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Eminem oturmuş kendini över,
Altın saç bağları topuğu döver (Harput)
Emine’m Emine’m sabah suyuna,
Al fistan kestirdim ince boyuna
Sürü sürü kızlar, sürmeli gözler
Göğsü de çapraz düğmeli kızlar (Tokat)
Dersini almış da ediyor ezber,
Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler (Yozgat)
Başındaki yazmanın çiçekleri solmaz mı
Kız açsana yüzünü biraz görsem olmaz mı (Karadeniz)
3) Kadınların sosyal konumları
A) Evlilik
a) Evlilik çağı ve güzellik
Türkülerde kadınların sosyal konumları genellikle erkeğin bakış açısıyla
değerlendirilir. Konu eş olma, annelik, kaynanalık, eltilik, görümce olma
başlıklarıyla belirlenirken evlilik çağı ile ilgili görüşler hayatın bu geçiş
noktasının başlangıcını oluşturur. Evlilik gelenekte kadının aile ve toplumdaki
sosyal konumunu belirleyen en önemli faktör olduğu için bu kurumun
başlangıcındaki yaş, çağ, zaman çok önemlidir. Bunun yanı sıra güzellik imgesi
ve bunu oluşturan unsurlar olarak kaş, göz, saç, yanak, dudak, ağız burun, boy
pos özellikleri türkülerde kendilerine geniş yer bulurlar. Gençlik ve güzellik
özellikle aşk türkülerinde kadın olmanın ön koşulu gibi değerlendirilmektedir.
Aşkın ifadesi sevilen kadının güzelliğinin tanımlanması şeklinde kendini
gösterir. Bu anlatmalar kısa, sade, gösterişsiz bir üslupla gerçekleştirilir. Güzel
kadınların aynı zamanda kalpleri de güzeldir ve nazlıdırlar, güller gibi güzel
kokarlar ama her güzelin bahtı da kendi gibi güzel olmayabilir. Halk
türkülerinde kadın güzelliğinin zirve noktası on üç- on dört yaş olarak
belirtilirken evlilik çağına girmiş genç kızdan ve yeni evli kızlardan gelin diye de
söz edilmektedir.
Eminem oturmuş çeşme taşına,
Henüz girmiş on üç-on dört yaşına ( Harput)
Arpalar dize kadar,
374

Türkülerimizin Kadınlarına Halk Bilimsel Bir Yaklaşım

Kalk gidek bize kadar
Mevlam güzel yaratmış
Topuktan dize kadar ( Diyarbakır)
Sis dağının başında
Kar mısın bora mısın?
Alacağum ben seni
On yedi de var mısın? (Rize)
Zeynep bu güzellik var mı soyunda
Elvan elvan güller biter koynunda(Sivas)
Elif kız da çıkmış dağın başına
Ay mı doğmuş gün mü doğmuş kaşına
Elif henüz girmiş on dört yaşına (Akdağ madeni)
Yattım yarin dizine
Baktım ela gözüne
Kulak verdim sözüne (Geyve)
Dalgın uykulardan uyanamadım
Sürmeli gözlü yarim senden ayrılamadım(Adapazarı)
Yosmanın kızı, etme bu nazı
Gel bize bazı, salın da boyunu göreyim aman
Ben aşkından öleyim aman (Isparta)
Kız belin incedir ay ince,
Leblerin goncadır ay gonca( Azeri))
Burnu fındık, ağzı kahve fincanı
Eğlen şan ovada kal acem kızı (Kars)
Eğlenelim taze ilen
Altından yelpaze ilen
Ölçelim de o güzelin ince belini
Bir gümüş endaze ilen( Hendek)
b) Kına ve gelin çıkarma

375

Ayşe DUVARCI

Evlilik dünür gelme ile başlar, kına ve düğünle devam eder. Kadınların
kendilerine yer bulduğu türkülerin önemli bir kısmı bu aşamalarda yani hayatın
geçiş dönemi törenlerinde söylenen türkülerden oluşur. Düğün türküleri adı
altında genel bir başlıkla sınıflandırılan bu türküler bilinmez bir hayata doğru
yapılan yolculuğun endişeleri ile dolu olduğundan genellikle hüzünlüdür. Bazen
ağıt karakteri de taşımaktadır. Gelinin baba evinde geçireceği son gün yapılan
kına törenlerinde hüzünlü ve yanık bir ezgiyle sazsız ve çalgısız olarak söylenen
kına türkülerinde ayrılık ve gurbet temaları işlenirken, bazen annenin bazen
gelinin ağzından bazen de genel düşüncede oluşmuş duygular dile getirilir.
Bunlar uzak memleketlerde yaşamanın zorlukları, aile bireylerine duyulan
özlem ve çaresizlik, yeni girilecek ailede karşılaşılacak güçlükler, yeni ilişkiler,
kendisinden beklenen roller sorumluluklar, gelinin teselli edilmesi gibi başlıklar
etrafında toplanabilir. Bazen gelinin bazen de gelin yakınlarının ağzından
söylenir gibi yakılan bu türkülerde hayaller, özlemler, beklentiler, kendi
kendine acıma gibi pek çok duygusal gelgitler işlenirken lirizm adeta doruğa
çıkar.
Sazaklara ev yapma anam o batar gider
Uzaklara kız verme anam o yiter gider (Ordu)
Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar
Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler (Edirne)
Gelin ağlar yaşlı yaşlı
Gitmem diye sallar başı
Ağlama gelin ağlama
Sen gider gene gelirsin
Bir iken iki olursun
Dertlerini unutursun
Ağlama gelin ağlama (Trabzon)
Kapınızda kulp mu yudum
Pecenizde ot mu yudum
Bu yıllık da durayıdım
Üstünüze yük mü yüdüm (Kayseri)

376

Türkülerimizin Kadınlarına Halk Bilimsel Bir Yaklaşım

Kına türkülerinin bir kısmı öğütler üzerine kuruludur. Bunlarda evli
kadınlardan beklenenler, yapmaları gereken işler ve davranışlar hatırlatılır ve
şayet bunları yapmazlarsa başlarına gelebilecekler konusunda uyarılırlar.
A gızım pazardan aldım kına ile tarak
Hanım da yavrum her huyunu ana evinde bırak
Bırakmazsan yersin maşayla dayak
A gızım merdivenden aşağı inme
Gayınnan, gayıntan da gücünü üzme,
Yadların garşısında salınıp gezme
A gızım hürmet ararsan hürmet bulursun
Hürmet iki baştadır yavrum kadın olursan508
c) Evlilik yöntemleri
Evlilik kız ve erkeğin sosyalleşme sürecinin çok önemli bir aşamasını
meydana getirir. Toplumumuzdaki kültürel, tarihi ve ekonomik boyut evlilik
biçimlerini de belirler.Kadınlar toplumda genel kabul görmüş severek evlenme
veya görücü usulü yani dünürcüler vasıtasıyla evlenmenin dışında
istemedikleri evlilikleri yapmak zorunda kalmakta veya hiç evlenmemekte
bunu türkülerde dile getirmektedirler.
c-1) Dünürcülük
“Dünürcü” evlilik adayı olan kızı görmeye giden kimseye verilen isimdir.
Bir diğer adı ise görücüdür. Geleneksel evliliklerin önemli bir kısmı bu şekilde
yapılmakta, adayın özelliklerini beğenen dünürcü iki aile arasında anlaştırma
rolü üstlenmekte böylece evlilik gerçekleşmektedir.
Ata binip savuşma
Çalıları dolaşma
Sen babamı dünür say
Gerisine karışma (Kırşehir)
c-2) Kız kaçırma
Ülkemizde görülen evlenme biçimleri içerisinde kız kaçırma yoluyla
gerçekleştirilenler önemli bir yer tutmaktadır ve kültürümüzdeki en eski
evlenme geleneklerinden birisidir. Kız kaçırmada iki şekil egemendir. İlki kızın

Nail Tan, Gelin ve Güveye Düğün Öncesi Akraba ve Aile Tarafından Verilen Nasihat ve Öğütler,
11. Milletler arası Türk Halk Edebiyatı Kongresi ve Bildirileri, Konya 1995, s.212.
508
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isteği olmaksızın kızı zorla kaçırma, ikincisi kız istekli ve gönüllü olduğu halde
başka zorunluluklardan dolayı kaçırmadır.509 ( (Örnek 1976:186).
Genellikle kız ailesi evliliğe olumsuz bakınca gençlerin anlaşarak
uyguladığı bu yöntem sonunda ceza evine girmek bile söz konusudur.
Sevduğumun babası kızı bana vermeyu
Oyle inatçı adam yaşı da var elliyu
Dedum ki sevduğuma ne olacak halimuz
Dedu al kaçır beni o olsun kararimuz. (Trabzon)
Ben gidiyorum ben de hanım Ayşe’m
Bir arzum kaldı sende
Mahpuslara gidiyorum hanım Ayşe’m
Din iman yok mu sende (Eskişehir)
Bilemedim yaylanızın yolunu
Saçın uzun bağlasınlar kolunu
Eğer anan seni bana vermezse
Yemin ettim keseceğim yolunu (Emirdağı)
c-3) Kendinden yaşça çok büyük erkekle evlendirilme
Evliliklerde yaş ve sosyal konum olarak denklik güdülmesi beklenir.
Bunun olmadığı durumlarda kadın beklentileri karşılanmadığı için başkalarına
söyleyemediği duygularını türkülerde ifade eder. Kadının yaşça çok büyük
biriyle veya çok küçük yani bir çocukla evlendirilmesi çok önemli duygusal
yaralar açan bir durumdur. Genellikle kadının bunları kendi kendine konuşur
veya dertlenir gibi söylemesi tarzında ifade edilen bu türküler çevrenin de ona
olan acıma duygularının bir ifadesi olarak görülmelidir. Türkü kahramanı olan
kadın ve başkalarının bu olaya bakışı -ben-anlatıcı biçiminde aktarılınca daha
etkili olmaktadır.
Ana benim nedir suçum
Fırın gibi yanıyor içim
Koca adama verdiğin için
İhtiyar adamın merdivenden inişi
Oynaşırken fırladı gitti dişi
509

Sedat Veyis Örnek, Türk Halk Bilimi, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara 1976, s.186.
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Ben genç iken ihtiyara verdiler
Verdiler de kanıma da girdiler (Muğla)
c-4) Çocukla evlendirilme
Sabah olur çarığını giyemez
Akşam olur ekmeğini yiyemez
Yatar uyur bana bir söz diyemez
Ana beni niye verdin çocuğa
Çocuk bilmez yar almayı kucağa ( Muğla –Ula)
Ceviz oynamaya mı geldin odama
Nişanlın da bu mu derler adama
Dayanamam senin kara sevdana
Aman aman olmuyor, eş eşini bulmuyor ( Kayseri)
c-5) Zorla evlendirme
Evliliklerde sosyal konum, yaş denkliği veya fiziksel güzellik yeterli
değildir. Bunların yanı sıra duygusal bağlılık, aşk, sevgi, gönül ısınması çok
önemli bir faktör olarak değerlendirilmelidir.
Oğlan güzel ama gönül sevmiyor
Anam kardeş şu halime koymuyor
Ele karşı ben ne yapsam olmuyor
Namus bir gün değil atam kurtulam (Şarkışla)
Anam benim sandığımı açmasın
Çuha şalvarıma uçkur takmasın
Kızım gelir diye yola bakmasın
Örtüverin yazmamı boylu boyunca
Anam beni güldürmedi gülmesin
Yedi sene sürünsün de ölmesin (Eskişehir)
Ah annecim ah annecim, yaktın ya beni
Şu genç yaşta denizlere attın ya beni
Alıverin feracemi annecim giysin
O gıymatlı İsmail’e kendisi gitsin ( Rumeli)
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d) Evliliklerde dengine düşmek
Bazı evlilikler ailenin baskısıyla, kızın çeşitli şekillerde ikna edilmesi ile
gerçekleştirilmekte, daha sonraları çeşitli konulardaki dengesizlik gün yüzüne
çıkmakta ve bunlar kadın türküleri içinde yer almaktadır.
Ne gezersin yücelerde
Ay karanlık gecelerde
Nerde bir güzel var ise
O da miskin kocalarda ( Orta Anadolu)
Zeytin yağlı yiyemem aman
Basma da fistan giyemem aman
Senin gibi cahile
Ben efendim diyemem aman ( Bursa)
Bastım da kırıldı iğdenin dalı, diller
Kötüye düşenin böyle olur hali, diller (Orta Anadolu)
Uzun kavak ne uzadın engine
Şimdi rağbet güzel ile zengine
Eller düşmüş ben düşemedim dengime (Kırklareli)
e) Gelinin yeni ailesiyle yaşadığı sorunlar
Ailesinden, bildiği, tanıdığı ortamlardan ayrılarak yeni bir ailenin içine
giren kadın, bu ortamda kendileri de bir kadın olan kaynana, elti, görümce ve
kumanın yanında kayınpeder ve kayınbiraderle yaşanan ilişkileri de türkülerde
anlatmaktadır.
Dar sokaktan geçemedim
Acı tatlı içemedim
Kayınbabam pek çok dövdü
Namus edip açamadım( Adana, Sivas)
Of of öldü yar
Ne de güzel oldu yar
Oğlu da bana kaldı yar
Oyna hopla kaynana, dilini topla kaynana (Anonim)
Tabakası aynalı, şu oğlana varmalı
Oğlan pek güzel ama, anası olmamalı (Edirne)
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Kerpiç kerpiç üstüne
Çıkmam kerpiç üstüne
Kırk yıl kocasız kalsam
Varmam kuma üstüne (Diyarbakır)
Kumam sen kör olasan
Allah’ından bulasan
Düşesin yataklara
Benden beter olasan (Urfa)
Bahçelerde börülce
Oynar gelin görümce
Bahçelerde eğrelti
Oynarlar iki elti (Trakya)
Hayladı da Yusuf oğlan hayladı
Kaynım karısının çocuğu ağladı
Emmim oğlu boz belleri boyladı
Değme dayım değme çoktur kederim
Kuma üstü imiş benim kaderim (Şerefli Koçhisar)
İki evli olmak erkekler için de zor bir durumdur. Onlar da bunu mizahi bir
dille anlatırlar.
Hey ağalar için için
Ben ağlarım için için
Avrat beni döğeyazdı
Kaburgamı kırayazdı
Farş malamat olayazdım
Yandım iki avrat elinden
İlle de büyüğün dilinden ( Erzurum)
e) Çocuğun olmayışı:
Geleneksel hayat anne olmayı çok önemli bir sosyal konum olarak
değerlendirdiği için kadın mutlaka bir evlat sahibi olmayı ister ve bu konuda her
türlü çareye başvurur. Çünkü çocuksuz evliliklerin ilk sorumlusu kadın kabul
edilmekte hem eşi hem kaynanası ve diğer toplum bireyleri tarafından
aşağılanmaktadır.
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Kuyumcular döker sırma kuşağı
Mevlam esirgemiş oğul uşağı
Kocamın yanında düştüm aşağı
Nolur Mevla’m nolur, ihsanın yok mu
El kadar et versen o bana çok mu (Çorum)
Çavuş hamamının tamam kurnası
Ebelerin yalan ilaç vermesi
Ağzımda duruyor ilaç yarası
Ya ver muradımı ya al canımı
İstemem böyle can sağlığını ( Çorum)
Kol bezin dalda bulduğum
Adını Ali Koyduğum
Yedi yılda bir bulduğum
Bebek beni del eyledi.( Kırşehir)
f) Erkek – Kız çocuk ayrımı
Soyun devamını sağlayacağı ve evlendikten sonra aileden ayrılıp
gitmeyeceği için erkek çocuk daima daha değerli kabul edilmiş, ataerkil düzenin
devamının ancak bir oğulla devam edeceği fikrinden hareketle erkek çocuğa
daima ayrıcalıklı davranılmıştır.
Ankara’da yedim taze meyvayı
Boşa çiğnemişim yalan dünyayı
Keskinden de sildirmeyin künyeyi
Söyleyin anama anam ağlasın
Babamın oğlu var beni neylesin (Keskin)
g) Gurbet
Gurbet duygusunu en yoğun yaşayan insan kadındır. Ya gelin olup gurbete
gider, ya eşini veya nişanlısını gurbete gönderir. Gurbet hem bir mekânsal
ayrılıktır hem de bilinmeze bir yolculuk olduğu için duygusal bir kırılma
noktasıdır.
Ağ elime mor kınalar yaktılar
Kaderim yok gurbet ele sattılar
On iki yaşımda gelin ettiler
Ağlar ağlar gözyaşımı silerim (Denizli)
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Şu yüce dağları duman kaplamış
Yine mi gurbetten kara haber var
Seher vakti bu yerlerde kimler ağlamış
Çimenler üstünde gözyaşları var (Erzincan)
Gün olaydı, tan olaydı
Gittiği yer Van olaydı
Yattığı yer han olaydı (Van)
Kar yağar bardan bardan
Yollar kapandı kardan
Ne gelen var ne giden
Haberim yoktur yardan
Tez gel oğlan tez gel eğlenmeyesen
Elde güzel çoktur evlenmeyesen (Kars)
h ) Kadın intiharları ve cinayetleri:
Kadınlar karşılıksız aşk, zorla evlendirilme, namus, şiddet görme gibi
çeşitli sebeplerle intihar edebilir veya cinayete kurban gidebilirler. Bu
olağandışı ölümler onların ağzından türküleştirilmiştir.
Bodrumlular eker biçer ekini,
Feleğe kurban mı gittin Bodrum hakimi
Nasıl astın Mefharet Hanım da kendini,
Altın makas gümüş çakı ile doğradılar tenini (Bodrum)
Arda boylarında kırmızı erik
Halime’nin ardında onyedi belik
Ah annecim, ah annecim yaktın ya beni
Şu genç yaşta denizlere attın ya beni (Trakya)
Gelme annem gelme kum içindeyim
Sen beni bilmezsin kan içindeyim
Ben ne ettim de teyzeme gittim
Teyzemden gelirken can telef ettim (Batı Trakya)
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ı) Kadın cinselliği
Türküler bazen kadının cinsel kimliğini veya yaşadığı serbest hayat
tarzını vurgulayan sözlerden de kurulu olabilir. Bu tip türküler genellikle
eğlence ortamlarında oyun havası olarak kullanılır.
Alime’yi samanlıkta bastılar
Şalvarını gül dalına astılar
Abdalların gızı Alime
Bak şu da benim halime
Efelerin gelsin de yanına (Konya)
Kabak pişer tuz ister
Anne canım kız ister
Kız olmazsa dul olsun
Şeftalisi bol olsun (Konya)

Tüfeğimin kancası
Çerkez oğlu amcası
Gidi de gavur çakır Zeynep
Karakol eğlencesi (Balıkesir)
Kutnu yorgan atlas döşek yumuşak
Elif’in koynunda taze bir uşak
Elif ister sabaha dek boğuşak
Elifim densiz, gerdanı bensiz, duramam sensiz (Çorum)
i) İş yükü altında ezilmek
Geleneksel hayat tarzının yaşandığı bölgeler için rastladığımız en çok
şikayet edilen durum ağır bir iş yükü altında ezilmektir.
Sabahtan kalktım da ezan sesi var
Ezan da sesi değil yar yar burçak yası var
Bakında şu adamın kaç tarlası var
Aman da kızlar ne zor imiş burçak yolması
Burçak tarlasında gelin de olması(Tokat)
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j) Hiç evlenmeme veya evlenememe
Bir kadının sosyal konumunu belli eden evlilik sürecini yaşamamak da
onu üzen durumların başında gelmektedir.
Yüreğimde bu acı, yok mu bunun ilacı
Giymek nasip olmadı, bana evlilik tacı (Çanakkale)
İki duru bi duru
İliyende su duru
Ayşe gızı sorarsan
Kısmet bekleyip duru ( Denizli)
Evlenemeyen Muhtar kızının bu konudaki yakınması da şöyledir.
Kiremitin tozuyum
Ben kısmetlik kuzuyum
Beni neden almazlar
Ben muhtarın kızıyım( Muğla)510 ( İstanbullu- Göher 2017:70)
Farklı başlıklara göre pek çok örneğini gösterebileceğimiz türkü
sözlerinde kadınların başlarından geçen olaylar ve bu olayların onların ruhunda
bıraktığı izlerin dile getirildiğini görürüz. Kadın dünyası ve kadınla ilgili
söylemlerin en önemli kaynaklarından biri olan türkülerde adeta hayatın her
anı kayıt altına alınmıştır. Bu kaydı yapanların önemli bir kısmı da bizzat
kadınların kendileridir. “Kadın türkü yakıcı kimliği ile söylediği türkülerde daha
çok kendi iç dünyası ve görüşlerini vurgulamıştır. Toplumun ağlayıcılığını
üstlenerek söylediği ağıtlarda söz söyleme ustalığı ve durumu tahlil etme
özelliği ile çok belirgin bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. Aşk ve sevda
türkülerinde daha çok sosyal sorunların irdeleyicisidir. Ayrıca özel duygularını
yalın, gerçekçi ve sıcak bir anlatımla ifade etmiştir” (http://www.
turkuler.com/yazi/turkudekadin.asp) (Gülcan Kaya). Türkülerdeki kadınlar
düşüncesinin en açık belirtisi, iletmeye çalıştığı ve içinde barındırdığı gerçek
hayatın tutum ve davranışlarıdır. Dünyanın özümsenmesinde bu tip bildirimler
hem sanatın oluşmasına imkân sağlarken hem de içeriğiyle yaşananları ve
yaşanmışlıkları bir sonraki kuşaklar için kaydederler. Bu açıdan türküler
insanın değerler dünyasının ve karşılıklı ilişkilerinin vücut bulduğu ürünlerdir.
Ete kemiğe bürünmüş gerçek insanların söz konusu olması ise türkülerin
değerini bir kat daha arttırmaktadır.

Feyzan Göher Vural- Seranat İstanbullu, Sayısal veriler Işığında Türkülerde Kadın,Eğitim
yayınevi, Konya 2017,s.70.
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Türkülerin boy atıp serpildiği her zeminin bir hikâyesi vardır. Bu
hikâyenin kahramanı da çoğu zaman bir kadındır. Bu kadın hem türküye
sanatsal bir içerik kazandırmakta hem de kendine dair bilgi vermekte böylece
bir bütünün iki ayrı yüzü ortaya çıkmaktadır. Türkünün anlatıcı kahramanı da
olan kadın, türkünün hem nesnesi hem de öznesi durumuna gelir. Bu açıdan
bakarsak türküler zevk verme, bilgi verme, iletişim kurma gibi işlevlerinin
yanında insan portresi ve ruh dünyasını ya da öz yaşam öyküsünü anlatan
anonim kaynaklı bir ezgili şiir olarak da değerlendirilmelidir.
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Yoksulluk, Kırsal Kalkınma ve Tarım İlişkisi:
Güneydoğu Anadolu Üzerine Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZDEMİR ÇUKADAR
Mardin Artuklu Üniversitesi
ÖZET: Gelişmekte olan ülkelerde yoksulluk, ülkelerin formel ve enformel kurumsal
yapılarının etkisiyle nesilden nesile aktarılan, çok boyutlu bir sosyoekonomik sorundur.
Yoksulluk üzerine yapılan araştırmalar incelendiğinde en yoksul kesimlerin kırsalda
yaşayanlar olduğu görülmektedir. Kırsalda yaşanan yoksulluk sorunun çözümlenebilmesi
için birçok politika hayata geçirilmektedir. Kırsal yoksullukla tarım arasındaki ilişki,
kalkınma iktisadı alanında da irdelenen dinamik bir araştırma konusudur. Nitekim 1950’li
yıllardan 2000’li yıllara gelindiğinde kırsal kalkınma ve tarım ilişkisinin paradigma değişimi
geçirdiği görülmektedir. İlk dönem kırsal kalkınma çalışmaları, tarımı yoksulluğun
azaltılmasını sağlayacak temel sektör olarak görmektedir. Günümüz kırsal kalkınma
anlayışı ise tarımın yeri ve önemini yadsımamakla birlikte çok sektörlü, yerel dinamiklerin
potansiyeli ve ihtiyaçlarının dikkate alan sürdürülebilir geçim yaklaşımının etkisi altındadır.
Türkiye’de uygulamaya konan kırsal kalkınma politikaları da bu değişimden büyük oranda
etkilenmiştir. Kırsal kalkınma politikaları ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının
azaltılabilmesi amacıyla kapsamı genişletilen Güneydoğu Anadolu Projesi başta olmak
üzere, entegre, çok sektörlü ve sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı olarak birçok
projenin hayata geçirildiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı tarımın kırsal kalkınma ve
yoksulluk üzerindeki etkisini Güneydoğu Anadolu Bölgesi özelinde ampirik olarak
değerlendirmektedir. Bu amaçla yapılan analizde tarımın yoksulluk kesimin gelir düzeyi
üzerinde belirleyiciliğinin halen devam ettiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kırsal kalkınma, tarım sektörü, yoksulluk, Güneydoğu Anadolu

Poverty, Rural Development And Agriculture Relations:
An Assesment For South East Anatolia
ABSTRACT: Poverty is a multidimensional socioeconomic problem for developing
countries which is transmited to generations to generations via formel and informal
institutional structure. When the poverty studies examined, it is seen that the poorest people
live in rural areas. A lot of policies are implemented to solve rural poverty problems.
Relationship between rural development and agriculture is one of the dynamic field in
development economics. From 1950s to 2000s, paradigmas’ about agriculture and rural
development linkage has changed. Early studies on rural development assumed that
agriculture is key sector for solving problems about poverty. Altough today’s rural
development approaches appreciates role and importance of agriculture sector for
development, they have affected by livelihood approach which is multisectoral and giving

Pınar ÖZDEMİR ÇUKADAR
attention to local dynamics such as needs and potensials. In order to reduce regional
development differences via rural development policies, it is seen that Southeast Anatolia
Project and many projects have been implemented on the basis of integrated, multi-sectoral
and sustainable development concept. The aim of this study is to assess the effect of
agriculture on rural development and poverty emprically within the scope of Southeast
Anatolia. Analysis results supports that agriculture is the most effective sector on poverty.
Keywords: Rural development, agriculture sector, poverty , South East Anatolia

Giriş
Yoksulluk, en yalın haliyle insanın yaşamını sürdürülebilmesi için gerekli
olan temel ihtiyaçların karşılanmasından yoksun olması şeklinde
tanımlanabilir. Yoksulluğun mekânsal olarak ele alınması, kır ve kent
yoksulluğu ayrımını beraberinde getirse dahi kentsel yoksulluk kırsal
yoksulluğun sonuçlarından biri olarak değerlendirilmelidir. Kırsalda mülkiyet
ve üretim ilişkilerinin bir sonucu olarak doğan yoksulluk, göçler yoluyla
kentlere taşınmakta, kent yoksulluğu da beraberinde birçok toplumsal sorunu
beslemektedir. Kırdan kente göçlerle birlikte kent yaşamının sunduğu temel
altyapı, eğitim, sağlık gibi kamusal hizmetlere erişimde zorlanarak sosyal
dışlanmışlık yaşayan, kalifiye olmayan, hayatını sürdürebilmek için enformel
olarak düşük ücretlerle çalışma hayatına katılan veya herhangi bir şekilde
çalışma hayatına katılamayıp yasal olmayan yollarla geçimini sağlamaya çalışan
kitleler oluşmaktadır. Bu bakımdan yoksulluk araştırmalarında kır-kent
ayrımının önem kazanması sanayileşme ile birlikte oluşan sınıf yapısı,
mülksüzleşme, tarımın değişen yapısı ve kitlesel göçlerle ilişkilendirilmektedir
(Gürsoy ve Dodurka, 2016: s.5).
Kırsal yoksulluk, formel ve enformel kurumlar aracılığı ile nesilden nesile
aktarılarak süreklilik kazanan yapısal bir sorun olarak görülmelidir. Kay
(2006)’ında vurguladığı gibi kırsal yoksulluk, sosyal ve ekonomik güç
ilişkilerinin içine gömülü bir olgudur ve kendini sürekli yeniden ürettiği için de
üstesinden gelinmesi zor bir konudur. Tüm bu faktörler bir arada
düşünüldüğünde yoksulluk disiplinler arası ele alınması gereken bir sorun
olarak karşımıza çıkmaktadır.
İktisat yazınında yoksullukla mücadele konusu kalkınma iktisadının
önemli bir inceleme alanıdır. Fakat kalkınma ile birlikte çıktı seviyesindeki artış
ile "az gelişmiş bir toplumda iktisadi ve sosyo kültürel yapının değiştirilmesi ve
yenileştirilmesi”ni de ifade ederken (Han ve Kaya, 2008, s.3), kırsal kalkınma
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daha muğlak bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira kentlerin
içerisinde hala kırsal yaşamın izlerini taşıyan alanlar ile kentleşme sorunları
yaşayan bölgeler düşünüldüğünde, kent ve kırsal arasındaki farklılıkları ortaya
koymak ve kendine özgü sorunları tespit etmekte zorlaşmaktadır.
Kırsal kalkınmanın teorik çerçevesi incelendiğinde 1960’lı yılların
modernizasyon bakış açısıyla uygulanan kırsal kalkınma politikalarının 1970’li
yıllarda yerini devlet müdahalesine, 1980’li yıllarda ise piyasa ve serbest pazar
çözümlerine bıraktığı görülmektedir. Uygulanan politikaların kalkınma düzeyi
üzerinde istenen sonuçları yaratmaması, yerelin özelliklerini ve ihtiyaçlarını
dikkate alan alternatif bakış açılarınada zemin hazırlamıştır. 1990’lı yıllarda
sürdürülebilir geçim yaklaşımı,
2000’li yıllarda yönetişim ile birlikte
yoksullukla mücadele fikri güç kazanmıştır (Giray vd., 2004, s.161-162). Kırsal
kalkınmaya bakıştaki değişim, kırsalla özdeşleştiren tarımsal faaliyetlerin
yoksulluktaki rolününde sorgulanmasını sağalayan bir literatür oluşmasını
sağlamıştır (Anriquez ve Stamolis, 2007).
Kırsal kalkınma sadece ekonomik büyüme veya kırsal bölgelerin
ekonomik gelişmesi ile sınırlandırılabilecek bir kavram değildir. Kırsal
kalkınmanın amacı kırsalı geniş toplum kitleleri için daha cazip, daha
ulaşılabilir, daha değerli ve daha faydalı yapmaktır. Ancak dolaylı veya dolaysız
olarak katma değer yaratan kırsal kaynaklar ekonomik faaliyetlere
dönüştürüldüğünde kırsal gelişme ve kırsal büyüme arasındaki bağlantı da
sağlanabilmektedir (Ploeg vd.,2007, s.2-3). Öyle ki; ABD, Afrika, Çin, Avrupa
Birliği kendilerine özgü koşullar çerçevesinde tarım, bölgesel kalkınma,
yoksullukla mücadele gibi konularda çok yönlü planlamalar yapmaktadırlar.
Konu toplumsal, ekolojik ve çevresel değerler yönü ile değerlendirilerek tarım
ve bölgesel kırsal kalkınma ilişkisi ele alınmaktadır. Bu bakış açısıyla tarımdaki
modernleşmenin önündeki tek engel mali kaynakların eksikliği olarak
görülmemekte, tarımın geleneksel algısı ile ilgili sorunlarda dikkatle
incelenmektedir (Grebenicek, 2010,s.59). Zira tarım sektörü gelişmekte olan
ülkelerde kırsal yoksulluğun azaltılmasında önemli bir araç olmakla birlikte,
ekonomik, siyasi ve enformel kurumların etkisiyle oluşan kaynak dağılımını
değiştirmekte sınırlı etkiye sahiptir. Tarım sektörü, toprak mülkiyetinin
dağılımı, toplumsal cinsiyet rolleri, etnik farklılıklar da dikkate alındığında
gücün adaletsiz dağılımının bir sonucu olan
sosyo ekonomik yapıyı
dönüştürmek bir yana bu yapıyı yeniden üreten bir özellikte
gösterebilmektedir.
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Konu Türkiye açısından değerlendirildiğinde; kırsal kalkınma
uygulamalarında yukarıda özetlediğimiz teorik ve kavramsal değişimin etkileri
izlenebilmektedir. Türkiye’nin geniş yüz ölçüme sahip bir ülke olması, başta
coğrafi koşullar olmak üzere fiziki ve beşeri sermayenin dağılımı bölgeleri
arasında önemli gelişme farklılıkları yaratmıştır. Bu nedenle bölgesel
gelişmişlik farklılıklarını azaltmak üzere kırsal kalkınmayı da desteleyecek bir
çok politika hayata geçirilmiştir (Bakırcı vd., 2014, s.283). Fakat sosyo kültürel,
demografik, coğrafi ve siyasi birçok faktör uygulana politikaların tüm
bölgelerde aynı sonuçları vermesine engel olmuştur. Bu bağlamda gelir ve
istihdam düzeyinin düşük kaldığı bölgelerin başında Güneydoğu Anadolu
Bölgesi gelmektedir. Kırsal kalkınma politikalarının hayata geçirildiği
güneydoğuda en önemli adım Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)’dır (Karlı,
2005, s.221). Kırsal kalkınmada GAP ‘ın yanı sıra özellikle Avrupa Birliği’ne
uyum stratejisi kapsamından da birçok proje hayata geçirilmektedir.
Bu çalışmanın amacı yoksulluk ve kırsal kalkınmada tarımın rolünü
incelerek, bu kapsamda uygulanan politikaları Güneydoğu Anadolu Bölgesi
özelinde değerlendirmektir. Çalışmanın ikinci bölümünde yoksulluk, kırsal
kalkınma tarım ilişkisi ele alınacaktır. Üçüncü bölümde Güneydoğu Anadolu
Bölgesi yoksulluk, kırsal kalkınma ve tarım sektörünün ilişkisi bakımından
değerlendirilecektir. Dördüncü bölümde uygulanacak model ve yöntem ile
birlikte kullanılacak veriler tanıtılacaktır. Çalışmanın beşinci bölümünde tarım
sektörünün üretimdeki payındaki değişme ve yoksulluk ilişkisine ait bulgular
değerlendirilecektir. Son bölümde de çalışmadan elde edilen bulgular
tartışılacaktır.
1.Yoksulluk, Kırsal Kalkınma ve Tarım İlişkisi
Dünya Çalışma Örgütü (ILO), kırsal yoksulluğu "kırsal alanda açık veya
gizli işsizlik" olarak tanımlanmaktadır (Sındır, ty: s.5). Dünya genelinde günlük
geliri 1.25 doların altında yaklaşık 1 milyar insan yaşamaktadır. Tarım alanında
geçmişte uygulanan politikalar dünyayı gıda fiyatlarının yükselmesi ve arz
şokları ile karşı karşıya bırakarak yoksulluğun daha da derinleşmesine neden
olmuştur. Zira yoksul aileler gelirlerinin büyük kısmını gıdaya harcamaktadır.
Birçok fakir tarım çiftçisi aynı zamanda gıda talep edicidir. Küçük ölçekli
işletmeler dünya gıda fiyatlarındaki artıştan yararlanmak bir yana zarar
görmektedir. Gıda fiyatlarındaki bu ani değişimler kırsal yoksulluk ile birlikte
açlık tehlikesini de gündeme getirmektedir (IFAD, 2011).
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Kırsal yoksulluk çalışmaları, 1970’li yıllarda topraksız köylüler üzerine
yapılan araştırmalarla ile birlikte literatürde yer edinmeye başlamıştır. İlk
dönem çalışmalarda Asya’da tarımın ticaretteki öneminin artmasıyla birlikte
toprak spekülatörlerinin tarım işçilerinin yoksulluğunun üzerinde yarattığı
olumsuz etkiler incelenmiştir. 1970-80 dönemi tarım ekonomisinin odak
noktası işlem maliyetleri ve piyasa başarısızlıkları ile etkin kullanılmayan
krediler olmuştur. 1980’lerden sonra gelişmekte olan ülkelerde kırsal yoksulluk
politik ekonominin konusu haline gelmiş, konu siyasi güç dağılımı, yozlaşma,
mülkiyet ve doğal kaynakların dağılımı, çevre sorunları, ayrımcılık, toplumsal
sınıflar çerçevesinde ele alınmaya başlamıştır (Dao, 2004: s.501). Bu çerçevede
kırsalda temel hizmetlere erişim problemi yaşayan ve literatürde marjinal
olarak tanımlanan yoksul kesimlerin sorunlarının kaynağı modernist ve
bağımlılık yaklaşımları tarafından çok farklı şekilde ele alınmıştır.
Modernistlere göre marjinal olarak nitelenen yoksul gruplar ülkenin siyasal,
ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına katıldıkları oranda yoksullukları
azalacaktır. Bağımlılık kuramları, bu grupların mevcut ekonomik sisteme
entegre oldukları oranda yoksulluklarının daha da kronik hale geleceğini
savunmaktadır. Bu kapsamda sosyal dışlanmışlıkta marjinallikle birlikte ele
alınmaya başlanmıştır. Özellikle enformelleşme ekonomik dışlanmışlık yaşayan
grupların çalışma hayatında yer almasının önemli bir sonucu olarak
değerlendirilmektedir (Kay, 2006: s.460).
Dünya Bankası başta olmak üzere birçok uluslararası kurum yoksulluğun
ulaştığı boyut çerçevesinde politikalarını yeniden değerlendirmiş ve
yoksulluğun azaltılması amacıyla çalışmalar başlatmışlardır. Bu çerçevede
yoksullukla mücadele ve kırsal kalkınma neredeyse eşanlamlı hal gelmiştir
(Ateş, 2017: s.5). Kırsal kalkınma ve tarım ilişkisi ele alındığında tarım
sektörünün kırsalda yaşayan yoksul nüfusun hayatını sürdürebilmesinin yanı
sıra doğal kaynakların en geniş kullanıcısı olmasıyla da önemli toplumsal ve
ekonomik etkiye sahip olduğu görülmektedir (Byerlee vd., 2009, s.3).
Tarım sektörü üzerine yapılan düzenlemeler ve uygulanmakta olan
politikalar gibi tarımın yoksulluk üzerinde yarattığı etkilerde ülkelerin
ekonomik gelişmişlik düzeyiyle yakından ilintilidir. Tarımın yoksulluk kısır
döngüsünün temel nedeni olarak tanımlanması veya yoksullukla mücadelede
en etkili araç olabilmesi de kırsal yaşayan nüfusun günlük gelir düzeyinden
dolayısıyla ülkenin
kırsal bölgelerinin kalkınmanın hangi aşamasında
bulunduğundan etkilenmektedir (Christiaensen vd., 2011). Zira tarım
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sektöründeki piyasa başarısızlıklarının kaynakları, piyasaların etkinlik düzeyi
ve gelir dağılımının ülkelerin piyasalarının ve ekonomik
gelişmişlik
seviyelerinin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Gelişmekte olan
ülkelerde tarım sektörünün genel olarak görünümü incelendiğinde hem toplam
çıktı düzeyi içindeki payının hem de istihdamdaki payının yıllar itibariyle bir
düşüş yaşadığı gözlenmektedir. Gelişmekte olan ülkeler açısından tarım
sektörünün diğer özellikleri ise arz yönünden bakıldığında emeğin
verimliliğinin düşük olması ve işbölümünün sınırlı kalması talep yönünden
bakıldığında ise gıda ürünlerinin talep esnekliğinin 1’den küçük olmasıdır
(Brooks, 2010, s.6-11).
Tarımın kalkınmada ki rolüyle ekonomik ve toplumsal yapıyı
dönüştürmekteki etkisi üzerine tartışmalar 1950’lere kadar uzanmaktadır.
1950’li yıllarda gelişme literatüründe tarım, sanayileşmeyi ve sermaye
birikimini sağlayacak tamamlayıcı bir sektör olarak görülmektedir. Nitekim
gelişme iktisadının klasik teorisyenlerinden Lewis (1954), gelişmeyi üretim
faktörlerinin üretim alanları arasında tahsisi bakımından değerlendirerek
tarımı düşük üretkenliğe sahip, geleneksel üretim tekniklerinin kullanıldığı bir
sektör, sanayi sektörünü ise modern, daha yüksek verimliliğe sahip bir üretim
alanı olarak ele almıştır. Bu yaklaşım 1950-1960 yılları arasında gelişmekte
olan ülkelerin kentleşmeyi ve sanayi yatırımlarını önceleyen kalkınma
stratejileri tercih etmesinde etkili bir faktör olmuştur. 1960’lı yılların başında
ise Johnston ve Meller (1961)‘in çalışmalarından izlendiği üzere gelişme
düşüncesindeki temel değişim tarıma sanayileşmenin ilk aşamalarında büyüme
için öncü bir rol verilmesi doğrultusunda olmuştur. Schultz (1964) ve Hayami
ve Ruttan (1971) konu ile ilgili çalışmalarında geleneksel tarım sektörünün
büyümeye katkı sunmasının ve modern bir sektöre dönüşmesinin bilimsel
temelleri olan teknolojinin geliştirilmesi ve bu gelişmeye uyum sağlanması
yoluyla gerçekleşeceğini savunmuşlardır. Aynı dönemde bazı iktisatçılar
tarımın tarım dışı sektörler üzerinde güçlü bir çarpan etkisi yaratacağını
savunmuşlardır. Adelman (1984), bu düşünceyi tarım yoluyla gelirleri artan
kırsal kesim hane halklarının, yerli sanayinin, imalat sektörü ve hizmet
sektörlerince ürettiği ürünlerinin talep edicisi olacağı yaklaşımıyla açıklığa
kavuşturmaktadır. Buna ek olarak Hsieh ve Sadolulet (2007) kapalı bir
ekonomide tarım alanında teknolojik değişme ve verimlilik artışlarının, kentte
yaşayan ücretli işçilerin maliyetlerini düşük tutup sanayi ürünlerinin
ihracatında düşük gıda fiyatlarının uluslar arası rekabetçiliğe katkı sunduğunu
394

Yoksulluk, Kırsal Kalkınma ve Tarım İlişkisi: Güneydoğu Anadolu Üzerine …

savunmaktadır (Akt. Byerlee vd., 2009, s.2). Günümüzde hakim paradigma
olarak görülen sürdürülebilir geçim yaklaşımı ise karışık faaliyet ağları ve
etkileşimleriyle birlikte insanların geçimlerini sağlayıp yaşamlarını
sürdürdükleri farklı üretim alanlarına dikkat çekerek geleneksel tarım, ücretli
işçilik, küçük ölçekli girişimciliğin geliştirilmesinin ötesine geçmektedir
(Scoones, 2009: s.172).
Kırsal kalkınma teorilerinin gelişim evreleri incelendiğinde ortaya çıkan
bir fikrin güç kazanarak etki yaratmasının ortalama 10-15 yıllık periyotlarla
gerçekleştiğinden sürdürülebilir geçim yaklaşımına ait teorik tartışmalarında
yaklaşık 30 yıl öncesine dayandığı görülmektedir (Ellis ve Biggs, 2001, s.438).
Bu açıdan bakıldığında tarımsal faaliyetlerin kırsal kesimde yaşayan insanların
yalnızca temel geçim kaynağı olmakla sınırlandırılması eksik bir bakış açısı
olarak görülmektedir. Tarım geçim kaynağı olmakla ile birlikte ekonomik
gelişmeye ürün, pazar, üretim faktörü ve döviz katkısı da sunmaktadır. Ürün
katkısı insan neslinin devamı için gerekli besin ihtiyacının karşılanması; pazar
katkısı, sınai ürünlerine yönelik otonom talebin en önemli kaynağı olması;
üretim faktörü katkısı, emek sermaye ve hammadde temin etmesi; döviz katkısı,
birincil malların ihracı ile elde edilen gelir yoluyla olmaktadır (Doğan, 2009,
s.367-373). Bu çerçevede kamu otoritesi ve politika yapıcılardan beklenen;
temel kamusal malların teminini (elektrik, su, alt yapı hizmetleri vb) sağlamak,
yatırımları teşvik etmek ve yatırım iklimi yaratmak, doğal kaynakların
sürdürülebilirliği için gerekli yasal tedbirleri almak ve uygulamak, hedeflenen
toplumsal sonuçlara ulaşılması halinde bunların korunmasıdır (World Bank,
2008, s.2).
Kırsal kalkınmada tarımda verimliliği artırmak için tarımsal üretim ve
pazarlama politikası, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, iyi yönetişim,
araştırma-yayım yapılması hedeflenirken tarımsal olmayan kırsal ekonomiyi
canlandırmak için ise mikro-finans, tarım dışı ekonominin güçlendirilmesi,
tarım dışı istihdam alanları yaratılması, tarımsal ve kırsal sanayinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanında kırsal kalkınmanın cinsiyet
dengeli olabilmesi kadın girişimciliğini özendirme, kadının konumunu
güçlendirme ve krediye erişimini kolaylaştırma, kadının karar alama
süreçlerine katılımını artırma hedefi konmuştur. Sürdürülebilir kırsal kalkınma
için havza ölçeğinde kaynak kullanım planlaması, toplum ormancılığı, balıkçılık
ve biyo-çeşitlilik konularını dikkate alan ve bu konularda iyileşmeyi-gelişmeyi
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hedefleyen stratejilerin oluşturulması gerekmektedir (Gülçubuk vd., 2010:, s.314).
Teorik tartışmalardan izlendiği gibi günümüz kırsal kalkınma
yaklaşımları geçmiş dönemlerde tarımın gelişmesi için katlanılan yüksek
maliyetlere rağmen etkinlik düzeyinin düşük kalması ve ürün fiyatlarının
belirlenmesinde çevresel faktörlerin etkisinin önüne geçilememesi gibi
nedenler çok sektörlü bir anlayışa geçişi gerektirmiştir. Çok sektörlü politika,
tarım desteklerinin kısıtlılıklarını kabul eden bir yaklaşımdır. Bu anlayış
gelişme aşamasında tarımı ekonomik sektörlerden yalnızca biri olarak
görmekte, turizm, sanayi, hizmetler sektörü yanında çiftçi hane halklarının
çoklu faaliyetlerinin de yerel düzeyde önemini vurgulamaktadır. Bölgesel
yaklaşım ise kırsal kalkınmada ekonomik unsurlar kadar toplumsal ve çevresel
faktörlere de yer vermektedir. Bunun temelinde sosyoekonomik değişim ile
birlikte kırsala hâkim olan ağlar ve ilişkilerin değişiminin de politikalar
üzerindeki etkisinin dikkate alınması yatmaktadır. Kırsal ekonomide
problemlerin karışıklığı, geleneksel tarımsal ilişkilerin önemini yitirmesi, sosyal
sermaye ve ağların ekonomik gelişmede rolüne dikkat çekmektedir. Bu nedenle
mevcut sorunların çözümünde yerel kurumlar önem kazanmıştır (Hodge ve
Midmore, 2008, s.25-29).
2. Güneydoğu Anadolu’da Yoksulluk, Kırsal Kalkınma ve Tarım
Türkiye’de tarım sektörü istihdamın yaklaşık ¼’ünün gerçekleştiği, kayıt
dışılığın yüksek, eğitim düzeyinin ve verimliliğin düşük olduğu, küçük aile
işletmelerine dayalı olan ve toplam çıktının yaklaşık 1/10’unun elde edildiği bir
alandır (TOBB, 2013, s.1-3).
1980’li yıllardan sonra serbest piyasa ekonomisinin tüm kurum ve
kuralları ile birlikte hayata geçirilmesi tarım sektöründe dönüşümü de
başlatmış, Türkiye’de kır ve kent arasında nüfusun dağılımını ve yoksulluk
göstergelerini derinden etkilemiştir. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte üretim
ve istihdamda temel sektör olan tarım, 1970’lerden sonra uygulanan popülist
fiyat ve destekleme politikalarıyla birlikte büyük çiftçi lehine gelişme
göstermeye başlamıştır. Ülke içerisinde karayolu ağının iyileşmesi ve
makineleşmeyle gelen yüksek verimlilik yerelden ulusala uzanan pazarlama
kanallarının gelişmesine katkı sunmuştur. Tarımın kapitalistleşmesi olarak
adlandırılan bu süreçte küçük tarımsal işletmeler ve ortakçılık yapısı dağılmaya
başlamıştır. Bu durum küçük işletmelerin çiftçilerini önce işçileştirmiş, daha
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sonra artan yoksullukla birlikte kentlere göçe zorlamıştır. 1980’li yıllardan
sonra Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi kurumların da
telkinleri ile güçlenen serbestleşme eğilimi devletin küçültülmesi, özelleştirme
söylemlerinin güç kazanmasını sağlamıştır. Tarım sektöründen devlet
desteğinin çekilmesi ve sektörün dış rekabete açılması tarım ürünleri
fiyatlarının düşmesini de beraberinde getirmiştir. 1990’lı yılların sonunda IMF
ile yapılan antlaşmalar tarım sektörünün yabancı sermayenin çıkarlarına göre
şekillenmesini sağlamıştır. Bu durumda artan girdi ve düşen ürün fiyatları
küçük işletmelerin çözülmesine ivme kazandırmıştır. 2002 yılında uygulanan
doğrudan gelir desteği uygulaması ile çiftçiye sağlanan sübvansiyonların
kademeli olarak terk edilmesi yoluna gidilmiştir. Doğrudan gelir desteği
geçmişte devlet desteği ile ucuz girdi sağlayan çiftçilerin gelirini büyük oranda
aşındırmıştır. Sözleşmeli çiftçilik uygulamasının devreye sokulması ile üretimin
zaman, kalite ve fiyat kısıtlarının altına sokulması çiftçiyi daha fazla üretmesi
için makine alımı, toprak alımına zorlayarak borç sarmalı içine girmesine neden
olmuştur. Tüm bu süreç ihraçta ve istihdamda tarımın payının hızla düşmesine
neden olmuştur (Tümtaş, 2016: 85-91).
Türkiye’de ki kırsal kalkınma uygulamaları da tarım sektörüne üretim ve
istihdamda atfedilen rolden büyük oranda etkilenmiştir. Kırsal kalkınma
çabalarını planlı dönem öncesi ve planlı dönem sonrası olmak üzere iki başlıkta
ele almak mümkündür. Planlı dönem öncesi kırsal kalkınma çabaları
Cumhuriyet’in kuruluş aşamasında toplanan İzmir İktisat Kongresi (1923)’ne
kadar uzanmaktadır. Aşarın kaldırılması, tarımda makineleşme için adımlar
atılması, kırsal alanlarda dirliğin gerçekleştirilmesi yönündeki kararlar kırsal
kalkınma bakımından kongrede öne çıkan adımlardır. Bu kararların hayata
geçirilmesi ise Cumhuriyetin kuruluşu ile olmuştur. 1934 yılında çıkarılan İskân
Kanunu topraksız köylülerin toprak sahibi olmasını sağlamıştır. Bunun yanı sıra
demiryollarının millileştirilerek Doğu’ya doğru genişlemesi ve 1933-1939
yıllarında uygulanan sanayi planları ile birçok İktisadi Devlet Teşekkülü ’nün
hayata geçirildiği görülmektedir. Kırsal kalkınmanın eğitim ayağı ise Köy
Enstitüleri ile desteklenmeye çalışılmıştır. Çok partili hayata geçiş ile birlikte
ekonomide katı devlet müdahaleciliği yerini liberal politikalara bırakmıştır.
1960 askeri müdahalesi sonrası kalkınmada planlı döneme geçilmiştir. Bu
dönemin temel stratejisi ithal ikâmeciliği olmuştur. Planlı kalkınma döneminde
özellikli 70’li yıllarda dış yardımlarla finanse edilen kırsal kalkınma politikaları
uygulanmaya konmuştur. Planlı dönemde 1980 yılına kadar bölgesel kalkınma,
ulusal kalkınma perspektifinin bir tamamlayıcısı olmuştur. Üçüncü Beş Yıllık
397

Pınar ÖZDEMİR ÇUKADAR

Kalkınma Planı’nda (1973-1977) kalkınmada öncelikli yörelerin belirlenmesi
için adım atılmıştır. 1980 yılında uygulamaya konan 24 Ocak Kararları ile ithal
ikâmeciliği yerini ihracata dayalı bir büyüme stratejisine ve liberalleşmeye
bırakmıştır. Fakat uygulanan politikalar ile bölgesel gelişmişlik farklılıkları
artmıştır. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983), GAP’ın bir bölgesel
gelişme projesi olarak hayata geçirilmesini hedeflemiştir. Beşinci Beş Yıllık
Kalkınma Planı (1985-1989) ile başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere
kalkınmada öncelikli yörelerin diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik
farklılıklarının azaltılması hedeflenmiştir. Kalkınmada öncelikli yöreler yalnız
teşvikler ile değil bu bölge çalışanların ücretlerinin iyileştirilmesi, tarımsal ve
mesleki kredilerin verilmesi, kamu ortaklığı fonundan destek sağlanması,
DPT’den yerel idarelerin projelerine destek sağlanması gibi birçok kamu
politikası da hayata geçirilmiştir. Planlı dönem içerisinde değerlendirilecek ve
bölgesel kalkınma stratejilerini etkiyecek olayların başında 1999 yılında
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday ülke olması yer almıştır. Bölgesel
farklılıkların azaltılmasında Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde birçok
uygulama yapılmıştır. 2002 yılında bölge sınıflamalarının değiştirilmesi
bunlardan biridir. Daha sonraki dönemlerde yerelin kaynaklarının etkin
kullanımı ile ülke, bölge ve yerel alanlara ait yatırım kararlarının genel refahı
arttırıcı sonuçlar doğurması için kırsal alanda yaşayan halkın ihtiyaçları ile
planlama kararları arasında tutarlılık gözetilmeye çalışılmıştır. Kırsal kalkınma
politikalarının ülke refahındaki artışın bölgeler arasında da dengeli dağılımını
sağlayıcı bütünleyici nitelikte olması beklenmektedir. Altıncı (1990-1994),
Yedinci (1996-2000), Sekizinci (2001-2005) Beş Yıllık Kalkına Planı ve
Dokuzuncu (2007-2013) Kalkınma Planı ’da bu amaçların şekillendirildiği
planlar olarak hazırlanmıştır (Paksoy ve Aydoğdu, 2010, s.114, Sevinç, 2011,
s.48, Bakırcı vd., 2014, s.283-287).
Dokuzuncu Kalkınma Planı kapsamında Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi
(UKKS) belgesi hazırlanmıştır. UKSS I, Türkiye’de kırsal kalkınma önündeki
engellerin tespiti ve çözüm önerileri ortaya koyan AB’nin ekonomik ve siyasi
vizyonunu taşıyan belgelerdir. UKKS I belgesi, Dokuzuncu Kalkınma Planı
dönemine 2006 yılında onaylanarak 2007-2013 yılları için kırsal kalkınma
stratejilerini ortaya koymuştur. UKKS I belgesinde tarım sektöründe kendi
hesabına çalışanlarla ücretsiz aile işçilerinin varlığının, sektördeki gizli işsizliği
açıkça ortaya koyamadığı tespit edilmektedir. Bu durum sektörün geleneksel
istihdam kalıplarının sürdürülmesi ve verimsiz üretim yapısının süreklilik
kazanmasının nedenlerinden biri olarak görülmektedir. UKKS I, kırsal alandaki
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üretim faaliyetlerinin tarımla sınırlandırılmaması, gıda ve tarım alanında
rekabetçiliğin teşvik edilmesinin yanı sıra çok sektörlü kalkınma stratejinin
önemine değinmektedir. UKKS II ise 2014-2020 yılları için kırsal kalkınma
stratejilerini ortaya koymaktadır. UKKS II’de kırsalda faaliyet gösteren geçimlik
işletmelerin korunması ve üretimlerinin sürdürebilmelerinin kırsal ekonomi ve
kırsal çevre açısından önemine değinilmektedir. UKKS II’de kırsalında homojen
bir yapı göstermediği ve kırsal bölgelerin kendine özelliklerini dikkate alan
kalkınma stratejilerinin önemi vurgulanmaktadır. Bu bakımdan UKKS I ve UKKS
II’de tarımım kırsal kalkınmadaki rolü bakımından kısmen farklı yaklaşımlara
sahip olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır.
Kırsal kalkınma ve tarımın rolündeki değişim etkilerini tüm bölgelerde
göstermiştir. Uygulanan politikalarla derinleşen kırsal yoksulluğun göçlerle
kentlere taşınması bölgeler arasında gelir dağılımındaki adaletsizliğinin de bir
sonucudur. Kırsal kalkınma çabalarına rağmen Güneydoğu Anadolu Bölgesi
yoksulluk ile göstergelerde en üst sıralarda yer almaktadır (Özcan ve Özlale,
2012).
Tablo1. Güneydoğu Anadolu’da Refah Göstergeleri (2014)
Harcanabilir
İstihdam
Barınma Ortaöğretim Yaşam
gelir
mezunu Beklentisi
İstihdam işsizlik
Gösterge
emek gücü
oranı
Dollar

Yüzde

Yüzde

Oran

Yüzde

Yıllar

Güneydoğu AnadoluBatı
Güneydoğu AnadoluOrta
Güneydoğu AnadoluDoğu

Seçimlere İnternet Sosyal ağ Hayattan Algılanan
Katılım kullanımı desteği tatmin Yozlaşma
oranı

Metreküpe
düşen
miligram

Birim
Türkiye

Hava
kirliliği
oranı

Yüzde

Yüzde

Yüzde

Endeks

Yüzde

5779

49.6

9.9

1

40

77

15.7

87

46

76

5.3

58.3

3478

42.7

8.1

0.7

31.8

75.9

19.7

85

31

64.6

5

41.4

2686

36.6

18

0.6

21.6

78.5

22

82

20

58.4

4.6

49

2552

29.6

24

0.6

29.3

77.9

22.7

84

28

71.7

4.4

61

Kaynak: OECD Stat, 2018
Tablo1, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne ait refah göstergelerini Türkiye
ortalamaları ile kıyaslamaktadır. Buna göre bölgede harcanabilir gelir düzeyi
Türkiye ortalamasının altında olmakla birlikte bölge içinde de farklılık arz
etmektedir. Buna göre bölgenin doğusunda yer alan illerde harcanabilir gelir
oranı düşük, işsizlik oranı yüksektir. Bölgede barınma olanakları Türkiye
ortalamasının altındadır. Bölgede istihdam edilen işgücünün eğitim seviyesi
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orta öğretim düzeyinde Türkiye ortalamasının altındadır. Güneydoğu Anadolu
bölgesinde doğumda yaşam beklentisi Türkiye ortalamasından yüksek olmakla
birlikte bireylerin yaşamdan duyduğu tatmin Türkiye ortalamasının altında
seyretmektedir. Siyasi katılımcılığın bir ölçütü olarak seçimlere katılım oran da
Güneydoğu’da Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır. Genel olarak
ekonomik ve sosyal verilerin istenir düzeyde olmaması Güneydoğu
Anadolu’dan diğer bölgelere doğru göçlerin yaşanmasına neden olmaktadır.
Grafik 1 2008-2017 yılları arasındaki net göç hızını göstermektedir.
Grafik1. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Net Göç Hızı (2008-2017)
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Kaynak: TÜİK Bölgesel İstatistikler, 2018
Net göç hızı, bölgeye göç edenlerle bölgeden göç edenler arasındaki farka
dayalı olarak hesaplanmaktadır. Grafiğe 2010 yılı net göç hızının en düşük,
2015-2016 yılları da net göç hızının en yüksek olduğu yıllardır. Bu noktada
ekonomik ve sosyal göstergelerin yorumlanmasında bölgedeki terör olaylarının
etkisinin unutulmaması gerekmektedir. Bu anlamda bölgenin istikrar
kazanmasını zorlaştıran terör eylemleri, ekonomik ve sosyal göstergeleri
etkileyen temel unsurlardan biridir.
Bu kapsamda istihdam ve üretim artışı ile kırsal kalkınmayı sağlama ve
yoksullukla mücadelede Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)’ne büyük önem
atfedilmektedir. Kırsal, bölgesel kalkınma hedefiyle uygulamaya konan GAP
başta sulama ve toprak kaynaklarının geliştirilmesine dönük bir mühendislik
projesi olarak hayata geçirilmiştir. Projenin temel sektörü tarım ve tarıma
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dayalı sanayidir. Güneydoğu Anadolu Projesi’nin entegre, çok sektörlü ve
bölgesel bir yatırım projesine dönüşmesi ise kırsal kalkınma anlayışındaki
değişimden bağımsız görülmemelidir. Bu bağlamda GAP entegre planlama ve
sürdürülebilir kalkınma olmak üzere iki temel üzerine oturmaktadır. Entegre
yaklaşımı çok sektörlü bir üretim anlayışı ile toplumun farklı kesimlerinin
eşgüdüm içerisinde olduğu bir üretim anlayışını, sürdürülebilirlik ise gelecek
nesillerin kaynaklarını tüketmeden günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi
ifade etmektedir. GAP ‘tan beklenen bölgenin diğer bölgeler nezdindeki imajı,
toplumsal refah, gelir ve istihdam artışı, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının
azaltılması, ihracatın teşviki ile ulusal ekonomiye döviz gelir ve tasarrufuna
katkıda bulunmasıdır(Ökten ve Çeken, 2008, s.16-18). Fakat GAP tarım
öncülüğünde sanayileşme ve ihracatı arttırma hedeflerine halen ulaşamamıştır.
Bu konuda yapılan incelemeler halen bölge illeri arasındaki altyapı ve gelir
farklılıklarının dahi giderilememiş olduğu, üretilen katma değerin birkaç ile
yoğunlaştığını göstermektedir (Saraçoğlu, 2012).
Tablo2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Alt Bölgelere göre Kişi Başına Gelir
(TL)
Yıllar

G. Antep, Kilis,
Adıyaman
TRC1

Ş. Urfa,
Diyarbakır
TRC2

Mardin, Batman,
Siirt, Şırnak
TRC3

2005

6021

4268

4076

2006

6930

4879

4773

2007

7403

5222

5165

2008

8116

5658

5818

2009

7975

5732

6056

2010

9273

6993

7528

2011

11.041

8083

8850

2012

12.326

8965

10070

2013

14.957

10.095

11.387

2014

17.326

11.198

12.495

Kaynak: TÜİK, 2018
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Tablo 3, alt bölge sınıflamasına göre üç bölgeye ayrılan Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nde kişi başına gelir düzeylerini göstermektedir. AB İstatistik
bürosu tarafından üretilecek bölgesel istatistiklere belli bir yapı oluşturmak için
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması yapılmış ve 2003 yılından sonra
uygulamaya konmuştur (Şengül, Eslemian ve Eren, 2013). 2014 yılı itibariyle
gelir düzeyi en yüksek olan bölge sanayi kenti olan Gaziantep’i barındıran TRC1
bölgesidir. Diğer alt bölgelerle TRC1 bölgesinin kişi başına gelir düzeyi arasında
önemli farklılıklar mevcuttur.
Tablo3. Vergi Tahsilat Oranı En Fazla Düşen İller
İller

2015

2016

Değişim oranı

Kilis
59.2
Siirt
73.2
Bitlis
71.1
Diyarbakır
60.5
Şırnak
45.8
Batman
56.6
Mardin
33.6
Sakarya
52.6
Düzce
50.7
Osmaniye
65.2
Kaynak: TÜRMOB, 2016

37.4
58.9
57
47
33.1
45.8
23.9
44.7
42.9
57.5

-24.4
-14.3
-14.1
-13.5
-12.7
-10.9
-9.7
-7.9
-7.8
-7.7

Vergi tahsilatının tahakkuka göre oranının düştüğü illerin büyük kısmı
Güneydoğu Anadolu illeri gelmektedir. Bu durum vergi doğuran faaliyetlerden
dolayı tahakkuk eden vergilerin tahsil edilmediğinin de önemli bir
göstergesidir. Dolayısıyla bölgede idari etkinliğinde düşük olduğu sonucuna
varmak mümkündür. Bu göstergeye göre Güneydoğu Anadolu bölgesinin hem
gelirden aldığı pay hem de vergi yükünde taşıdığı pay düşük kalmakta,
ekonomik ve mali konulardaki problemler rakamlara da yansımaktadır.
3. Uygulamalı Çalışmalara İlişkin Literatür Özeti
Yoksulluk, kırsal kalkınma ve tarım arasındaki ilişkiyi uygulamalı olarak
ortaya koymaya çalışan pek çok çalışma mevcuttur. Dao (2004), 32 gelişmekte
olan ülkeye ait veriyi inceleyerek kırsal yoksulluğun nedenlerini araştırmıştır.
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Çalışmada kırsalda yaşayan yoksul nüfus bağımlı değişken olarak kullanılmıştır,
bağımsız değişkenler ise gelirden en az pay alan grubun gelir düzeyi, işçi başına
tarımsal katma değer, cinsiyete bağlı gelişme endeksi, kişi başına tarımsal
üretim, her bir kadın başına düşen doğum oranı, etnik homojenlik endeksi,
turizm gelirleri, kadın okullaşma oranı, sulanan arazi oranıdır. Çalışmada elde
edilen bulgular gelir dağılımı adaletsizliği, fiziki ve beşeri sermaye
yetersizliğinin önüne geçeceğini desteklerken kamu politikalarına duyulan
ihtiyaç, etnik dışlanmanın önüne geçilmesi, kırsal turizmin geliştirilmesi,
tarımsal alanların sulanmasında kamu desteğinin yoksullukla mücadeledeki
önemi vurgulanmaktadır. Anriquez ve Stamoulis (2007), 1950-2002 yılları
arasında dört kıtadan gelişmekte olan veya az gelişmiş ülke verileri üzerinde
tarımsal üretim, kırsal kalkınma ve yoksulluk arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir.
Çalışma tarım ve kırsal ekonominin gelişmesinin yoksullukla mücadelede etkili
bir araç olduğu sonucuna varmıştır
Kongolo, Simelane ve Dlamini (2011), önemli bir tarım merkezi olan
Swaizaland’da 2000-2008 yılları arasında büyüme ve tarım sektörü arasındaki
ilişkiyi ele almaktadır. Bu kapsamda temel soru uygulanan kalkınma
stratejilerinin çiftçilerin sosyo ekonomik koşullarını nasıl etkilediğidir. Zira
ulusal kalkınma stratejilerinin birincil hedefi yoksullukla mücadele olarak
tanımlanmaktadır. Çalışmada 170 küçük ve büyük ölçekli tarım işletmesine
anket uygulanmış ve çeşitli raporlardan veriler toplanarak regresyon analizi
yapılmıştır. Analizde kullanılan bağımlı değişken hektar başına çıktı düzeyi,
bağımsız değişkenler girdi fiyatları, ekilen arazi büyüklüğü, doğal koşulların
etkisi için alan düşen yağmur miktarı, gübre kullanımı, işçi sayısı ve teknolojidir.
Elde edilen bulgular, uygulanan politikaların çiftçilerin gelirlerini etkilemekle
birlikte kırsal ve yarı kentsel alanlarda sosyo ekonomik koşulların halen bir
sorun alını olduğunu göstermektedir. Bu bakımdan kırsalda hem üretimin hem
tüketimin bel kemiği olan küçük ölçekli üretim yapan çiftçilerin politikaların
merkezinde yer alması gerektiği de vurgulanmaktadır. Christiansen vd. (2011),
tarımın ekonomik gelişmedeki etkisini incelediği çalışmasında regresyon
analizi kullanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular ülkeler arasında tarım
ekolojisi, kurumları ve tarımsal yapısı fark olsa da tarımın ekonomiye ne kadar
katkı yaptığı ülkelerin gelişmişlik seviyesi ile ilgili olduğunu desteklemektedir.
Bir ülkenin gelişme seviyesi arttıkça tarımın yoksullukla mücadeleye ve kırsal
kalkınmaya katkısı azalmaktadır. Tarım sektörünün kalkınmaya katkı
sunmasında kayıt dışı istihdamın ortadan kaldırılması da önemli bir noktadır.
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Travnikar ve Juvancic (2013), Slovenya Kırsal Kalkınma Planı 2007-2013
çerçevesinde tarıma yapılan yatırımların işçi verimliliği üzerindeki etkisini
klasik en küçük kareler ve mekânsal veri analizi yoluyla ölçmeye çalışmışlardır.
Analizde kullanılan bağımlı değişken işçi verimliliği iken bağımsız değişkenler
işçi başına yapılan araştırma geliştirme harcamaları, sigorta katılım payları,
düşük verimli araziler, hayvan stoğu, ürün cinsi, satış amacıyla yapılan tarımsal
üretim payı, ekilen arazi miktarı, büyük ve orta ölçekli çiftlik sayısıdır.
Çalışmadan elde edilen bulgular yatırım destekleri ile emek verimliliği arasında
pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğunu, tarımsal üretimdeki artışın diğer
sektörlere de yayıldığını desteklemektedir.
Dim ve Ezenekve (2013), nüfusunun büyük kısmının tarımla geçim
sağladığı ve kırsalda yaşadığı Nijerya üzerine bir inceleme yapmıştır.
Çalışmada bir tarım ülkesi olan Nijerya’da tarımda verimlilik ve çıktı düzeyi
artmasına rağmen yoksulluk göstergelerinde herhangi bir iyileşme olmadığı,
tam aksi aşırı yoksulluk göstergelerinin arttığı vurgulanmaktadır. Bu noktada
tarımın ancak teknolojik gelişme, kurumsal düzenlemeler ve fiyat
eğilimlerinin istikrarı ile küçük üreticinin desteklenmesi, yurtiçi taleple ve
kentsel gelişme stratejileri ile tutarlı politikaların uygulanması, çiftçi
örgütlenmeleri kurulmadan tarımın yoksulluğu kırmak yerine arttıracağı
vurgulanmaktadır. Regresyon analizinin kullanıldığı çalışmada tarım sektörü
ve ekonomik gelişme, tarımsal çıktı üzerinde sosyo ekonomik, doğa koşulları,
insan faktörünün etkilerini sınamak üzere iki farklı modelden hareket
edilmiştir. Çalışmada tarımsal verimlilik artışlarının kırsal kalkınmada yeterli
olmadığı, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanlarının kırsalın ve ulusal
refahın arttırılması için elzem olduğu sonucuna varılmıştır.
Coral vd. (2017), Cape Verde’de 2006-2013 yıllarına ait verileri nitel
yöntemler ile analiz ederek kırsalda uygulanan tarım politikalarının yoksulluğu
azaltmadaki etkisini belirlemeye çalışmışlardır. Bu kapsamda yaşam koşulları,
alt yapı, suya erişim, üretimde sektörel farklılaşma, toplumsal katılımcılığın
ilgili dönemlerdeki durumu değerlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen
bulgulara göre yalnız tarım değil, turizm ve sürdürülebilir ekonomik
faaliyetlerinde desteklenmesi, tarımsal kırsal kalkınma için bütüncül bir bakış
geliştirilmesi halinde yoksulluk azalabilecektir.
Türkiye’de yapılan yoksulluk araştırmaları kent yoksulluğuna
odaklanmaktadır; kırsal yoksulluk konusunda kapsamı sınırlı olan birkaç
çalışma mevcuttur. 2013 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı büyükşehir yasası
ile birlikte köylerim tüzel kişiliğinin kaldırılması halihazırda muğlaklık taşıyan
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kır-kent ayrımını daha belirsiz hale getirmiş, verilerin değerlendirilmesini
zorlaştırmıştır (Gürsoy ve Dodurka, 2016: 13-15).
Türkiye’de kırsal yoksulluk üzerine yapılan uygulamalı çalışmalar
çoğunlukla derinlemesine mülakat ve anket kullanılarak yapılan saha
araştırmalarından oluşmaktadır. Öztürk (2008), Muğla köyleri üzerine yaptığı
araştırmadan ve Türkiye’ye ait makro verilerden hareketle kırsal yoksulluk
olgusunu
neo liberal politikaların Türkiye üzerinde yarattığı etkiler
çerçevesinde değerlendirmiştir. Bu kapsamda çalışmada uygulanan neo liberal
politikalarla devletin tarımı sübvanse etmekten vazgeçmesinin küçük ölçekli
veya aile işletmesi olarak üretim yapan
kırsalda yaşayan üreticinin
yoksullaşmasına etkisi tartışılmıştır. Kırsal kalkınma yalnız tarım ve
hayvancılığın desteklenmesi ile sınırlanacak bir olgu olamayıp ekonomik, sosyal
ve kültürel bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Kırsal kalkınmanın
önündeki en önemli engel siyasi istikrarsızlık, iç çatışmalar, tarımda büyük ve
küçük toprak sahiplerinden doğan ikili yapı, bürokratik yozlaşma
sıralanmaktadır. Kırsal kalkınmada tarımın rolü ise tartışmalı bir alan olarak
görülmekle birlikte yoksulluğun kronikleştiği az gelişmiş ülkelerde tarımın
yoksullukla mücadelede etkin bir araç olduğu sonucu da vurgulanmaktadır.
Kartal ve Demirhan (2014), kır ve kent verileriyle ilgili literatürü
incelemeleri sonucunda Türkiye’de tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunların
kırsal yoksulluğu beslediğini, kırsal yoksulluğun da kentsel yoksulluğun en
temel nedeni olduğu sonucuna varmaktadır. Çalışmada kırsaldaki üretim
faaliyetlerinin yoksulluğu arttırmasına sosyal harcamalar yoluyla çözüm
üretilmesinin sorunları çözmek yerine kalıcı hale getirdiği de
vurgulanmaktadır.
Karsan ve Karlı (2016), Isparta ili Sütçüler ilçesinde
yaptıkları araştırmada turizm ve hayvancılığım yoksullukla mücadelede etkili
sektörler olacağı bulgusuna ulaşılmıştır. Gürsoy ve Dodurka (2016),
çalışmalarında önce kırsal yoksullukla mücadelede aktif rol alan kurumlarla
daha sonra ise Ege ve İç Anadolu’da saha da yaptıkları çalışmalarla Türkiye’de
kırsal yoksulluğun güncel durumunu ortaya koymaya çalışmışlardır.
Çalışmadan elde edilen bulgular da Türkiye’de tarımsal dönüşüm ile birlikte
kırsaldan kopuş eğiliminin ortaya çıkmadığı, kentlerde yaşamın yoksullar için
daha zorlayıcı olması nedeniyle kırsalın kente tercih edildiği yönündedir.
Çalışmaya göre tarımdan elde edilen gelirlerin düşmesi, bireyleri tarım dışı
alanlarla gelir kazanma yoluna itmekte ve bu saikla göçler ortaya
çıkabilmektedir. Fakat buradaki önemli tespit tarım dışı gelirlerdeki artışın
daha çok inşaat sektöründe güvencesiz olarak çalışma ile elde edildiğidir. Bu
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bakımdan tarımdan elde edilen gelirlerin azalması her zaman olumlu olarak
yorumlanamayacağı sonucuna varılmaktadır. Türkiye’de sürdürülebilir verimli
tarım uygulamalarının yoksullukla mücadele ve kırsalın kalkınmasında halen
önemli bir sektör olarak görülmesi gerektiği de dikkate alınmalıdır. Ateş
(2017), Türkiye’de kır ve kent verilerini derleyerek yaptığı çalışmasında
yoksulluğun süreğenliğinin sürdürülebilir kırsal kalkınmanın önünce en önemli
engel olduğunu ve bu nedenle uygulanan kırsal kalkınma politikalarının
hedeflerine ulaşamadığını vurgulamaktadır
4. Veri ve Yöntem
Çalışmada Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tarım, sanayi ve hizmetler
sektöründeki üretim düzeyi ve yoksulluk arasındaki ilişki analiz edilecektir.
Böylelikle hem hedeflenen sektörel çeşitliliğin sağlanıp sağlanmadığı hem de
hangi sektörün yoksulluk düzeyi üzerinde daha etkili olduğunun saptanması
hedeflenmektedir. Bu amaçla Christiaensen vd. (2011) yöntemi kullanılacaktır.
Christiaensen vd. (2011), kurguladıkları modelde tarım sektörü ve tarım
dışı sektör ayrımına giderek bu sektörlerden hangisinin yoksulluk düzeyi
üzerinde daha etkili olduğunu büyüme ve sektörlerin gelire katılım oranlarını
dikkate alarak açıklamaya çalışmaktadır.
Buna göre P yoksulluk, Y kişi başına GSYH olmak üzere, bir ülkede
yoksulluktaki oransal değişme yoksulluğun GSYH esnekliği ( yoksulluktaki
oransal değişmenin kişi başına gelirdeki değişmeye bölünmesi) ile kişi başına
GSYH’nın oransal değişiminin çarpımı olarak görülebilir:
𝑑𝑃
𝑑𝑃 𝑌 𝑑𝑌
=(
)
(1)
𝑃

𝑃 𝑑𝑌

𝑌

Bu oransal değişim çok daha küçük değişimler için:
dlnP=εdlnY
(2)
Burada ε yoksulluğun kişi başına gelire karşı esnekliğini göstermek üzere
sektörel katılım bileşenini, dlnY’de büyüme bileşenini göstermektedir. Bütün
büyüme süreçleri eşit miktarda büyüme veya eşit oranda yoksullukta azalma
yaratmamaktadır. Bu durumda sektörlerin toplam üretim içindeki payları da
dikkate alınarak yoksulluğun azaltılması üzerindeki etkisi denklem 3’de
gösterildiği gibi yeniden yazılabilir.
dlnP=εasadlnYa+εnsndlnY
(3)
Denklem 3’de a alt indisi tarım sektörünü, n alt indisi de tarım dışı
sektörleri göstermektedir. s ilgili sektörün GSYH içindeki payıdır.
Çalışmada veri edinilmesi konusunda önemli kısıtlar mevcuttur. Bu
kısıtlar:
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•2013 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı büyükşehir yasası ile birlikte
köylerim tüzel kişiliğinin kaldırılması ile kır kent ayrımının muğlaklaşması
• Büyükşehir statüsü kazanmasına rağmen Güneydoğu Anadolu Bölgesi
illerinde şehirlerde halen kırsal yaşama ait örüntülerin yoğun bir şekilde
bulunmasıdır.
Tablo4. Değişkenler ve Veri Kaynakları
Değişkenler
P

st, ss, sh

yt, ys, yh

Değişken Adı

Değişken Amacı

Yoksulluktaki değişimin
belirlenmesi amacıyla
kullanılacaktır.
GSYİH’da sektörel Her bir sektörün toplam
üretim payı
üretimdeki ağırlığını
göstermektedir.
Sektörel bazda
Toplam çıktıdan
kişi başına gelir
sektörlere bağlı olarak
kişi başına alınan payı
göstermektedir.
Yoksulluk sınırı

Veri Kaynağı
TÜİK

TÜİK verilerinden
yararlanılarak
hesaplanmıştır.
TÜİK verilerinden
yararlanılarak
hesaplanmıştır

Çalışmada kullanılan değişkenler ve veri kaynakları hakkındaki detaylı
bilgi tablo 3’de sunulmuştur. Çalışmada 2006-2014 yıllarına ait veriler
kullanılmıştır. Bunun nedeni TÜİK bölgesel hesaplarının güncellenmemi
olmasıdır.Yoksulluk ve GSYH verileri önce tüketici fiyatları endeksi ile
enflasyondan arındırılmış, daha sonra logaritmaları alınarak kullanılmıştır.
5. Bulgular
Yoksulluğun gelir düzeyine göre esnekliğini ölçmek amacıyla öncelikle
yoksulluk sınırı ve gelir düzeyinin doğal logaritmaları alınmıştır. Elde edilen
verilerin değişim oranları hesaplanarak dlnp ve dlny büyüklükleri elde
edilmiştir. Tablo 3’de araştırmanın ana değişkenleri olan yoksulluk ve gelirin
tanımsal istatistikleri yer almaktadır. Tablodan da görüldüğü gibi yoksulluğun
değişim oranı oldukça düşüktür
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Tablo5. Tanımsal İstatistik
dlnp
0.02
0.05
0.11
-0.001
0.04

Ortalama
Medyan
Maks.
Min.
Stand. Sapma

dlny
-0.24
-0.003
0.03
-1.84
0.65

Çalışmada ikinci aşamada uygulanan yöntem Güneydoğu Anadolu
bölgesinin GSYİH’daki payının toplam bölge nüfusuna bölünmesi ve kişi başına
düşen gelirin elde edilmesidir. Bu değer elde edildikten sonra iktisadi faaliyet
kollarının oranları st, ss, sh ile çarpılarak yt, ys, yh değerleri elde edilmiş ve her
bir sektör için değişim oranları hesaplanmıştır. dlny’nin tüm sektörler için elde
edilmesiden sonra yoksulluğun sektörel gelire karşı esneklik değerleri
hesaplanmıştır. Bu değerler tablo 5 rakamlar ile gösterildiği gibi, daha kolay
kıyaslanabilmesi içinde grafik 3’e aktarılmıştır.
Tablo 6. Spektörel Gelirlerin Yoksulluk Esnekliği
εt
-1.05597
-0.00889
0.047034
-0.0153
1.705073
-0.18633
-0.48095
-0.26042

εs
5.375281
0.06729
-0.1046
-0.05565
0.108521
0.538335
0.280019
0.572588
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εh
4.80901
0.253237
-0.53384
-2.3413
0.452798
0.319678
0.761721
0.856444
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Grafik 3. Gelirdeki Değişimin Yoksulluğa Etkisi
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Grafik 3’den de görüldüğü gibi tarım gelirlerindeki bir birimlik artış
yoksulluğu azaltıcı yönde etki etmektedir. Sanayi ve hizmetler sektörü
gelirlerindeki artış ilk dönemde yoksulluğu olumsuz etkilemekle birlikte bu
etkinin de zamanla azaldığı görülmektedir. Bu bulgulardan hareketle
Christiaensen vd. (2011)’nin tarımın en yoksul kesimin yaşam koşullarını
iyileştiren sektör olduğu görüşü desteklenmektedir. Fakat sanayi ve hizmetler
sektörlerinin etkileri bölgede istikrarsızlık yaratan terör unsuru da dikkate
alınarak değerlendirilmelidir. Bölgede turizm ve sanayi alanında önemli
yatırımlar yapılmakla birlikte, istikrarsızlık yaratan bu etmen sektörlerden elde
edilen gelirleri de yerel halkın yaşamını da etkilemektedir.
Sonuç
Yoksulluk, birçok konuda yoksunluğu ifade etmektedir. Kırsalda yaşayan
insanların, temel kamusal hizmetlere erişimde yaşadığı zorluklar, kırsal ile
yoksulluk kavramlarının birbirini tamamlar hale gelmesine neden olmuştur.
Kentsel yoksulluk ve doğurduğu sosyoekonomik sorunlarda kırsalda geçim ve
yaşam mücadelesini kaybeden bireylerin kentlere yoksulluklarını taşımasının
bir sonucu olarak görülmektedir. Bu bakımdan kırsal yoksullukla mücadele ve
bölgesel gelir dağılımı farklılıklarının azaltılması birçok ülkeyi konu ile ilgili
stratejiler geliştirmeye yöneltmiştir. Bu stratejilerde tarım sektörünün ne
olması gerektiği önemli bir soru olarak halen güncelliğini korumaktadır. Yapılan
araştırmalar tarımın kırsal kalkınmada ve yoksullukla mücadeledeki etkisinin
ülkenin ekonomik gelişmişlik seviyesi ve yoksulların gelir düzeyi ile ilişkili
olduğunu göstermektedir. Yoksulluk arttıkça veya yoksulların günlük geliri
azaldıkça tarımın kırsal kalkınmaya sağladığı marjinal fayda da artmaktadır.
Fakat yoksullar arasında göreli olarak gelir düzeyi daha yüksek olanlar tarımsal
üretimin istihdam ve üretimde yararını görememektedir.
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Türkiye’de tarım sektörü ve kırsal kalkınmadaki rolü üzerine geliştirilen
yaklaşımlar dünyadaki eğilimlerden bağımsız değildir. 1980 sonrası serbest
piyasa ekonomisinin tüm kurum ve kuralları ile işlerlik kazanması, devletin
küçültülmesi söylemlerinin hayata geçirilmesini sağlamıştır. Bu duruma bağlı
olarak devlet tarım sektörüne sağladığı destekleri kademeli olarak azaltmıştır.
Kırsalda yaşana bu dönüşüm kentlere göçleri ve kentsel yoksulluğu da beslemiş
ve kırsal yoksulluğu daha da derinleştirmiştir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye’de gelirin ve yaşamdan
memnuniyetin düşük olduğu bölgelerin başında gelmektedir. Bundan ötürü
bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması içinde birçok proje
yürütülmektedir. Son dönemde yerelleşme ve yerelin ihtiyaçlarını temel alan,
çok sektörlü bir kırsal kalkınma anlayışı benimsenmiştir. Fakat çalışmada
yapılan analiz, tarımdan elde edilen gelirin yoksulluğun azaltılmasında halen
büyük öneme sahip olduğunu, sektörel çeşitlendirmenin de istenen düzeye
erişemediğini göstermektedir. Uygulanan projelerin başarı kazanması kamu
sektörünün düzenleyici ve denetleyici olmaktan öte rol edinmesine bağlı
görünmektedir.
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ÖZET: Hasankeyf, 1523 yılı tahrir kayıtlarına göre Diyarbekir Eyaleti’nin idâri
yapılanması içerisinde kaza statüsünde kaydedilmiştir. Mahalle yapılaşmasının görüldüğü
şehirde, toplam 14 mahalle mevcut olup bunların 5’i İslam, 7’si gayrimüslim, 2’si de
müslim ve gayrimüslimlerin karışık yaşadığı mahalledir. Müslüman reaya’nın nüfusça en
kalabalık olduğu mahalleler, mahalle-i Rabi ile mahalle-i Kehf iken mahalle-i Cüveyza ise
gayrimüslimlerin nüfus bakımından en fazla olduğu mahalle olarak karşımıza
çıkmaktadır. Sosyal hayatın önemli unsuru olan vakıf eserler yönüyle de öne çıkan Kaza’da
cami, mescit ve zaviyelerin yanı sıra medrese-i Kamiliye ile muallimhâne-i Şeyh Mücahid
adında iki eğitim kurumunun bulunması, şehrin üst düzey eğitim faaliyetleri açısından
önem kazandığını göstermektedir. İktisâdi anlamda bakıldığında şehrin ticari yönden de
faal olduğu görülmektedir. Nitekim 70 dükkandan oluşan kayseriyye ile 81 dükkandan
müteşekkil şehir çarşısı bunun en önemli göstergesidir. Şehir ekonomisine ciddi anlamda
katkı sağlayan canlı hayvan ticareti de öne çıkan iktisâdi faaliyet kolunu oluşturmaktadır.
Bu anlamda küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarı gelirlerinin ayrı kalemler halinde
kaydedilmesi dikkat çeken husustur. Diğer taraftan şehirde, reaya’nın ihtiyacına cevap
verebilecek ölçüde birçok sınâi tesis de bulunmaktadır. Özellikle tahin üretimi yapılan
tahunhâne, mum üretimi yapılan şemhâne, şarap üretimi yapılan meyhâne, dokunan
kumaşların renklendirildiği boyahâne gibi atölyeler öne çıkan sektörlerdir.
Anahtar Kelimeler: Hasankeyf, Nüfus, Eğitim, Ticaret, Sınâi,

The Socio-Economic Situation of Hasankeyf in 1523
ABSTRACT: According to tahrir registers (province tax registers) of the year 1523,
Hasankeyf was recorded as kaza (district) into the administrative structure of Diyarbekir
Province. In the town, possessing an administration of mahalle (neighbourhood), there are
14 mahalles including 5 Muslim, 7 non-Muslim (gayrimüslim) mahalles, and 2 mahalles in
which Muslims and non-Muslims lived together. The most crowded mahalles of Muslim
reaya in the terms of its population are mahalle-i Rabi and mahalle-i Kehf, while most nonMuslim inhabitants settle in mahalle-i Cüveyza. The kaza occupies a prominent place with
its waqf (vakıf) institutions which are important elements reflecting the social life. Apart
from mosques, mescits (small mosques) and zawiyas, two educational institutions called
medrese-i Kamiliye and muallimhâne-i Şeyh Mücahid shows that the town came into

Durmuş Volkan KARABOĞA – Behset KARACA
prominence in terms of the educational activities. As for its economc situation, it clearly
seems that it is an active town commercially. Thus a kayseriyye, consisting of 70 stores, an
a market, containing 81 stores, is the most important evidence for it. Livestock trade was
prominent economic activity providing a serious contribution to the economy of the town.
In this respect, it is conspicuous that the revenue of small cattle and cattle bazaar was
recorded as a seperate item. Also, in the town, there are industrial institutions responding
the need of the reaya. Particularly, the workshops like tahunhâne making the production
of tahina (sesame), şemhâne making the production of candle, meyhâne making the
production of wine, boyahâne encolouring the clothes, are prominent sectors.
Key Words: Hasankeyf, Population, Education, Trade, Industry.

Giriş
Osmanlı idari yapılanmasında ve döneme ait tahrir defterlerinde şehir,
“nefs” tabiriyle ifade edilmektedir.511 Bu tâbir bir sancak veya kazanın merkezi
anlamına da gelmektedir. Osmanlı döneminde 200-300 hanelik bir yerleşim
birimi çoğu kez “nefs” kabul edilmektedir. Şehir, genel olarak ticarî ve sınâi
faaliyetlerin geliştiği, hizmet sektörünün önemli yer tuttuğu bir merkezdir.
Şehiri köyden ayıran en önemli fark, ya da şehri şehir yapan özellik, halkın daha
çok tarım dışı mal ve hizmet üretmesi ve bunları yakın ve geniş bir çevre için
pazarlamasıdır. Diğer taraftan şehir büyük ölçüde tarım dışı üretimle geçimini
temin etmekle beraber şehir çevresinde yapılan tarım faaliyetleri ve özellikle
bağcılık ve bahçecilik şehir hayatında önemli yer işgal etmektedir. Dolayısıyla
şehir tanımının, “üretimde tarımın yanında tarım dışı faaliyetlerin ağır bastığı
yerleşim merkezleri” şeklinde yapılması en doğru olanıdır.512 Şehir, bölgesel bir
hinterlandın merkezi olarak, iki tip ticari eylem merkezine sahip olmuştur: sabit
mamul eşya çarşısı ve pazar yeri. Genel olarak birinciler zanaat ürünlerinin
alışverişinin yapıldığı ve depolama yapılan hanlar, kapalı-açık çarşılardır. Diğeri
ise yiyecek maddelerinin satıldığı pazar yerleridir. Bazı hallerde bu ikisi üst üste
gelebilir. Fakat çoğu kere ayrıdır. Çarşının yeri, şehrin tarihi gelişmesi
sonucunda tespit edilmiştir. Her zaman camiyle beraber olması gerekmez.
Yiyecek pazarları, özellikle küçük şehirlerde camilerin çevresinde kurulur.513
Genel olarak baktığımızda Osmanlı şehir yapılanmasını belirleyen dört
ana unsur bulunmaktadır. Bunlar;
Osmanlı devrinde nefs, aynı zamanda kasaba merkezlerine de denilmekte idi. Bkz. Mehmet Ali
Ünal, “Nefs”, Osmanlı Tarih Sözlüğü, Paradigma Yayıncılık, İstanbul 2011, s.514.
512 Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Paradigma Yayıncılık, İstanbul 2012, s.5.
513 Doğan Kuban, “Anadolu-Türk Şehri: Tarihi Gelişmesi, Sosyal ve Fizikî Özellikleri Üzerinde Bazı
Gelişmeler”, Vakıflar Dergisi, S.7/1968, s.71.
511
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-Şehrin önemine göre genellikle haftanın belirli günlerinde pazar yeri
olarak kullanılan küçük bir meydan,
-Büyüklüğü ve küçüklüğü şehrin önemine göre değişen yapıda Ulu Camii
denilen merkezi bir cami,
-Şehrin büyüklüğüne göre değişen bir çarşı,
-Şehrin en küçük birimini teşkil eden mahalle’ler.514
Bu zikredilen dört unsurun yanı sıra Osmanlı şehrini karakterize eden
belirli fiziki etmenler de vardır. Bunlar kale, sur, bedesten, hamam, medrese,
han, imarethane ve pazaryeri gibi yapılardır.515
Yukarıda zikrettiğimiz Osmanlı şehir kriterlerinin tamamını taşıyan ve
XVI. yüzyılda, kaza merkezi olarak öne çıkan şehirlerden biri de, bu dönemde
Diyarbekir Eyaleti516 sınırları dahilinde bulunan Hasankeyf’tir.517 37 - 43
enleminde, 41 - 24 boylamında yer alan Hasankeyf’in güneyinde MardinMidyat Eşiği, kuzeyinde petrol yataklarına sahip Raman Dağları, doğusunda
Karakaş Dağı, yer almaktadır. Ortalama 480-500 metre yükseklikte olan
Hasankeyf, Batman-Mardin ve Batman-Şırnak karayolları üzerinde
bulunmaktadır.518 Roma ve Bizans kaynaklarında, Süryanice kifo (kaya)
kelimesinden türetilmiş Kifos ve Cepha/Ciphos isimleriyle zikredilen şehir,
Arapça kaynaklarda Hısn u Keyfâ/Keybâ şeklinde kaydedilmiş, daha sonra bu
ad Osmanlı belgelerinde Hısnıkeyf, halk arasında Hasankeyf şekline
dönüşmüştür.519 Dicle Nehri yatağından 100 metre yükseklikte olan Hasankeyf,
Mehmet Bayartan, “Tarihi Coğrafya Çalışmaları Açısından Şehir ve Osmanlı Şehri”, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, S.13/2005, s.88.
515 Ünal, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi, s.5.
516 1523 yılında Diyarbekir Eyaleti; Amid, Mardin, Sincar, Musul, Arabkir, Ergani, Çirmük, Siverek,
Kiğı, Çemişgezek, Harput, Ruha, Ana-Hit ve Deyr-Rahbe Livâları ile Hısn-i Keyf ve Siird
Kazâlarından müteşekkil idi. Bkz. BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), Tapu Tahrir Defteri, (BOA.
TT), 998, ss.2-280.
517 Tarihi, prehistorik dönemlere kadar uzanan Hasankeyf (Hısn-ı keyfa), tarihi süreç içerisinde
Bizans ve Sasani devletleri arasında bir çok kez el değiştirmiş, 1102 yılında Artuklular’ın ve 1232
yılında da Eyyubiler’in hakimiyetine girmiştir. Artuklu ve Eyyubi dönemlerinde yıldızı parlayan
Hasankeyf, en ihtişamlı zamanlarını 12. ve 16. yüzyıl arasını kapsayan devirde yaşamıştır.
Akkoyunlu ve Karakoyunlular’ın hakimiyet mücadelesine de sahne olan bölge, 20 yıl süren
Akkoyunlu hakimiyetinin ardından, 1482 yılında ikinci kez Eyyubiler’in hakimiyetine girmiştir.
1516 yılında Safeviler ile yapılan Çaldıran Savaşı’ndan sonra Hasankeyf’te Osmanlı egemenliğinin
başladığını gösteren bir nişâne olarak Yavuz Sultan Selim adına sikke basılmıştır. Hasankeyf’in
yönetimi bir süre Eyyubi hanedanlığı mensuplarına bırakılmışsa da, 1524’te şehrin idaresi
tamamen Osmanlı Devleti’nin kontrolüne geçmiştir. Bkz. Ali Mıynat, “Eyyubi Hanedanlığının Son
Kalesi Hasankeyf’in Düşüşü”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C.XXIV, S.2, Aralık/2009, s.48-62.
518 Ali Mıynat, “Batılı Seyyahların Gözüyle Hasankeyf”, I. Uluslar arası Batman ve Çevresi Tarihi ve
Kültürü Sempozyumu (15-17 Nisan 2008), Ed. Salim Cöhce - Adnan Çevik, İstanbul 2009, s.184.
519 Yusuf Oğuzoğlu, “Hasankeyf”, TDVİA, C.XVI, İstanbul 1997, s.364-365.
514
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Amid Sancağı’nın 120 km şarkında, Dicle nehri’nin güney sahilinde
bulunmaktadır.520 Günümüzde Batman ilimizin 32 km güneydoğusunda yer
alan Hasankeyf, Dicle Nehri’nin kenarında stratejik bir noktada kurulmasının
yanı sıra Amid’ten başlayıp Cizre ve Musul’a ulaşan nehir taşımacılığı açısından
da önemli bir limandır.521 Öyle ki, Hasankeyf şehri’ni ikiye bölen Dicle Nehri
üzerinden kelekler ile Bağdad’a zahire ikmali yapılmakta idi.522 Hasankeyf şehri,
tüm bu özellikleri dolayısıyla Doğulu ve Batılı pek çok seyyahın dikkatini çeken
şehirlerden birisi olmuştur. Özellikle X. yüzyıl coğrafyacılarından Nusaybinli
Ebû’l Kasım İbn Havkal, müstahkem bir kale ile korunan Hasankeyf’in, batı
cenahtan Dicle Nehri’ne baktığını, kalenin alt tarafındaki bir rabazda (varoş)
çarşı, hamam, otel, taş ve kerpiçten yapılmış güzel evlerin bulunduğunu ifade
etmektedir.523 Diğer taraftan Osmanlı döneminde ise Venedik elçisi sıfatıyla
Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’a gönderilen Josaphat Barbaro, 1474-1478
yılları bu bölgede bulunmuştur. Barbaro, şehrin çevresinin 1 mil olduğunu ve
Dicle Nehri’nin üzerinde genişliği 300 ayak olan büyük bir köprünün
bulunduğunu ifade etmiştir.524
A.Mahalle Yapılanması ve Nüfus
Mahalle, Osmanlı şehirlerinin yerleşme yapısı içerisinde yer alan,
şehirlerin önemli bir birimidir. Şehrin merkezi olarak nitelendirilen alanda
dahil olmak üzere merkezden çevreye doğru bir yayılış gösteren mahallelerin
her biri başlı başına bir yerleşim birimi olarak şehrin vazgeçilmez fiziki
unsurudur. Mahalle’nin en önemli özelliklerinden biri aynı inanış ve geleneklere
sahip insanlardan bir araya gelerek oluşturulmuş olmasıdır.525 Şehirlerde adli
ve idari görevliler dışında imam, hatip, müezzin, şeyh, derviş gibi dini zümre
mensupları, mütevelli, muhassıl, mültezim gibi vergi toplayıcıları, müderris,
Şemseddin Sami, Kâmûsu’l-Alâm, İstanbul 1306, s.1962.
Adnan Çevik, XI-XIII. Yüzyıllarda Diyâr-ı Bekr Bölgesi Tarihi, (Basılmamış Doktora Tezi),
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 2002, s.107-108.
522 Cengiz Orhonlu-Turgud Işıksal, “Osmanlı Devrinde Nehir Nakliyatı Hakkında Araştırmalar:
Dicle ve Fırat Nehirlerinde Nakliyat”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, C.13,
S.17-18, (1963), s.92. Kelek taşımacılığı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Emrullah Güney, “Dicle
Irmağında Kelek Taşımacılığı”, Coğrafya Araştırmaları, (Atatürk Kültür , Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu, Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu Yayını), C.2, S.2, Ankara 1990, ss.323-327.
523 İbn Havkal, 10. Asırda İslâm Coğrafyası, Çev. Ramazan Şeşen, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2017,
s.211.
524 Josaphat Barbaro, Anadolu’ya ve İran’a Seyahat, Çev. Tufan Gündüz, Yeditepe Yayınevi, İstanbul
2009, s.54.
525 Mehmet Bayartan, “Osmanlı Şehrinde Bir İdari Birim: Mahalle”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Coğrafya Dergisi, S.13/2005, s.96-97.
520
521
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ases, subaşı gibi diğer kamu görevlileri önde gelen grubu teşkil etmekte idi.
1523 yılında Hasankeyf şehrinde 5’i İslam, 7’si gayrimüslim ve 2’si karışık
olmak üzere toplam 14 mahalle kaydı bulunmakta olup müslim ve gayrimüslim
toplam hane sayısı 1588, toplam mücerred miktarı ise 528 olarak kaydedildiği
görülmektedir (Tablo 1). Hane toplamının 781’i müslüman mahallelere, 807’si
(20 hane Yahudilere ait) gayrimüslim mahallelere aittir. Dolayısıyla bu durum
şehrin %49’unun İslam, %51’inin ise gayrimüslim olduğunu gösterir (Grafik 1).
Bunların dışında şehirde 18 imam, 1 seyid, 3 pir-i fani, 3 sipahizade olmak üzere
25 muaf kişi yaşamakta idi. Bu bahsedilen muaf kişilerin yanı sıra yine şehirde
yaşadığını düşündüğümüz 2 müderris, 4 hatip526, 18 katip, 9 nazır527, 21
mütevelli, 1 kethüdâ, 1 dizdâr528 ve Hasankeyf Kalesi’ni korumakla görevli
oldukları bilinen 282 mustahfızân ile 155 azâban529 olmak üzere toplam 493
nefer daha bulunmaktadır.530 Aynı dönemde Siird Kazası’ndaki mustahfızan
sayısının 46 olduğunu düşünürsek531, Hasankeyf’ şehrinin güvenlik ve asayişine
ne kadar çok büyük önem verildiği ortaya çıkar. Öyle ki, Siird Kalesi’ni
korumakla görevli mustahfızanların yevmiyesi 276 akçe iken Hasankeyf
Kalesi’ndeki mustahfızanların yevmiyesi 1.707 akçe olarak kaydedilmesi, şehrin
sahip olduğu kritik önemi açıkça göstermektedir.

Cuma günleri, camide hutbe okuyan kimse olup camideki en yüksek rütbeli din adamıdır. Bkz.
Ünal, “Hatib”, Osmanlı Tarih Sözlüğü, s.307.
527 Nazır, nezaret eden, bakan demektir. Eskiden bir vakfın idaresiyle mükellef olana vakfın nazırı
denirdi. Bkz. Ünal, “Nazır”, Osmanlı Tarih Sözlüğü, s.513.
528 Dizdâr, kaleleri daimi surette beklemeye ve müdafaaya memur olan askerin başı. Kale
komutanı. Dizdârlar, daima kalede bulunmaya geceleri de orada kalmaya mecburdurlar.
Kalelerden lüzumsuz yere yüz adımdan ziyade uzaklaşmamaları kanundu. Bkz. Ünal, “Dizdâr”,
Osmanlı Tarih Sözlüğü, s.204.
529 Azab, kelime manâsı genç bekâr erkek demektir. Anadolu beyliklerinde donanma hizmetinde
kullanılan askere bu isim verildiği gibi, Osmanlılar’da eyalet askerinden hafif piyadeye bu isim
verilmiştir. Bunlar, 16. Yüzyılın ilk yarısına kadar kullanılmıştır. Bundan başka Osmanlı
tersanesinde kullanılan ve tersane halkından olan azablarla kale korunmasında kullanılan azablar
vardı. Bunlar kale muhafızlarının yaya kısmı idi ve bekârlardan kurulur, kalelerin içine
otururlardı. Atlı olanlarına ise farisân denirdi. Bir kısmı ulûfeli, bir kısmı tımarlı olup gedik
şeklinde, yani her kalede belli ve miktarı değişmez sayıda idiler. Bkz. Ünal, “Azab”, Osmanlı Tarih
Sözlüğü, s.69.
530 BOA. TT 998, s.268.
531 BOA. TT 998, s.272.
526
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175

51

1

1

Mahalle-i Şat

118

50

2

Mahalle-i Haruniyye

169

38

4

Mahalle-i Kehf

201

91

10

Mahalle-i Kehf-i Biruni

71

27

1

Mahalle-i Şuayb (K)

33

5

Mahalle-i Kuriyye (K)

14

4

S.Zade

Pir-i fâni

Mahalle-i Rabî

Hane

İmam

Mücerred

Müslim Mahalleler

Seyyid

Tablo 1: 1523 Yılında Hasankeyf Şehri’ndeki Mahalleler

3
1

Eramine Mahalleler
Mahalle-i Res’i Cisr

75

23

Mahalle-i Cevesür

109

37

Mahalle-i Cüveyza

219

70

Mahalle-i Tahhani

23

3

Mahalle-i Meydan-ı Mekâbir

51

7

Mahalle-i Şuayb-i Berani

6

2

Mahalle-i Şuayb (K)

117

48

Mahalle-i Kuriyye (K)

187

68

2

Yahudi Mahalleler
Mahalle-i Yahuda
20
TOPLAM
1588
(K) müslim ve gayrimüslim karışık

4
528

18

3

1

3

Tablo 1’de görüldüğü üzere müslim mahalleler içerisinde 201 hane, 91
mücerred ile mahalle-i Kehf, hane sayısı bakımından ilk sırada, mahalle-i Rabî
175 hane, 51 mücerred ile ikinci, mahalle-i Haruniyye ise 169 hane, 38
mücerred ile üçüncü sırada bulunmaktadır. Mahalle-i Kehf’te görevli 10 imamın
olması, bu mahalledeki nüfusun fazlalığı ile ilgili olmalıdır. Gayrimüslim
mahalleler içerisinde ise mahalle-i Cüveyzâ, 219 hane 70 mücerred ile en
kalabalık hane olarak karşımıza çıkmaktadır.
420

1523 Yılında Hasankeyf Şehri’nin Sosyo- Ekonomik Durumu

Grafik 1: 1523 Yılında Hasankeyf Şehri’nin Hane Oranı Dağılımları
Yahudi
1%
Eramine
50%

Müslim
49%

1523 yılında Hasankeyf şehri, hem şehir nüfusu bakımından hem de
şehirleşme yönüyle komşusu olan Siird’e göre öne çıkan bir kaza olmuştur. Öyle
ki, Siird şehri’nde mevcut olan mahalle sayısı dört iken, Hasankeyf’te 14; Siird’te
yaşayan şehirli hane toplamı 637 iken; Hasankeyf’te 1588’dir (Tablo 2).
Tablo 2: Siird ve Hasankeyf Şehirlerinin Mahalle ve Şehirli Hane
Sayısı
Şehir
Siird532
Hasankeyf533

Mahalle Sayısı
4
14

Şehirli Hane (Müslim ve Gayrimüslim
637
1588

B.Şehirde Sınâi ve Ticari Hayat
Hasankeyf’te yaşayan şehirli ve köylülerin ihtiyaçlarını karşılayacak
düzeyde sınâi tesislerin bulunduğunu görmekteyiz. Nitekim şehirde faaliyet
gösteren sınâi tesisler, şu şekilde sıralanabilir:
1.Başhâne
Şehirde kesilen hayvanların baş ve ayaklarının alınarak çeşitli işlemlere
tabi tutulduğu tesislerdir.534 Bu tesisin, 1523 yılında Diyarbekir Eyaleti’nde
Amid, Ruha, Mardin ve Hasankeyf’te faaliyet gösterdiği bilinmektedir. 1523
yılında geliri 5.000 akçe535 olan Hasankeyf’teki başhâne gelirinin Diyarbekir
Eyaleti içerisindeki payı %26’dır.

BOA. TT 998, s.270.
BOA. TT 998, s.250.
534 Durmuş Volkan Karaboğa, XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbekir Eyaleti’nde İktisadi Hayat
(1518-1568), (Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora
Tezi), Isparta 2017, s.352.
535 BOA. TT 998, s.250.
532
533
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2.Şemhâne (Mumhâne)
Bu tesisin 1523’te Diyarbekir Eyaleti’nde sadece Hasankeyf Kazası ile
Harput Sancağı’nda faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Hasankeyf şehri’ndeki
şemhâne geliri 5.000 akçe olarak kaydedilmiştir.
3.Boyahâne
İpliklerin renklendirildiği, kumaşların boyandığı bu tesisin geliri 60.000
akçe’dir. 1523 yılında Hasankeyf, boyahâne geliri sıralamasında Amid, Mardin
ve Harput’tan sonra dördüncü sırada gelmektedir (Grafik 2)536. Hasankeyf’in
komşusu olan Siird’teki boyahâne gelirinin 33.000 akçe olması, Hasankeyf’in
dokuma sınâi sektöründe, Siird şehrinden oldukça önde olduğunu
göstermektedir.
Grafik 2: 1523 Yılında Hasankeyf Şehri’nin Boyahâne Gelir Sıralaması
250000
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181240
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4.Meyhâne
1523’te Hasankeyf’te 1 meyhâne faal durumdaydı. Toplam geliri 40.000
akçe olduğu bilinen bu meyhânenin geliri, Musul Sancağı’ndan yüksek olup
Diyarbekir Eyaleti’nde ise Amid ve Mardin sancaklarından sonra ikinci sırada
gelmektedir.537(Grafik 3).

Karaboğa, agt, s.341.
BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), Tapu Tahrir Defteri, (BOA. TT), 134, s.3, BOA. TT 998, s.6280.
536
537
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Grafik 3: 1523 Yılında Hasankeyf Şehri’nin Meyhâne Geliri
Meyhâne Geliri/Akçe
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5.Tahunhâne
Susam, başta yağı olmak üzere, tahin ve tahin helvası için
üretilmektedir.538 Tahunhâne, susamdan tahin ve helva imal edilen
atölyelerdir.539 1523 yılına ait bu tesisin geliri 6000 akçe’dir. Diyarbekir
Eyaleti’nin Paşa Sancağı olan Amid’te dahi bu sınâi kolunun olmadığı dikkate
alınırsa Hasankeyf’in bu sektörde öne çıkan merkez olduğu anlaşılır.
Ayrıca şehirde kirişhâne ve debbağhâne tesisleri de bulunmakta idi.
Hasankeyf şehri sadece sınâi alanda değil aynı zamanda ticarette de
oldukça gelişme göstermiştir. Daha çok Arap şehirlerinde ve bunlara yakın
çevrelerde kabul gören ve bedesten anlamında kullanılan Kayseriyye540
Hasankeyf’te de bulunmaktadır. Nitekim şehirde 70 dükkandan müteşekkil
kayseriyye’de satılan malların geliri 40.000 akçe’ye baliğ’dir. Yine şehirde sûk-ı
şehr olarak kaydedilen 81 dükkandan oluşan şehir çarşısının bulunduğu
bilinmektedir ve bunun yıllık geliri ise 13.210 akçe’dir. Diğer taraftan ticari
emtiâ nakleden kervanlara emniyetli konaklama imkanı sağlayan
kervansarayların, ticari hayatın en önemli unsurlarından biri olduğu
bilinmektedir. Bu anlamda Hasankeyf şehrinde 2 kervansaray’ın mevcut olduğu
tespit edilmiş olup, bu durum şehre yerli ve yabancı çok sayıda tüccarın
geldiğini göstermektedir.
Hasankeyf şehri, canlı bir ticari yaşam alanı olarak da karşımıza
çıkmaktadır. Zira şehirde kurulan esir pazarı, pamuk pazarı ile büyük baş ve
küçük baş hayvan pazarları, şehre ciddi anlamda gelir sağlamaktaydı. Şehirdeki
Behset Karaca, XV. ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı, Fakülte Kitabevi, Isparta 2002, s.248.
Ünal, “Tahunhâne”, Osmanlı Tarih Sözlüğü, s.663. Ayrıca bkz. Karaca, age, s.274.
540 Semavi Eyice, “Bedesten”, TDVİA, C.5, İstanbul 1992, s.302-311.
538
539
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üç pazar içerisinde özellikle pamuk pazarı’nın ekonomik açıdan önemi oldukça
fazladır. Toplam pazar geliri 23.000 akçe olan şehirde, pamuk pazarının payı
ihtisab gelirleri ile beraber %57, büyük baş hayvan ve esir pazarının payı %26,
koyun pazarının payı ise %17’dir (Grafik 4). Şehirde, “bazar-ı esb ve kâv ve
üserâ” adıyla sağlanan gelir 6.000 akçe; ihtisâb geliri ile beraber kaydedilen
pamuk pazarı geliri 13.000 akçe, koyun pazarı geliri ise 4.000 akçe olarak
kaydedilmiştir. Şehrin nehir üzerine kurulmuş olması dolayısıyla, köprüden
geçen ticaret mallarından da vergi alındığı bilinmektedir. Nitekim “bâc-ı ubûr-ı
cisr” olarak alınan bu vergi 20.000 akçe’dir. Şehre giren yiyecek maddelerinin
tartıldığı kapan’dan sağlanan gelir ise 20.000 akçe’dir (Tablo 3).
Grafik 4: Hasankeyf Şehri’nde Kurulan Pazarların Gelir Payı Dağılımı
Koyun
pazarı
17%
Pamuk
pazarı
57%

Büyükbaş
hayvan ve
esir pazarı
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Tablo 3: 1523 Yılında Hasankeyf Şehri’nin Öne Çıkan Gelir Kalemleri
Gelirin Türü

Değeri/ Akçe

Bazar-ı esb, kâv ve üserâ
İhtisab mâ’a bazar-ı penbe
Bâc-ı bazar-ı ganem
Bâc-ı ubûr-ı cisr
Mukataa-i Kapan
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C. Şehirde Dini ve Kültürel Hayat
Osmanlı Devleti’nde bir toplumun gelişmişlik ve refah düzeyini gösteren
eğitim, kültür, sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek görevi, sivil
toplum kuruluşlarına bırakılmış idi.541 Dolayısıyla vakıf eserler, şehirlerin
biçimlenmesinde ve gelişmesinde doğrudan etkili olmuştur. Şehirlerde belediye
teşkilatının 1856’dan sonra kurulduğunu dikkate alırsak, bu yıla kadar sosyokültürel hizmetlerin yerine getirilmesinde vakıf eserlerin ne kadar büyük önem
arz ettiği kolayca anlaşılır.542 Bu cümleden olmak üzere 1523 yılında Hasankeyf
şehri’ndeki vakıf eserlere baktığımızda; bunların gerek din ve eğitim alanında
ve gerek ulaşım alanında önemli katkıları olmuştur. Bu dönemde Hasankeyf
şehri’nde toplam 11 zaviye, 4 cami, 1 köprü, 30 mescit, 2 muallimhâne ve 2
medrese’nin bulunduğu543 bilinmektedir. Bu vakıfların amme hizmeti görevini
kesintisiz devam ettirebilmesi ve buradaki görevlilerin geçimini sağlaması için
bunlara akarât-ı mevkûfe bağlanmıştır. Şehirdeki mevcut vakıf eserlerin gelir
toplamı 133.279 akçe olduğu görülmektedir (Tablo 4). Bu gelir toplamının
%23’ü camilere, %32’si camilere, %27’si mescitlere, % 11’i köprüye, % 6’sı
medreselere, %1’i de muallimhanelere aittir (Grafik 5).

541 Nazif Öztürk, “Sosyal Siyaset Açısından Osmanlı Vakıfları”, Osmanlı, C.5, Yeni Türkiye Yayınları,

Ankara 1999, s.35.
542Alpay Bizbirlik, “Osmanlı Toplumunda Vakıfların Sosyo-Ekonomik Boyutları ve Buna Dair
Örnekler”, Osmanlı, C.5, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s.58.
543 1523 yılına ait tahrir defterinde Hasankeyf şehri’nde iki medrese bulunduğuna dair kayıt
bulunmaktadır; ancak medreselerden birinin Kamiliyye medresesi olduğu bilinmesine rağmen
diğerinin adı hususunda herhangi bir bilgiye rastlayamadık. Bununla beraber Alpay Bizbirlik,
çalışmasında XVI. yüzyılın son çeyreğinde “zaviye-i medrese-i Adiliye” olarak kaydın bulunduğu
bilgisini vermektedir. Dolayısıyla, 1523 yılında zaviye-i Adiliye’nin aynı zamanda medrese olarak
da kullanılmış olabileceği ihtimal dahilinde olmalıdır. Konu ile ilgili olarak bkz. Alpay Bizbirlik, 16.
Yüzyıl Ortalarında Diyarbekir Beylerbeyliği’nde Vakıflar, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara
2002, s.298.
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Tablo 4: 1523 Yılında Hasankeyf Şehri’nin Vakıf Gelirleri
Vakıf Türü
Vakıf Adı
Geliri/Akçe
Cami
El Rıza-i Melik Âdil
8899
Cami-i Kebîr
9959
Cami-i Kale-i Hasankeyf
9222
Cami-i Subh
2304
Mescid
Mescid-i Şimâliyye
8088
Mescid-i Ebnubiyye
3052
Mescid-i Havas
1439
Mescid-i Eyyubiye
925
Mescid-i Rahme
795
Mescid-i Kaymaz
1398
Mescid-i Kasluseyf
170
Mescid-i Nikiyayi
4134
Mescid-i Ümera
291
Mescid-i Hacı Yusuf Ahlatî
718
Mescid-i Muallak
200
Mescid-i Sultan
374
Mescid-i Cedidi
237
Mescid-i Hacı Bilal
1359
Mescid-i Dinar
336
Mescid-i Harun
575
Mescid-i Hacı Ahmed
1718
Mescid-i Hacı Cüneyd Ruhavî
525
Mescid-i Hacı Hüseyin
140
Mescid-i Melik’ü-l Ümerâ
1485
Mescid-i Mukri Abdullah
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Grafik 5: Hasankeyf Şehri’nin Vakıf Gelirlerinin Dağılımı
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D. Şehirde Öne Çıkan Vakıf Eserler
Şehirde öne çıkan bu vakıf eserlerden bazıları hakkında bilgi vermenin
konumuz açısından yerinde olacağı kanaatindeyiz.
Cami: Dini hayatın ana unsurunu teşkil eden camiler, aynı zamanda
mahalle yapılanmasında da doğrudan etkili olan yapılardır.
-Er-Rızk Camii: Dicle Nehri’nin güneydoğusundaki kıyı üzerinde, kale ile
köprü arasında bulunan cami, Eyyubi hükümdarı Sultan Süleyman tarafından
1409 yılında yaptırılmıştır. Cami minaresi doğudaki sokak zemininden 37.57
metre, çukurda kalan ibadet mekanından 40.85 metre olarak ölçülmektedir.
Kare prizma şeklindeki kaidesi 3.61 metre, silindirik gövdesinin çapı da 3.41
metre’dir. Minarenin gövdesi içerisinden iki ayrı merdivenle şerefeye
ulaşılmaktadır. Minarenin en önemli özelliği de çift merdivenli olmasıdır.544
1523 yılında cami vakıf gelirleri 8.899 akçe’dir.545
-Cami-i Kale-i Hasankeyf: Yaptırıcısı ve yapım tarihi hakkında bilgi
bulunmayan bu cami vakfı gelirlerinin bu yıl 9.222 akçe olduğu bilinmektedir.546
-Cami-i Kebir (Ulu Cami): Yapım tarihi bilinmeyen cami, Hasankeyf
Kalesi’nde yer almaktadır. Cami’nin vakıf geliri, 9.959 akçe olarak
kaydedilmiştir.547 Nitekim 1523 yılında Ulu Cami’ye ait vakıf gelirlerinin, diğer
camilere ait vakıf gelirleri içerisinde en yüksek paya sahip olduğu
görülmektedir (Grafik 6).
Grafik 6: 1523 Yılında Hasankeyf’teki Cami Vakıf Gelirlerinin Oransal
Dağılımı
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Zeynep İsen, Hasankeyf’in Şehircilik Tarihi, (Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Batman 2014, 94-97.
545 BOA. TT 998, s.262.
546 BOA. TT 998, s.263.
547 BOA. TT 998, s.263.
544
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Zâviye (Tekke): Osmanlı İmparatorluğu’nda birçok tarikat tekke ve
zâviyelerde faaliyet göstermekte idi.548 Tekke, bir şeyhin yönetiminde tasavvuf
eğitiminin verildiği mekândır. İlk tekkeler, basit bir oda ve küçük bir mekândan
müteşekkil idi. Zamanla değişik mimari özellikler kazanan ve çok farklı birimleri
içine alan tekke yapıları ortaya çıkmıştır. Tekkeler, değişik zamanlarda ve
değişik coğrafyalarda “zâviye, hankah, dergâh, ribât, âsitâne, buk’a, imaret,
düveyre, savma, mihrap tevhidhâne, harabât” gibi isimlerle anılmıştır. Büyük
şehirlerde ve kervan yolları üzerinde inşa edilen tekkelerde tasavvufî eğitimin
yanında han, imaret ve kervansarayların gördüğü hizmet de yürütülmekte idi.
Tekkelerin ziraate elverişli geniş araziler üzerinde kurulduğu, zengin vakıflarla
desteklendiği, sofa, odalar, mescid, hamam, değirmen, abdesthâne, mutfak,
ambar, kütüphane, misafirhane, ahır, bağ, bahçe gibi birimlerinin bulunduğu
bilinmektedir.549 Nitekim 1523’te Hasankeyf’in zâviyeler yönüyle oldukça
zengin olduğu görülmekte olup şehrin önemli kervan yolları üzerinde
bulunması, buradaki zâviyelerin, tasavvuf faaliyetlerinin yanı sıra han ve
kervansaray rollerini üstlendiğini göstermektedir. 1523 tarihinde mevcut
zâviyelerin içerisinde Hasankeyf Eyyubilerinden Sultan el Melik el Adil
Şehabeddin Gazi (1342-1366) zamanında yapılmış olduğu bilinen550 Adiliyye
Zâviyesi, 23.887 akçe vakıf geliri ile dikkat çekmektedir.551
Medrese ve Muallimhâne: İslam eğitim sisteminin temel kurumu olan
medrese, Osmanlılar döneminde fiziki şartları, mimari özellikleri, programı ve
temsil ettiği zihniyetle önemli gelişmeler göstermiştir. Medrese, Osmanlı
döneminde sıbyan mektebinden sonra orta, lise, yüksek okul ve üniversite
eğitimine tekabül eden, İslâmi kimliği sebebiyle sadece müslümanların devam
ettiği bir eğitim kurumu özelliği taşır.552 Şehirde bulunan medrese ve
muallimhane, Hasankeyf’in yüksek öğrenim faaliyetleri yönüyle de öne çıktığını
göstermektedir. 1523’te 6 personelden oluşan Kamiliye Medresesi’nin vakıf
geliri toplamı 7.510 akçe olup, müderrisin yevmiyesi 11 akçe idi.553 Hasankeyf
Kalesi’nde yer alan Şeyh Mücahid Muallimhanesi’nin geliri 1.326 akçe,
muallimin yevmiyesi ise 3 akçe’dir.554
Ünal, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi, s.70.
Mustafa Kara, “Tekke”, TDVİA, C.40, İstanbul 2011, s.368-370.
550 Alpay Bizbirlik, age, s.362.
551 BOA. TT 998, s.261.
552 Mehmet İpşirli, “Medrese” (Osmanlı Dönemi), TDVİA, C.28, Ankara 2003, s.327.
553 BOA. TT 998, s.262-263.
554 BOA. TT 998, s.267.
548
549
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Cisr-i Kebir (Hasankeyf Köprüsü): Köprünün inşa karakteri ve Artuklu
hükümdarı Timurtaş’ın Batman Suyu üzerinde yaptırdığı Malabadi Köprüsü ile
benzerliği, bu yapının bir Artuklu eseri olduğunu göstermektedir. Hasankeyf
Köprüsü’nün uzunluğu 200 metre’yi aşmakla beraber orta kemer açıklığı 40
metre kadardır. Beş ayak üzerinde dört kemer gözünden oluşmaktadır.555 1523’te
köprünün vakıf geliri, 14.510 akçe’dir. Günlüğü 2 akçe olan ve köprünün tamirat
ve bakım işleriyle sorumlu tutulan bir mimarın görevli olduğunu görmekteyiz.
Sonuç
XVI. yüzyılda Diyarbekir Eyaleti’nin ihtişamlı kaza merkezlerinden biri
olarak karşımıza çıkan Hasankeyf, sahip olduğu sosyo-ekonomik özellikleri ile de
ayrı bir önem taşımaktadır. 5’i İslam, 7’si gayrimüslim ve 2’si karışık olmak üzere
toplam 14 mahalle kaydı bulunan şehrin çok muhkem bir kale ile korunduğu
bilinmektedir. Kalede görevli toplam nefer sayısının 493 olması, şehirde
güvenliğin sağlanması noktasında gereken hassasiyetin gösterildiğinin açık bir
ifadesi olmalıdır. Bir sınâi, ticaret ve tarım şehri özelliği gösteren Hasankeyf, Dicle
Nehri üzerinde bulunmasından dolayı aynı zamanda önemli bir liman şehri olarak
da karşımıza çıkmaktadır. Bu konumunu iktisadi anlamda çok iyi değerlendiren
Hasankeyf, dönemin en önemli nakliyat unsurlarından biri olan kelek ticaretine
de farklı bir boyut kazandırmıştır. Özellikle buradan Dicle Nehri boyunca Basra
istikametinde pek çok emtia nakli gerçekleşmiştir. Bu bağlamda köprüden geçen
ticari emtiadan alındığı bilinen bâc-ı ubûr-ı cisr adlı vergi gelir kaleminin bir hayli
yüksek olması, bize şehirde gerçekleşen bu alandaki ticaretin ne denli canlı
olduğu yönünde fikir vermektedir. Şehirde faaliyet gösteren boyahane,
Hasankeyf’in dokuma sektöründe söz sahibi olduğunu gösterdiği gibi
tahunhanelerin de Diyarbekir Eyaleti içerisinde sadece bu şehirde üretimde
bulunması, şehrin sosyo-ekonomik bağlamda vurgulanması gereken diğer önemli
özelliğidir. Diğer taraftan şehirleşmenin en önemli unsuru olan vakıf eserler
yönüyle de oldukça zengin olan Hasankeyf, sahip olduğu zaviye sayısı bakımından
da öne çıkan bir şehir olmuştur. Zaviyelerin tasavvufi yönlerinin yanı sıra ticari
emtiâ nakleden kervan ve tüccarlara konaklama imkanı sağladığı da düşünülürse,
önemli ticaret yolu üzerinde bulunan Hasankeyf’e yerli ve yabancı çok sayıda
tüccarın uğradığı ifade edilebilir. Diğer taraftan şehirde bulunan medrese ve
muallimhaneler, sadece Hasankeyf’in değil, bölgedeki diğer şehirlerin de eğitim
ve kültür hayatına ciddi anlamda katkı sağlamıştır diyebiliriz.

555

Zeynep İsen, agt, s.111-112.
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Yakınçağ Kilis Tarihi Kaynakları Hakkında
Bazı Değerlendirmeler
Doç. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM
Kilis 7 Aralık Üniversitesi – Kilis
Öz: Kilis, M.Ö. 3000 yılına dayanan ve İslam dönemini de içine alan sürekli bir
yerleşime sahip olmakla birlikte Yavuz’un Mısır seferi sonrasında Osmanlı topraklarına
dâhil edilmiş ve özgün bir Anadolu kenti kimliğini kazanmıştır. Kanuni devrinde imar
faaliyetleri açısından gelişimin kaydedildiği kent, XIX. yüzyılda yaklaşık sekiz yıl Mısır
Valisi Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa tarafından idare edilmiştir. XIX. yüzyılın
sonlarında Halep Vilayeti’ne bağlı 20.000 nüfuslu Kaza merkezi olan Kilis, 1918 yılında
önce İngiliz ardından da Fransız işgaline maruz kalmıştır. Milli mücadele yıllarında
işgallere karşı azimli bir direniş örneğinin gösterildiği şehir, 1921 yılında ise bugünkü
sınırlarına kavuşmuştur. Tarihi mirası tabiatıyla daha ziyade Osmanlı döneminden kalan
mimari ve kültürel eserlerden oluşan kent ile alakalı yakınçağa ait bilgiler yeterince ortaya
konmuş değildir. Bu bağlamda tebliğde Kilis’in son dönemlerine ait arşiv vesikaları, basılı
süreli yayınlar ve birincil kaynakların tahlili yapılarak bu alanda çalışmak isteyen
akademisyen ve araştırmacılara başlangıç mahiyetinde kaynak bilgisi sunmak
hedeflenmiştir. Ayrıca yöntem konusunda da değerlendirmelerde bulunarak kent tarihi
araştırmalarına Kilis özelinde katkı sunmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kilis, Yakınçağ Tarihi, Kent Tarihi, Kent Bibliyografyası.

Some Considerations with regard to Sources
on Contemporary History of Kilis
Abstract: Having a permanent settlement dating back to 3000 BC and including
the Islamic period, Kilis was annexed to the Ottoman lands after the Egyptian expedition
of Yavuz and won a unique Anatolian city identity. The city, developed architecturally
during the period of Kanuni and it was ruled by İbrahim Pasha, the son of Mehmet Ali
Pasha and the governor of Egypt, for about eight years in the 19th century. By the end of
the 19th century Kilis had become a central town with 20.000 inhabitants connected to
the province of Aleppo before it was first exposed to British occupation in 1918 and soon
after to French occupation. In the years of national struggle, the city, where an example of
robust resistance against the occupations was shown, reached its present boundaries in
1921. The contemporary history of the city, which is made up of architectural and cultural
artifacts mainly from the Ottoman period, has not been sufficiently revealed. In this
context, by analyzing archival records, printed periodicals and primary sources of
contemporary Kilis this study aims to provide introductory reference information for
academicians and researchers who want to work in this field. The study also seeks to
contribute to research on urban history within the particular context of Kilis by providing
an evaluation of methodology.
Key Words: Kilis, Contemporary History, Urban History, Urban Bibliography.

Mehmet Ali YILDIRIM

Giriş: Kilis’in Tarihsel Gelişimi
Kilis, etrafında bulunan çok sayıda Höyük ve buralarda yapılan kazılardan
anlaşıldığı üzere ilkçağlarda Hitit hâkimiyetinde bulunan bir yerleşim yeri idi.
M.Ö. 1100 yılında Asurların idaresi altında yer alan kentin, Oylum Höyük’ten elde
edilen bilgiler ışığında M.Ö.3000 yılından başlayıp İslam dönemini de içine alan
sürekli bir yerleşime sahip olduğu anlaşılmaktadır. Şehir, Asur döneminden sonra
Persler, ardından da Büyük İskender’in mirasçıları olan Selefkiler’in
hâkimiyetinde kaldı. M.Ö. 64’te ise Roma yönetimine dâhil edildi. M.S. 365
yılından itibaren Bizans sınırları içerisinde yer almakla beraber Hz. Ömer
döneminde İslam topraklarına katıldı. Bizans sınırında Avasım olarak kullanılan
şehri Araplar da önceki devirler de olduğu gibi Killiz olarak
nitelendirmekteydiler.
Kilis ve civarı Ortaçağ’da Urfa Haçlı Kontluğu hâkimiyetine girdi. 1124’de
Artukoğulları ardından da sırasıyla Eyyubiler ve Memlüklüler bölgenin idaresini
ele aldılar. Timur’un Anadolu’yu istilası sırasında civardan özellikle de Azaz’dan
gelenler Kilis’i canlandırmaya başladılar. Nihayet 1516 yılında Yavuz’un Memlük
seferi sırasında Osmanlı egemenliği altına giren şehir, bu dönemde altı
mahalleden oluşmaktaydı. Kanuni döneminde imar faaliyetleri açısından
gelişimin kaydedildiği kent, XIX. Yüzyılda yaklaşık sekiz yıl Mısır Valisi Mehmet
Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa’nın kontrolünde bulundu.
XIX. yüzyılın sonlarında Halep Vilayeti’ne bağlı 20.000 nüfuslu Kaza
merkezi olan Kilis’te 47 cami, 12 mescid, dört tekke ve 24 medrese
bulunmaktaydı. Bunun yanı sıra 3 kilise, 5 hamam, 740 dükkân, 7 han, 11 fırın,
kıymetli kumaşların üretildiği 120 atölye, 15 kahvehane, 1 eczane ve 32
mahallede 4.100 hane yer almaktaydı. Dolayısıyla şehir Kuzey Suriye ile
Kuzeydoğu Anadolu arasında bağlantıyı sağlayan önemli bir ticaret, kültür ve
sanayi merkezi konumundaydı.
1918 yılında Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından önce İngilizlerin ve
bir yıl kadar sonra Fransızların işgaline maruz kalan Kilis, Milli mücadele
döneminde destansı bir kurtuluş azminin ortaya konduğu şehriler arasında idi.
1921 yılında ise bugünkü sınırlarına kavuştu556.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Metin Akis, XVI. Yüzyılda Kilis ve Azez Sancağında Sosyal ve İktisadi
Hayat, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara, 2002,
s.1-10. Metin Tuncel, “Kilis”, DİA, C.XXVI, s.5-8; Halil İbrahim İnce, Milli Mücadele’de Kilis, Ankara,
2015, s. 13 vd.; Erdinç Gülcü, “Milli Mücedele Döneminde Kilis”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, C.2/3, 2012, s.6 vd.
556
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1. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Kataloğunda Kilis’e Ait Defter ve
Vesikalar
Bilindiği üzere Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Osmanlı tarihi
araştırmalarının temel kaynağı konumundadır. Yüzlerce yıllık hafızayı
muhafaza eden arşiv, gün geçtikçe daha iyi hizmet vermekte ve arşiv
materyaline erişim kolaylaşmaktadır.
Yaptığımız katalog taramalarında yakınçağlarda Kilis’e ait beş binin
üzerinde belge ve defter tespit edilerek tarafımızdan kayıt altına alınmıştır.
Ayrıca taramalarımız devam etmektedir. Sadaret evrakından İrade
koleksiyonuna, Cevdet tasnifinden Şura-yı Devlet belgelerine oldukça geniş bir
yelpazeye sahip olan evraklara ait bilgilerin detaylarına tebliğde girmemiz
mümkün olmamakla birlikte söz konusu belgelerin proje kapsamında temin
edilerek tıpkıbasımının yapılacağı bilgisini burada paylaşmak yerinde olacaktır.
Böylece kazanın yakınçağdaki gelişimini tarihsel süreç içerisinde
değerlendirmek için oldukça önemli bir kaynak elde edilecektir.
2. Şer῾iyye Sicilleri
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat yıllarına kadar dava zabıtları, mukavele,
senet, alım-satım, vakfiye kayıtları, vekâlet, kefâlet, vesâyet, âzatlık belgesi,
borç, tereke ve taksim senetleri, günlük narh listeleri, esnaf teftişiyle ilgili
kayıtların tutulduğu defterler, ferman, berat, ruûs ve tezkire kayıtları kadılar
tarafından veya kadıların gözetiminde tutulan şer῾i kayıtlarda yer alırdı. Bugün
söz konusu kayıtlar kadı sicilleri ya da şer῾iyye sicilleri olarak arşiv vesikaları
arasında bulunmaktadır557. Tanzimat döneminde modern hukuk alanında
yapılan yenilikler ve açılan mahkemeler şer῾i mahkemeleri Müslüman halkın
medeni davalarıyla sınırlandırmıştır. Buna rağmen yakınçağda Türk halkının
ekonomik durumu, yaşam tarzı, yetiştirilen tarım ürünleri ve sanayi mamulleri
ile meslek ve sanat çeşitleri hakkında fikir sahibi olmak için şer῾iyye sicillerine
müracaat etmek gerekmektedir.558 Başka bir ifadeyle birinci dereceden kaynak
özelliği arz eden sicil kayıtları özellikle şehir tarihi araştırmaları söz konusu
olduğunda başvurulacak kaynakların başında gelmektedir ve sosyo-kültürel
tarih araştırmalarında şer῾iyye sicillerinin değerlendirilmesi son derece
önemlidir559. Ancak Kilis’e ait sicil defterlerine bugüne kadar ulaşılamamıştır.

İlber Ortaylı, Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı, Ankara, s.66.
Ahmet Akgündüz, Şer’iyye Sicilleri Mahiyeti, Toplu Kataloğu ve Seçme Hükümler. c.I, İstanbul,
1988, s.73-74.
559 Halil İnalcık, “Osmanlı Tarihi Hakkında Mühim Bir Kaynak” D.T.C.F. Dergisi, 1943, 1/2, s.89-96.
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Gaziantep ve Halep sicil kayıtlarında Kilis ile ilgili verilere nadiren
rastlanmaktadır.
Kilis şer῾iyye sicili defterleri hakkında sağlıklı bir bilgiye de sahip değiliz.
Bu konu ile alakalı yaptığımız çalışmalarda Hükümet Konağı arşivinde bulunan
altı adet sicil defterinin 1970’li yıllarda vuku bulan bir sel felaketinde telef
olduğu bilgisine sahip olmaktan öteye gidemedik. Önümüzdeki süreç içerisinde
bu önemli kaynak koleksiyonundan örneklere tesadüf etmek yegâne
ümidimizdir.
3. Kilis Meclis Karar Defteri
Yaklaşık 650 sayfadan oluşan bu defter Kilis idare meclisinin 1836-1837
yıllarına ait kararlarını içermektedir. Müftü başkanlığında toplanan meclis on
üyeden oluşmaktaydı. Üyeler, Meclis Reisi Müftü Mehmet Salih Efendi, aza sabık
Müftü Mehmet Necip Efendi, eski Naib Burhaneddin Efendi, Hocazade Mehmet
Sadık Efendi, Sarıcazade Mehmet Said Ağa, Topalzade Mehmet Ağa, Efezade
Molla Hasan, Azazlızade İbrahim Ağa, Seyyidzade molla Ali’den mürekkepti.
O yıllarda kazada tek başvurulacak yer bu meclisti. İdari, hukuki ve cezai
bütün işler mecliste görüşülür ve karara bağlanırdı. Ayrıca mali hususlar
hakkındaki kararlar da söz konusu mecliste alınmaktaydı. Meclisin faal olduğu
dönemde Kilis Mısırlı İbrahim Paşa’nın işgali altındaydı. Paşanın Kilis’te biri
süvari ve diğeri piyade olmak üzere ‘’Asakir-i Cihadiye’’ namını taşıyan iki alay
işgal kuvveti bulunmaktaydı. Alaylara kumanda eden miralay Rüstem Bey de
bazı vakitler meclise iştirak etmekteydi560. Kazanın idari, adli, mali neredeyse
bütün işlerine bakan meclisin kitabetinden ise Mehmet Efendi namında bir
kâtip sorumluydu. Mecliste her müracaat ve iş için bir müzakere açılmakta
celpleri gereken kimseler, çağırılarak ayrı ayrı ifadeleri kaydedilmekteydi.
Meclis azalarının mütalaaları da ayrı ayrı alınmaktaydı561.
Kilis Meclis Karar Defteri’nin beş yüz elli sayfası araştırmacı Mehmet
Tektuna tarafından incelenmiştir. Onun bildirdiğine göre mecliste bir karar
görüşülürken herkes tek tek söz alıyor, görüşlerini açıkladıktan sonra sözlerini
“Yine rey erbab-ı meclis hazeratınındır” diyerek bitiriyordu. Ayrıca bu defterde
esnaf teşkilatlarına dair bilgiler bulunduğu gibi meclisce cezaya çarptırılan
kişilerin Akka’ya sürgün olarak gönderildiğine ve orada cezalarını çektiklerine
dair kayıtlar da yer almaktaydı. Yine deftere göre Mısır’dan İskenderun
limanına gelen mallar deve kervanıyla Kilis’e taşınıyordu. Karar defteri ilgili
560
561

Kadri Timurtaş, Kilis Tarihi, İstanbul, 1932, s.55.
Timurtaş, a.g.e., s.58.
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araştırmacı tarafından incelendikten sonra tam olarak bitirilmeden ve günümüz
alfabesine çevrilen kopyası ile beraber değerlendirilmek üzere İstanbul’a
gönderilmişse de orada kaybolmuştur. Akıbeti şuan bilinmemektedir. Bu
konudaki araştırmalarımız devam etmektedir. Zira Kilis Meclis Karar Defteri
kazanın ilgili tarih aralığındaki durumu ile ilgili en önemli kaynak
konumundadır.
4. Devlet Salnamelerinde Kilis
Bilindiği üzere salname yıllık demektir ve salnameler Osmanlı yakınçağ
tarihi kaynakları arasında önemli bir yer tutar. Devlet ve vilayet salnameleri
genel olarak yayınlandığı yıla ait bilgileri ihtiva eder. Devlet salnameleri Hicri
1263 (1847 Miladi), Rumi 1328 (1912) miladi yılları arasında sıralanarak
yayınlanmış olup 68 cilt olarak tertiplenmiştir. Cumhuriyet’in ilanı ile 1925,
1926, 1927, 1928 yılları arasında da Türkiye Cumhuriyeti Devlet salnamesi
olarak neşredilmiştir. Çalışmada üçü Cumhuriyet dönemine ait 61 Salname
taranmıştır. Devlet Salnamelerinde Kilis kazasına ait veriler şöyledir;
H.1263 (1846) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 87’de Halep ve bağlı kazalar
hakkında idari bilgiler yer almaktadır.
H.1264 (1847) Tarihli Devlet Salnamesi: Kazadan 76 ve 120. sayfalarda
bahsedilmektedir. Kilis kaymakamı Veli Ağa olarak kaydedilmiştir.
H. 1265 (1848) Tarihli Devlet Salnamesi: Devlet Salnamesinin bu sayısında
Kilis adı 69 ve 83. sayfalarda yer almaktadır.
H.1266 (1849) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 39’da mevleviyetler
sayılırken Kilis’te Vehap Efendi’nin görev aldığını görmekteyiz. Sayfa 49’da
eyalet-i elviye bölümünde Veli Ağa’nın ismi geçmektedir. Sayfa 85’te ise Liva-i
Halep bölümünde ise Kilis ismine tesadüf edilmektedir.
H. 1267 (1850) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 67’de mevleviyet
bölümünde Kilis’ten, sayfa 74’te ise Eyalet-i Elviye bölümünde Kilis
kaymakamından bahsedilmektedir.
H.1268 (1851) Tarihli Devlet Salnamesi: sayfa Kilis sayfa 73’te eyalet-i
elviye bölümünde zikredilmektedir.
H. 1270 (1853) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 82’de eyalet-i elviye
bölümünde Kilis Kaymakamı’nın Habib Efendi olduğu görülmektedir.
H.1271 (1854) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 71’de yine eyalet-i elviye
bölümünde Kilis Kaymakamı mir-i miran Habib Paşa olarak geçmektedir. Sayfa
94’te Liva-yı Halep kısmında da Kilis adına yer verilmiştir.
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H.1272 (1855) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 72’de eyalet-i elviye
bölümünde Kilis kaymakamı olarak Tevfik Bey’in adı geçmektedir. Sayfa 101’de
eyalet-i Halep bölümünde Liva-yı Kilis ve sekiz nahiyesinden bahsedilmektedir.
H.1273 (1856) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 68’de eyalet-i elviye
bölümünde Kilis naib- i kaymakamının Tevfik Bey olduğu bilgisi yer almaktadır.
Sayfa 107’de ise liva-yı Kilis bölümünde Kilis’e bağlı 8 nahiyeden haber
verilmektedir.
H.1274 (1857) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 76’da Kilis kaymakamı
kapıcıbaşısının Süleyman Ağa olduğunu görmekteyiz. Sayfa 115’te liva-yı Kilis
bölümünde bir önceki salnamedeki bilgiler yer almaktadır.
H.1275 (1858) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 74’te eyalet-i elviye
bölümünde Kilis Naib-i Kaymakamı olarak Bekir Ağa’nın adı geçmektedir.
H.1278 (1861) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 79’da eyalet-i elviye
kısmında Kilis Naib-i Kaymakamının Bekir Ağa olduğu bilgisi verilmektedir.
Sayfa 67’de Gayrimüslim murahhaslarda Kilis ismi de geçmektedir. Sayfa 151’de
Kilis’e ait bilgiler bulunmaktadır.
H.1279 (1862) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 81’de eyalet-i elviye
bölümünde Kilis Kaymakamının Sadullah Bey olduğunu görmekteyiz. Sayfa
101’de Gayrimüslim murahhaslar içerisinde Papaz Kilisli Ohannes Efendi’nin
adı geçmekte, Sayfa 58’de ise yine Kilis ve nahiyelerine ait kısa bilgiler yer
almaktadır.
H.1280 (1863) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 74’te Kilis kaymakamının
Hurşit Ağa olduğu bilgisi verilmektedir. Sayfa 112’de Rahip Kilisli Ohannes
Efendi’nin Gayrimüslim murahhaslarından olduğunu görmekteyiz. Sayfa 158’de
ise yine Kilis ve nahiyeleri hakkında bilgiler yer almaktadır.
H.1281 (1864) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 72’de eyalet- i elviye
kısmında naib-i kaymakam mütemeyyiz Tahir Efendi olarak zikredilmektedir.
Sayfa 186’da Kilis ve nahiyeleri hakkında bilgiler bulunmaktadır.
H.1282 (1865) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 71’de Kilis naib-i
kaymakamının Emin Bey olduğu bilgisi bulunmaktadır. Sayfa 174’te Liva-yı
Halep bahsinde Kilis hakkında genel bilgiler yer alır.
H.1283 (1866) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 113’te serrahip Bagos
murahhaslar bahsinde geçmektedir. Sayfa 172’de Halep vilayeti kısmanda
kazadan bahsedilmektedir.
H.1284 (1867) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 132’de Kilis’te mütemekkin
serrahip Bagos hakkında bilgi verilmektedir. Sayfa 183’de ise Liva-yı Halep
bölümünde kaza ile ilgili bilgi verilmektedir.
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H.1287 (1870) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 213’de Kilis’in Dersaadet’e
posta uzaklığı belirtilmiştir.
H.1289 (1872) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 253’te Halep’e bağlı
kazalarda Kilis ismi geçmektedir.
H.1290 (1873) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 213’te Rumeli ve Anadolu
canibinde Küşad olunan mekatib-i rüşdiye bölümünde Kilis ismi geçmektedir.
Sayfa 252’de Halep Sancağı içerisinde Kilis Kazasına dair bilgiler de
bulunmaktadır.
H.1291 (1874) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 219’da Halep Vilayeti
bahsinde Kilis’te bulunana mekatib- i ibtidaiye hakkında bilgiler bulunmaktadır.
Sayfa 186’da ise Episkopos İrrotios’un Kilis, Ayntab ve Maraş Livaları bahsinde
ismi geçmektedir. Sayfa 244’te Dersaadet’in Kilis’e olan posta uzaklığı hakkında
bilgi bulunmaktadır. Sayfa 253’de Halep vilayeti kısmında bağlı olan kazalar
hakkında bilgi verilirken Kilis’ten de bahsedilmektedir.
H.1293 (1876) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 161’de Halep vilayetine
bağlı olan kazalar içerisinde Kilis’te bulunan rüştiye hakkında bilgiler yer
almaktadır. Sayfa 211’de bir önceki salnamedeki patrikten ve sayfa 242’de
yollardan bahsedilirken sayfa 252’de Halep’e bağlı liva ve kazalar bölümünde
Kilis hakkında bilgiler mevcuttur.
H.1294 (1877) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 495’te Halep vilayeti ve
kazaları hakkında bilgiler yer almaktadır.
H.1295 (1878) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 402’de yine Halep vilayeti
ve kazaları hakkında bilgiler zikredilmektedir.
H.1296 (1879) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 183’te Halep’e bağlı sancak
ve kazalar hakkında bilgiler mevcuttur.
H.1297 (1880) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 251’de Halep Sancağının
mülhak kazası ve nahiyeleri hakkında bilgiler tespit edilmiştir. Sayfa 501’de ise
Osmanlı’da bulunan Rüsumat ve Memlaha daire ve esamisi bölümünde Kilis
ismi zikredilmektedir.
H.1298 (1881) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 157’de Memalik-i
Mahrusa’da bulanan kaymakamlar bahsinde Kilis kaymakamın adı geçmektedir.
H.1299 (1882) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 68’de Memalik-i Mahrusa-i
Şahane bahsinde Kilis ismi de zikredilmektedir. Sayfa 135’te ise Kilis
kaymakamı hakkında bilgi vardır. Sayfa 275’te kazadaki rüştiye hakkında
bilgiler yer almaktadır.
H.1300 (1883) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 322’de Halep vilayeti
bahsinde de Kilis geçmektedir.
441

Mehmet Ali YILDIRIM

H.1301 (1884) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 46’da Memalik-i Mahrusa-i
Şahane bahsinde Kilis zikredilmektedir.
H.1302 (1885) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 60’ta Memalik-i Mahrusa-i
Şahane bahsinde Kilis adı geçmektedir.
H.1303 (1886) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 54’te Memalik-i Mahrusa-i
Şahane bahsinde Kilis’e yer verilmiştir. Sayfa 338’de Halep vilayetine bağlı Kilis
kazasındaki rüştiye hakkında bilgiler yer almaktadır.
H.1304 (1887) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 56’da Memalik-i Mahrusa-i
Şahane bahsinde Kilis de mevcuttur. Sayfa 324’de kazadaki rüştiye hakkında
bilgiler yer almaktadır.
H.1305 (1888) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 52’de Memalik-i Mahrusa-i
Şahane bahsinde Kilis zikredilmektedir.
H.1306 (1889) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 394-395’te Halep’e bağlı
kazalar bölümünde Kilis kazası hakkında bilgiler yer almaktadır.
H.1307 (1890) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 482-483’de keza Halep’e
bağlı kazalar kısmında Kilis kazası hakkında bilgiler mevcuttur.
H.1308 (1891) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 474-475 Halep’e bağlı
kazalar içerisinde Kilis kazasına tesadüf edilmektedir.
H.1309 (1892) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 500-501’de Halep’e bağlı
kazalar hakkında Kilis kazası hakkında bilgiler bulunmaktadır.
H.1310 (1893) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 510-511’de Halep’e bağlı
Kilis kazası hakkında bilgiler mevcuttur.
H.1311 (1894) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 540-541’de Halep’e bağlı
kazalar bahsinde Kilis kazasına yer verilmiştir.
H.1312 (1895) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 556-557’de Kilis’e ait
bilgiler yine Halep’e bağlı kazalar kısmında bulunmaktadır.
H.1313 (1896) Tarihli Devlet Salnamesi: Kazaya ait veriler sayfa 588589’de görülmektedir.
H.1314 (1897) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 601’de Kilis kazası
zikredilmektedir.
H. 1315 (1898) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa bu sayıda kazaya ait bilgiler
sayfa 374’de bulunmaktadır.
H.1316 (1899) Tarihli Devlet Salnamesi: Kilis’e ait bilgiler sayfa 432’de
geçmektedir.
H.1317 (1900) Tarihli Devlet Salnamesi: Bu sayıda kazaya ait teferruat
sayfa 418’de yer bulmuştur.
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H.1318 (1901) Tarihli Devlet Salnamesi: Halep’e bağlı kazalar kısmında
Kilis’e ait bilgiler sayfa 464’tedir.
H.1319 (1902) Tarihli Devlet Salnamesi: Kaza ile ilgili bilgiler sayfa 512’de
ve Halep’e bağlı kazalar bölümündedir. Memalik-i Şahane’de bulunan bilcümle
liva ve kazaların huruf ve hece üzerine esamesiyle merbut bulundukları vilayeti şahanede de Kilis’ten bahsedilmektedir (s.781).
H.1320 (1903) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 536’da Halep’e bağlı kazalar
hakkında Kilis kazası ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Ayrıca kazanın adı sayfa
797’de liva ve kazalar kısmında da geçmektedir.
H.1321 (1904) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 588’de kazaya ait bilgiler
yer alırken, sayfa 850’de ise liva ve kazalar kısmında Kilis ismine yer verilmiştir.
H.1322 (1905) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 600’de kaza ile ilgili veriler
bulunmaktadır. Kilis ismi ayrıca liva ve kazalar kısmında sayfa 870’de
geçmektedir.
H.1323 (1906) Tarihli Devlet Salnamesi: Kilis kazası sayfa 668 ve 944’te
yer almaktadır.
H.1324 (1907) Tarihli Devlet Salnamesi: Bu sayıda kazaya sayfa 732 ve
1008’de tesadüf edilmektedir.
H.1325 (1908) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 728’de yine Halep’e bağlı
kazalar bölümünde Kilis kazası hakkında bilgiler yer almaktadır. Liva ve kazalar
bahsinde ise Kilis adı sayfa 1004’te bulunmaktadır.
H.1326 (1909) Tarihli Devlet Salnamesi: Kilis kazasına ait bilgiler sayfa
735’de değerlendirilmiştir.
H.1333 (1915) Tarihli Devlet Salnamesi: Sayfa 606 ve 607’de kazaya ait
bilgiler mevcuttur. Ayrıca Kilis ismi sayfa 883’te de geçmektedir.
1915 Tarihli Devlet salnamesinden sonra Cumhuriyet’in ilanına kadar
salname basılmamıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra 1925-1928 arası
dönemde üç sayı yayımlanmıştır.
1925-1926 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi’nin 691-692
sayfalarında Gaziantep’e bağlı bir ilçe olarak Kilis’in tanıtımı yapılmaktadır.
1927-1928 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi’nin 998-1008.
sayfaları arasında Gaziantep ve Kilis’e ait bilgiler mevcuttur.
1928 Tarihli salname harf inkılabı hasebiyle Latince basılmıştır. Sayfa
573-577 sayfaları arasında Gaziantep ve Kilis’ten bahsedilmektedir.
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5. Halep Vilayet Salnamelerinde Kilis
Vilayet salnamelerinde ilgili vilayetin tarihi, coğrafyası, nüfusu, idari,
askeri, hukuki teşkilatları ve ekonomik durumu ile eğitim yapısıyla ilgili
bilgilere ulaşmak mümkündür. Arşiv vesikaları salnamelerle desteklendiğinde
bahsi geçen konularla ilgili oldukça önemli veriler elde edilir. Ayrıca vilayet
salnameleri yalnız vilayet merkezini değil aynı zamanda vilayete bağlı sancak ve
kazalara ait bilgileri de içerir. Dolayısıyla Kilis kazasına ait bilgiler Halep Vilayet
Salnamesinde mevcuttur. Bu bilgiler çoğu zaman tekrar edilse de, bazı yılarda
nüfus, köy sayısı, cami, mescit, mahalle, çeşme ve dükkân sayılarının değiştiği
görülmektedir. Toplamda 33 sayı olan Halep Vilayet Salnamesi 9.500 sayfadan
mürekkep olup H. 1284 (1867) ile H.1319 (1901) tarih aralığını kapsamaktadır.
Elimizde bulunan ve 31 sayıdan ibaret olan Halep Vilayet Salnamesi
koleksiyonundaki Kilis kazasına ait tespitlerimiz ise ilk salnameden itibaren
şöyledir;
H.1284 (1867) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: İlk yayımlanan Halep
salnamesidir. Sayfa 48’de Kilis kazasındaki kapucubaşı, naib, müftü, meclis-i
daire-i kaza, meclis-i deavi-i kaza, tapu, muhasebe, dava kâtipleri ve Com
nahiyesi zabıta memurluğu gibi idari bilgiler yer almaktadır. Sayfa 128-135
arasında ise kaza-yı Kilis nahiye-i Azez, Com, Şukağı, Münbiç, Karaçalı ve
Musabeyli nahiyeleri ve bu nahiyelere bağlı olan 360 köy hakkında bilgiler
bulunmaktadır.
H.1285 (1868) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Sayfa 52’de Kilis’e ait yine
idari bilgiler bulunmaktadır. Sayfa 170-179 arasında ise kaza-yı Kilis başlığı
altında nahiyeler ve bu nahiyelere bağlı köy isimleri, köprüler, nehirler, sanayi,
maden, asar-ı atika, makam-ı aliyye, mahsulat-ı araziye hakkında bilgiler yer
almaktadır.
H.1286 (1869) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Sayfa 48’de yine kazanın
idari bilgileri, sayfa 135-142 arasında ise Kilis’in mahalleleri, nahiyeleri, sosyal,
kültürel ve ekonomik durumu hakkında bilgiler bulunmaktadır.
H.1287 (1870) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Bu sayıda Kilis kaymakamı,
naibi, müftüsü, mal müdürü, meclis-i idare ve meclis-i deavi, mahkeme kâtibi,
tapu kâtibi, meclis-i beledi, menafi sandığı komisyonu, telgraf ve posta müdürü
hakkında bilgiler yer almaktadır. (sy.47). Ayrıca s.117-122 arasında Kilis’in
mahalleleri, kente bağlı nahiyeler ve köy isimleri, mahsulat-ı sanayi, makamat,
madenler, nehirler, köprüler tanıtılmaktadır.
H.1288 (1871) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Kilise ait bilgiler sayfa 46’
da yer almaktadır. Sayfa 126-123 arasında ise kazaya dair genel bilgiler
bulunmaktadır.
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H.1289 (1872) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Sayfa 46’da Kilis’e ait idari
bilgiler, sayfa 113-114 arasında ise kazaya ait genel bilgiler tekrar edilmektedir.
H.1290 (1873) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Bu sayıda sayfa 58’de 1287
sayılı Halep salnamesindeki sayfa 47’deki bilgilerin ufak tefek değişikliklerle
aynen zikredildiğini görmekteyiz. Sayfa 116-122’de ise yine bir önceki yıla ait
bilgiler tekrar edilmiştir.
H.1295 (1878) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Sayfa 76’da kazanın idari
yapısı hakkında, sayfa 124’te ise Kilis’te imal edilen ürünler hakkında bilgiler
yer almaktadır.
H.1299 (1881) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Sayfa 76’da kazaya ait idari
bilgiler bulunmaktadır.
H.1300 (1882) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Bu sayıda diğer yıllardaki
bilgilere ek olarak sayfa 39 ve 40’ta Halep vilayetindeki merakid ve
mübarekeler sayılırken Kilis’te medfun bulunan zatlardan da bahsedilmiştir. 40.
sayfada mülük, 41’de Halep vilayetindeki makamat-ı mukaddemette bulunan
zevattan bahsedilmekle beraber sayfa 66-67 de kaymakam, müftü, mal müdürü,
tahrirat kâtibi, bidayet mahkemesi, naib, müftü gibi kazanın idari yönetimine
yer verilmiştir. Sayfa 82-83’de ise Kilis kazasına dair genel bilgilere
değinilmiştir.
H.1302 (1884) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Bu sayının 97-99 sayfaları
arasında Halep Vilayetindeki merkadler sayılırken Kilis’te bulunan zatlardan da
söz edilmektedir. Ayrıca 166-168 sayfaları arasında da Kilis Kazası hakkında
genel bilgiler bulunmaktadır.
H.1303 (1885) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: 100. Sayfada Kilis’te
makamları bulunan zevat hakkında bilgi bulunmaktadır. Sayfa 145-146’da
şehrin idaresi, sayfa 174’te tarihi, dini, sosyal ve kültürel yapısı ile sanayii ile
ilgili bilgilere yer verilmiştir.
H.1305 (1887) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Halep Salnamesi’nin bu
sayısının 144-145. sayfalarında Kilis’in yönetimi hakkında bilgiler yer aldığı gibi
yine bu eserin 166-168. sayfaları arasında da kentin tarihi, coğrafyası, sosyokültürel dini yapıları ve ekonomisi ile ilgili bilgilerin bulunduğu görülmektedir.
H.1306 (1888) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Sayfa 144-146 arasında
Kilis’in idari yapısı hakkında bilgiler verilmektedir. Sayfa 168-170’de kazanın
tarihi, coğrafyası, sanayii, kültürü, sosyal ve ekonomik durumu anlatılmaktadır.
H.1307 (1889) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Sayfa 54-55’te merkadler,
sayfa 56’da ise Kilis’te makamları bulunan zevat hakkında bilgiler yer
almaktadır. Sayfa 105’te Halep’in mülhak kazalarındaki mekatib-i rüşdiye
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bölümünde Kilis Rüşdiye Mektebi hakkında bilgiler bulunmaktadır. Kilis
kazasına ait idari bilgileri içeren bilgiler ise 115-117. sayfaları havidir. Son
olarak sayfa 138-140 arasında Kilis’in coğrafyası tarihi ve kültürü hakkında
genel bilgilere yer verilmiştir.
H.1308 (1890) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Sayfa 47’de merkadlere,
sayfa 49’da ise makamları bulunan zevat hakkında bilgilere yer verilmiştir.
Sayfa 129-131’de Kilis kazasına ait idari yapı hakkında bilgiler verilirken o
yıllarda Kilis’e bağlı 2 nahiyenin ve 469 köyün mevcut olduğu görülmektedir.
Sayfa 168-170 arasındaki sayfalarda ise kentin tarihi ve coğrafyası hakkında
bilgiler yer aldığı gibi sayfanın sonuna Kilis’in nüfus cetveli eklenmiştir.
H.1309 (1891) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Sayfa 36’da Kilis’te
merkadleri bulunan zevat ile sayfa 37’de makamatı bulunan şahıslar hakkında
bilgiler bulunmaktadır. Yine 93-95’te kazanın idari yapısına değinilmekte, sayfa
122-124’te kazanın tarihi, coğrafyası ve kültürü hakkında bilgilere yer
verilmekte, sayfanın sonunda ise nüfus cetveli bulunmaktadır.
H.1310 (1892) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Sayfa 85’te sahabe ve ehl-i
beyt-i kiram bahsinde Kilis’te medfun bulunan zevattan bahsedilmektedir.
Sayfa 87’de ise makamat-ı mukaddese-i enbiya-yı izam bölümünde Kilis’te
makamı bulunan zatlar hakkında bilgiler yer almaktadır. Sayfa 162-164
arasında Kilis’in idaresinden bahsedilmekte, sayfa 163’te maarif şubesi
görevlileri ve mekteb-i rüşdiye-i mülki hakkında bilgiler yer almaktadır. Esere
göre bu yılda Kilis’in 2 nahiyesi, 473 köyü bulunmaktadır. Yine bu sayının 194197 sayfaları arasında kazanın tarihi, coğrafyası, mimarisi, ekonomisi, dini
eserleri ve nüfusu hakkında verilerin bulunduğu görülmektedir.
H.1312 (1894) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Bu sayıda bir önceki yıla
ait salnamedeki bilgiler tekrar verilmektedir. Yalnız sayfa sayıları
değişmektedir. Mesela ehl-i beyt-i kiram sayfa 77’de, makamlar ise sayfa 79’da
yer almaktadır. Kazaya dair idari bilgiler sayfa 208’de bulunduğu gibi bu yılda
nahiye sayısı artarak 7’ye çıkmış ancak köy sayısı sabit kalmıştır (s.473). Bu
sayının geçen yılki salnameden farkı ise sayfa 211’de devlet tarafından Kilis’teki
zevâta verilen rütbe ve nişanlara ait bilgileri ihtiva etmesidir. Kazaya ait genel
malumat ise 212-215 arasındaki sayfalarda verilmektedir.
H.1313 (1895) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Bu sayıda ehl-i beyt-i kiram
sayfa 74’te, makamları bulunan zevat sayfa 76’da yer aldığı gibi sayfa 178’de
Kilis’in idari yapısı hakkında genel bilgiler bulunmaktadır. Sayfa 189’da ise
rütbe ve nişanı olan zatlar tanıtılmaktadır. Nahiye sayısı 2 olarak yazılmış köy
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sayıları ise değişmemiştir (s.473). Kazaya ait genel malumat sayfa 190-193
arasında yer almaktadır.
H.1314 (1896) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Sayfa 191’de kentin idari
yapısı, 193’te rütbe ve nişan alanlar hakkında bilgiler, 194-197 arasında ise
kazaya ait genel bilgiler tespit edilmiştir.
H.1315 (1897) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Sayfa 195’te Kilis kazasının
idari yapısı, sayfa 196’da mekteb-i rüşdiye-i mülki hakkında bilgiler, sayfa
197’de İzziye ve Com nahiyeleri hakkında kısa bilgi ile rütbe ve nişan alan zatlar
zikredilmiştir. Sayfa 198-201 arasında ise genel bilgiler yer almaktadır.
H.1316 (1898) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Sayfa 77’de Kilis’te
merakid-i mübareke, sayfa 79’da makamı bulunana zevat hakkında bilgiler, Kilis
kazasına ait genel bilgiler ise sayfa 208-215 sayıları arasında zikredilmiştir. Bu
yılda nahiye sayısı 7 köy sayısı ise 473’tür.
H.1317 (1899) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Sayfa 77’de Sahabe-i ehl-i
beyt-i kiram, sayfa 79’da Kilis’te makamı bulunan zatlar, sayfa 208-215 arasında
kazanın idari yapısı, tarihi ve coğrafyası ile rütbe ve nişan alanlar hakkında
genel bilgiler yer almaktadır.
H.1318 ( 1900) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Sayfa 76’da Kilis’te
merakid-i mübarekeleri bulunan, sayfa 78’de ise makamat-ı mukaddeseleri yer
alan zevat hakkında bilgiler, 223-230 arasında Kilis’in genel tarihi, idari yapısı
ve nüfusu hakkında veriler yer almaktadır.
H.1320 (1902) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Sayfa 76’da Sahabe-i ehl-i
beyt-i kiram, sayfa 78’de merakid-i mübareke, 236-243 arası sayfalarda ise Kilis
hakkında genel bilgiler yer almaktadır.
H.1321 (1903) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Sayfa 76’da Sahabe-i ehl-i
beyt-i kiram, sayfa 78’de merakid-i mübarekeleri bulunan zevat, sayfa 244’te
kazanın idari yapısı hakkında bilgiler bulunmaktadır. Sayfa 247’de ise kazadaki
mekteb-i rüşdi ile Gayrimüslim okulları hakkında bilgiler, 252’de mahalle, köy
ve nahiyelere ait veriler bulunmaktadır. Sayfa 253’te şehre bağlı 9 nahiye ve 469
köy ile alakalı bilgiler mevcuttur. Kilis hakkında genel bilgiler sayfa 257’e kadar
devam etmektedir. Son olarak bir nüfus cetveli eklenmiştir.
H.1322 (1904) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Sayfa 80’de merakid-i
mübareke, sayfa 82’de makamı bulunan zatlar, sayfa 268-282 arasında da bir
önceki sayıya salnamedeki bilgiler yer almaktadır.
H.1323 (1905) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Sayfa 86’da sabahe-i ehl-i
beyt-i kiram, sayfa 88’de makamat-ı mukaddese hakkında bilgiler bulunduğu
gibi sayfa 264-278 arasında Kilis’e ait genel bilgiler yer almaktadır.
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H.1324 (1906) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Sayfa 83-84’te sahabe-i
ehl-i beyt-i kiram, sayfa 85-86’da makamları bulunan zatlar, sayfa 251-265
arasında ise Kilis’e ait genel bilgiler bulunmaktadır.
H.1326 (1907) Tarihli Halep Vilayet Salnamesi: Sayfa 81-82’de ehl-i beyt-i
kiram, sayfa 83-84’te makamları bulunana zevat, sayfa 244-262 arasında ise
Kilis hakkında genel bilgiler bulunmaktadır.
6. Kilis Gazetesi
Kilis’te 20 Ekim 1922 yılında yayın hayatına başlayan ilk gazete olan
“Kilis”, ilk etapta haftada iki gün cumartesi ve çarşamba günleri iki sayfa olarak
yayınlanmaktaydı. İmtiyaz sahibi Mehmet Oğuz olan gazeteyi Mahmut Ragıp
(yazman) çıkartıyordu. 1923 yılına ait 138. sayıdaki bilgilere göre gazetenin
haftada üç defa yayımlandığını (Pazar, Salı, Perşembe) görmekteyiz. Maalesef
elimizde gazetelerin tam bir koleksiyonu bulunmamaktadır. TBMM arşivinden
getirttiğimiz gazeteler 1925 yılından başlamaktadır. Elimizdeki ilk sayının
numarası 251’dir. O yıllardaki imtiyaz sahipleri Mahmut Ragıp ve Abdullah
İsmet beylerdir. Bu sırada cumartesi hariç haftada altı gün çıkmaktadır. 1925
yılının 359. sayısından itibaren Pazar, Salı, Perşembe günleri haftada üç gün
olarak yayın hayatına devam ederken sayfa sayısının dörde çıktığını
görmekteyiz. 1928 yılında ise sayı 602’den itibaren pazar ve çarşamba günleri
dört sayfa olarak yayın hayatına devam ettiğini tespit etmekteyiz. Sayı 401’den
itibaren ise cumartesi ve salı günleri yayımlanmıştır. 1928 yılındaki 655’inci
sayıdan itibaren kısmen Latin harflerine geçilmiş, rakamlar Latince yazılmaya
başlanmıştır.
Gazetenin 1928 yılındaki 667’inci sayısından itibaren ise yayım müdürü ve
adresine ait bilgiler Latince yazılmaya başlanmış fakat Kilis yazısı ile makaleler
Osmanlı Türkçesiyle yazılmaya devam edilmiştir. Kilis Gazetesi’nin 1928-1937
yılları arasında yayın basılmadığı görülmektedir. 1937 yılında yayımlanan 1324
sayılı nüshası Latince çıkmış, Pazartesi ve Perşembe günleri 4 sayfa halinde neşir
hayatına devam etmiştir. 1940 yılında 1616. Sayı ile yayın hayatını
tamamlamıştır. Elimizde koleksiyonu bulunan gazetelerin 323 sayısı Osmanlıca
101’i ise Latincedir. Toplamda 424 sayı üzerindeki çalışmalarımız devam
etmektedir.
Gazetede genel manada kaza ile ilgili asayiş haberleri yoğunluktadır.
Ulusal haberler çok nadir olarak yer almaktadır. Ayrıca edebi metin ve
makalelerin değerlendirildiği de görülmektedir. Kilis Gazetesi özellikle kentin
Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki durumu hakkında önemli bir kaynak özelliğine
sahiptir.
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7. Başlıca Araştırma ve İncelemeler
Kadri, Timurtaş, Kilis Tarihi, Burhaneddin Matbaası, İstanbul, 1932.
Kilis Tarihi üzerine Cumhuriyet döneminde yazılan ilk eser olma
özelliğini taşımaktadır. Kadri efendi birçok tarihi kitapları, mezar taşları, dilden
dile dolaşan tarih manzumelerini, tarayarak bu kitabı meydana getirmiştir.
Ayrıca bu kitapta Kilis’in tarihi, coğrafyası, ekonomisi, Kilis’in işgali, kurtuluş
mücadelesi ve hudut problemlerini dile getirdikten sonra, şehrin idari ahvali ve
tespit edebildiği yöneticilerini kronolojik bir biçimde eserinde ele almıştır. Yine
bu eserde Kilis’in ilim hayatı, ananesi, adet, iktisadi ve zirai ve içtimai adetleri
hakkında da bilgilere yer vermektedir. Kitabın ikinci bölümünde ise Kilis’te
yetişen âlim, şairler hakkında da hem biyografik bilgiler yer aldığı gibi bu
zatların hazırlamış oldukları eserlerin künye bilgileri ve şiirlerinden de örnekler
mevcuttur. Yine bu şahısların o dönemde başından geçen bazı enteresan olaylar
da bu esere renk katmaktadır.
Sıdıka Bebekoğlu-Mehmet Tektuna, Kilis Kültür Envanteri Kentsel Mimari
Kırsal Mimari Yazıt Eserleri, Ferra Matbaacılık, Ankara, 2008.
Bu çalışmada Kilis ilinde yer alan kentsel, kırsal mimari eserleri (camii,
sosyal ve kültürel yapılar) çizimlerle tanıtıldığı gibi bu mekânlarda yer alan
yazıt eserleri de incelenmiş bunlara ek olarak da Osmanlıca mezar taşları da
tespit edilerek transkripsiyonları yapılarak eserde tanıtılmıştır. Kitabın giriş
Bölümünde Kilis Tarihi, coğrafyası ve kültürü hakkında genel bir bilgi
verildikten sonra Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Kilis’in mimarisi ve
kitabeleri incelenerek kayıt altına alınmıştır.
Mehmet Abdülhamit Tektuna, Kilis Kastelleri, Kilis Belediyesi Yayınları,
2005.
Kilis’te çeşmeye kastel denilmektedir. Bu çalışmada Kilis’te tarihi bilenen
16, bilinmeyen 3, yok olan 3 eski Halep yolu üzerinde 2 kastel hakkında detaylı
bilgiler verildiği gibi 1970’ten sonra yapılan belli başlı çeşmeler hakkında da
çeşitli bilgiler yer almaktadır. Kitabın sonunda bu kastellere suyun nerden
geldiğine dair planlar da eklenmiştir. Kitabın içerisinde kitabelerin okunuşları
ve açıklamaları ve yaptıran zevat hakkında da biyografik bilgiler mevcuttur.
Metin, Akis, vd., Kilis Vakıf ve Vakfiyeleri, GNN Ofset Matbaa, Gaziantep,
2015.
Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan 65 adet vakfiyenin orijinal
şekli ve transkripsiyonu yapılarak kitaba yansıtılmıştır. Kitabın girişinde tespit
edilen vakıf eserleri hakkında kısa tanıtıcı bilgiler de yer almaktadır. Eserin son
bölümünde ise Osmanlı arşivinde Kilis’le alakalı tespit edilmiş olan müteferrik
evraklara yer verilmiştir.
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Sonuç
Kent tarihi araştırmaları son zamanlarda araştırmacıların yoğun olarak ilgi
gösterdikleri bir alan konumundadır. Üstelik teknolojinin kullanımı ile birlikte
metodolojinin güncellendiğine de şahit olunmaktadır. Bu bağlamda Mercidabık
Savaşı’ndan itibaren bir Osmanlı kenti hüviyetine bürünen Kilis, araştırmacıların
dikkatini çekmeye başlamış ve kent üzerinde yapılan incelemeler yoğunlaşmıştır.
Bunun yanı sıra Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde kurulan Kilis Tarihi ve
Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi yapılan ve yapılacak çalışmalara kaynak
temin etme noktasında araştırmacılar için önemli bir arşiv şeklinde
düzenlenmeye ve şekillenmeye başlamıştır. Merkeze, kente ait ulusal ve
uluslararası arşiv ve kütüphanelerden kaynak toplanmakta ve toplanan
materyale erişim imkânı sunulmaktadır.
Bizim tebliğin süresi ve sınırı nispetinde başlıcalarını vermekle
yetindiğimiz yakınçağ Kilis tarihine ait kaynakların tamamı merkezde yer
almaktadır. Bununla birlikte yakın zamanda şehre ait arşiv vesikalarının da temin
süreci tamamlanmış olacaktır. Böylece yakınçağda Kilis’in Osmanlı idaresindeki
idari, iktisadi, sosyal ve kültürel durumunu değerlendirmeye yönelik nitelikli
çalışmaların literatüre kazandırılması hızlanacaktır. Kilis tarihinin layıkıyla
ortaya konmasının özelde kent tarihi, genelde ise Osmanlı incelemelerine katkı
sağlayacağı şüphesizdir. Nitekim Kilis, tarihin izlerini taşıyan kadim bir şehirdir.
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Kilisli Muallim Rifat’ın Gözüyle Dede Korkut’u Okumak
Doç. Dr. M. Fatih KANTER
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
ÖZET: Dede Korkut Hikâyeleri, Türk edebiyatının en değerli eserleri arasında yer
alır. Türk kültürünün özelliklerini içinde barındıran bu hikâyeler Türklerin yaşamından
kesitler sunarken felsefi bir derinlik de içerir. Dresden ve Vatikan olmak üzere iki nüshası
bulunan Dede Korkut Hikâyeleri üzerine ilk çalışma Kilisli Muallim Rifat tarafından
yapılmıştır. Kilisli Muallim Rifat, Von Diez tarafından bilim dünyasına tanıtılan Dresden
nüshasını Türkçeye kazandırmakla kalmamış aynı zamanda yanlış okumaları da düzeltme
yoluna gider. Bu bağlamda Kilisli Muallim Rifat’ın çalışması kendisinden sonra gelen
araştırmacılar için yol gösterici olur.
Bu bildiride Kilisli Muallim Rifat’ın Dede Korkut Hikâyeleri üzerine yaptığı
çalışmanın ayrıntılar üzerinde durulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Dede Korkut Hikâyeleri, Dresden nüshası, Von Diez, Müstensih.

Giriş
Türk kültürü, tarihin derinliklerinden sonsuza uzanan geniş ve engin bir
birikime sahiptir. Bu birikim, şüphesiz Türk insanının binlerce yıllık
deneyimlerinin aktarıldığı eserlerle ölümsüzlüğe kavuşmuştur. Bu ölümsüz
eserlerin en önemlilerinden biri de Dede Korkut Hikâyeleridir. Bu hikâyelerin
Türk kültür tarihindeki önemini Profesör Fuad Köprülü “Bütün Türk edebiyatını
terazinin bir gözüne, Dede Korkut’u öbür gözüne koysanız yine Dede Korkut ağır
basar.” (Ergin 2013: 9) şeklinde dile getirir. Türklerin yaşamını kesitler halinde
ele alan bu eser, destani nitelikte on iki hikâyeden oluşur. Kitabın içindeki
hikâyeler, Korkut adını taşıyan bir Türk ozanına atfedildiği için bu adla anılır.
(Bekki 2016: 16) Dede Korkut kitabının bir Dresden bir de Vatikan olmak üzere
iki nüshası bulunmaktadır. Dresden nüshasının tam başlığı “Kitab-ı Dedem
Korkud ‘alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzân (=Oğuz Boyunun/Oğuzların Diliyle Dedem
Korkut Kitabı)”dır. İki kısımdan oluşan bu başlığın ana başlığı “Kitab-ı Dedem
Korkud”, açıklama yapılan alt başlığı ise “‘alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzân” şeklindedir.
Vatikan nüshasının adı ise “Hikâyet-i Oğuz-nâme-i Kazan Beg ve Gayrı
(=Oğuzname hikâyesi, Kazan Bey ve diğerleri)’dır.
Türkiye’deki Dede Korkut üzerine yapılan çalışmalarda Kilisli Muallim Rifat
yayınından itibaren eserin adlandırmasıyla ilgili bazı farklılıklar görülür. Kilisli
Muallim Rifat’ın hazırladığı çalışmanın Heinrich Friedrich Von Diez (17511817)’in Dresden yazmasından kopya edilmesi bu farklılığın temel nedenidir.
Tam bir yazma özelliği göstermeyen bu metinde H. F. Von Diez, kitabın ismini mim
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(m) harfi olmadan “dede” şeklinde kopya eder. Kilisli de kitabın adını “Kitabı Dede
Korkut…” şeklinde vermek durumunda kalır. Hâlbuki Dresden yazmasının
müstensihi, kitabın sadece “Dedem” kelimesini harekelemiştir. (Bekki 2016: 16)
Dresden Nüshası Hakkında:
Dresden Krallık Kütüphanesi’ndeki nüsha –bilim dünyasında bulunduğu
kütüphanenin ismiyle anılır- Henricus Orthobius Flischer tarafından bulunmuş ve
Latince tavsif edilerek kayda geçirilmiştir. (Sertkaya 2006: 9) Bu nüshayı gerçek
manasıyla bilim âlemine tanıtan ise H. F. von Diez olmuştur. Diez, 1815 yılında
yayımladığı “Denkwürdigkeiten von Asien (ikinci cilt, Berlin-Halle)” adlı eserinin
14. bölümünü “Tepegöz” boyunun incelenmesine (s. 399-457) ve Arap harfli
metnin dizilerek (s. 436-457) verilmesine ayırmıştır. (Sakaoğlu 1998: 973)
Dresden nüshası nesih tarzı ile yazılmış olup 153 yapraktır. Kitabın
genelinde birkaç istisna dışında hareke kullanılmamıştır. Kapak sayfasının
ortasında “Kitâb-ı Dedem Korkud ‘alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzân (=Oğuz
boyunun/Oğuzların diliyle Dedem Korkud Kitabı)” ibaresi ve bunun altında stilize
edilmiş bir yazı, sağ üst köşesinde “târih-i vefât-ı ‘Osman sene 993” kaydı ile kitapla
ilişkisi olmayan birtakım yazılar vardır. Kitabın ikinci sayfasında da yine abideyle
alakası olmayan birtakım beyitler, ilaç tarifleri ile hadisler bulunmaktadır. (Bekki
2015: 41)
Dresden nüshasının her sayfasında 13 satır vardır. Birinci sayfa “besmele”
ile başladığı için bu sayfadaki satır sayısı 12’ye düşer. Son sayfada ise 8 satır
bulunmaktadır. Metin “hanum hey” ibaresi ile son bulmakta ve hemen altında
“temmet” yer almaktadır. Sayfalar, tek çizgi ile çerçevelenmiştir. Metnin içerisinde
çoğu zaman cümleleri birbirinden ayırmak için bazen de rastgele serpiştirilmiş
renkli dairecikler bulunmaktadır. (Bekki 2015: 41)
Yazmada bazı kelimeler (soylamış/soylar, aydur, haberleşdi gibi)562, özel
adlar (Kara Göne, Delü Dündar, Kara Budak gibi)563 ve başlıklar564 fark edilecek

562

“… anasının yüzine bakdı soylamış görelim hanum ne soylamış…”

563

“…Kara Göne oğlı Kara Budak çapar yetdi çal kılıcın…”

564
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biçimde kalın ve renkli yazı ile yazılmış olmakla beraber, hem başlıklar hem de
metnin manzum ve mensur kısımları birbirinden ayrılmaksızın verilmiştir.
Kelimelerin yazımı birçok yerde tutarsız, bazı yerlerde de yanlıştır. (Gökyay
2000; Kaçalin 2006) Nüsha, bir giriş ve 12 “boy”u (destanî hikâye) ihtiva
etmektedir:
0. Mukaddime
1.Dirse Han Oğlı Buğaç Han Boyı
2. Salur Kazanun İvi Yağmalanduğı Boy
3. Kam Pürenün Oğlı Bamsı Beyrek Boyı
4. Kazan Big Oğlı Uruz Bigün Tutsak Olduğı Boy
5. Duha Koca Oğlı Delü Dumrul Boyı
6. Kanlı Koca Oğlı Kan Turalı Boyı
7. Kazılık Koca Oğlı Yigenek Boyı
8. Basat Depegözü Öldürdügi Boy
9. Begil Oğlı Emrenün Boyı
10. Uşun Koca Oğlı Segrek Boyı
11. Salur Kazan Tutsak Olup Oğlı Uruz Çıkarduğı Boy
12. İç Oğuza Taş Oğuz Âsi Olup Beyrek Öldügi Boy
Dedem Korkut Kitabının Dresden Nüshasının Bulunuşu:
Dede Korkut çalışmalarının Türkiye’de başlangıç noktası Kilisli Muallim
Rifat’ın basıma hazırladığı eserle gerçekleşir. İlim dünyası için Dede Korkut
araştırmaları bağlamında bir milat olarak kabul edilen bu aşamayı yani eserin
bulunuş ve yayınlanış hikâyesini Kilisli Muallim Rifat anılarında şu şekilde
anlatır:
“Harb-i Umumi içinde, Cenap Şahabettin Bey Berlin’e kadar bir seyahat
yapmış, orada İmparator kütüphanesinde bu kitabı görmüş, fotoğrafını
aldırmış, Maarif Nezaretine vermişti. Nezaret de, (Milli Tetebbular) Encümenine
gönderdi.
Bir toplantıda bu kitabı okuduk, faydalı gördük, neşredilmesine karar
verdik. Fakat kitap biçimsiz bir yazı ile yazılmıştı. Anlaşılıyordu ki müsteşrik
yazısıdır. Fazla olarak kitapta söz başı görülmüyor, sayfanın bir ucundan öbür
ucuna kadar bitişik gidiyordu. Sözler, eski olduğundan maksat kolaylıkla
anlaşılamıyordu.
Bu sebeplerden dolayı:
“…hanum hey. Kam Pürenün Oğlı Bamsı Beyrek Boyını Beyan İder Hanum Hey. Kam Gan oğlı
Han Bayındır…”
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-Bu kitabı Ziya Gökalp Bey’e verelim, okusun, biçim versin, ona göre
bastıralım, denildi. Bu sözü Ziya Bey kabul etti.
Kitabı Ziya beye verdik. Aldı, götürdü. Bir ay kadar yanında kaldı. Bir ay
sonra getirdi:
-Okudum fakat bir şeye benzetemedim, içinden çıkamadım. Bunu bir kere
de Rifat okusun, Dedi.
Bu defa kitabı bana verdiler. Bir defa okudum, iki defa okudum,
anlamadım. Elhasıl belki on beş defa okudum. Anlar gibi oldum.
Sonra anlayışıma göre yeniden yazmak istedim. Bir kere yazdım,
beğenmedim, bozdum, bir kere daha bir kere daha. Hülasa belki on beş defa
yazdım. Neticede anladım ki kitap bir mukaddime, bir makale ile on iki
hikâyeden ibarettir. Bir de kitap tamamen nesir değil, içinde nazımlar da vardır.
Binaenaleyh nazımları nazım şeklinde yazdım. Şu kadar var ki nazım
başlarına birçok kitaplarımızda görüldüğü veçhile nazım denilmemiş de
soylama-söyleme denilmiş.
Bu kelimenin kökü soydur. Ondan bir mastar yapılarak soylamak tabiri
eski kitaplarımızın bir takımlarında görülmektedir.
Bu kelime iki manada kullanılıyor.
1- Tavsif etmek, yani bir şeyi etrafı ile anlatmak.
2- Aramak.
İşte nazım yerinde kullanılan soylama birinci manada alınmıştır.
Bence bu kelime maksada nazım kelimesinden daha uygundur. Çünkü
nazım kelimesinde dizi fikri var, anlatma fikri yoktur.
Ben bu soylama kelimesini eski kitapların bir kısmında gördüm. Eskiler
şiir yerinde bunu kullanmışlar; daha sonraları deyiş tabiri kullanılmıştır.
Ben bu kitabı kendi keyfimce yazdım, fakat ne bir harf artırdım, ne bir harf
eksilttim. Benim işim hikâye başlarını, söz başlarını bulmak, şiir ile nesri
ayırmak ve bazı kelimelerin yanına işaretler koymak oldu. Muvaffak oldum mu
olmadım mı bilmem.
Beyaz ettiğim nüshayı Encümene takdim ettim. Azalar tedkik ettiler.
-İyi olmuş, işte bu kadar olur, pekâlâ, matbaaya verilsin, basılsın, tashihine
de Rifat baksın, dediler.
Yalnız Ziya Bey söz istedi:
-Müsaade buyurun da bir de ben Rifat ile birlikte okuyayım, düşüneyim,
dedi.
Azalar bu fikri de kabul ettiler.
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Bunun üzerine Ziya Bey;
-Aksaray’da Sineklibakkal’da bizim ev var sen bana sabahları gelirsin.
Öğleye kadar birlikte okuyalım, düşünelim. Dedi.
Kabul ettim. Bir hafta kadar Ziya Bey’in evinde okuduk, her kelimesini
düşündük. Neticede Ziya Bey yazdığım nüshayı aynen kabul etti. 332 (1916)
senesinde matbaaya verdik, basılmaya başladı.
Encümen bana kitabın içindeki eski Türkçe kelimelerinin hali ile kitabın
sonuna konulmasını da havale etmişti. Fakat uğraştım, uğraştım, tamamıyla
halledemedim. Aczimi söyledim, zaman istedim.
Encümen beni mazur gördü:
-Pekâlâ, sonraya kalsın denildi ve kitap o suretle çıktı.
Ben o zaman kitabın başıma adımı Müstensih diye gösterdim. Şimdi
anlıyorum ki kelime kâfi değildir. “Müstensih ve mürettip” yahut “halis Türkçe
olarak biçime koyan” demeliydim.
Kitabı bu şekle koymakla iyi bir şey yapıp yapmadığımı bilmiyorum. Şu
var ki, aradan şu kadar sene geçtiği halde, başkaları değişik bir biçim
vermemiştir.
Kitapta satırlar, satır araları, hece itibariyle birbirine müsavi ve oldukça
kafiyeli iken üzerinden zaman geçerek cahillerin elinde bozula bozula bu hale
mi gelmiştir? Buna da imkân görüyorum.
Kitabı nazım ve nesir kısmına ayırdığım zaman isabet ettim mi, etmedim
mi? Diye düşünmekte idim. O sırada kitapçıların birisinde bir risale şeklinde
Tepegöz hikâyesini almış, başka bir ibare ile yazılmış ve nesirlerin aralarına
hece hesabı ile koymuştu.
Bu eseri görünce isabet ettiğime kail oldum.
Fakat şu günlerde kitabı bir daha gözden geçirim. Nazım ve nesri
ayırmada yanıldıklarını gördüm. Binaenaleyh şu kitabı bir daha yazmak
mecburiyetindeyim.
Kitap basılıp çıktıktan sonra bir gün Ziya Bey bana şöyle dedi:
-Rifat bundan sonra senin adın Dede korkut olsun. Sana bir kopuz alalım,
ustasını da bulalım, çalmasını öğren, sana memleketimizin her tarafını gezmek,
Dede Korkut hikâyelerini söylemek için bol tahsisat verelim. Kopuzu koluna tak,
ilden ile şardan şara gez. Hikâyeleri anlat, kopuzu çal, soylamalarıyla, gel şu
hizmeti kabul et.
Bu teklife şöyle cevap verdim:
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-Benim musikiye istidam yoktur. Bir kere Mususllu Hafız Osman
Efendi’den musiki dersi almak istedim. Bana:
-Bakalım kabiliyetin var mı? Sana bir şarkı vereyim, anlayayım, dedi.
Sonra:
Havabgah yâre arz için ahvalimi,
Bir perişan halini gördüm unuttum halimi.
Şarkısını öğretmek istedi. Bir ay her gece bir saat benimle meşgul oldu.
Bir ay sonra kararını vermek için tekrar söyletti. Herhalde birçok falso yapmış
olduğum için kızdı haykırdı:
-Bu yaşıma geldim, yüzlerce insanlara ders verdim fakat senin gibi
kabiliyetsiz görmedim. Allah seni taş yaratmış adam. Defol cehennemin dibine
kadar git, bir daha yanıma yurduma uğrama, sesini duyarsam sana hakaret
ederim, diye beni kovdu. İşte ben böyle bir adamım. Ağzımda kabiliyet
olmadığı gibi parmağımda da yoktur. Ne vakit elime bir saz aldımsa tellerini
kırdım, vazgeç azizim. Rifat, yazıcı olur, fakat kopuzcu olamaz. İstersen
verdiğin adı geri al, dedim.
Ziya Bey güle güle katıldı:
-Adını ben verdim yaşını Tanrı versin! Dedi.
Ben de “Amin dedim”.
*
Dede Korkut kitabı hakkıyla dindarlık üzerine yazılmıştır. Cenab-ı
Hakk’a, Peygambere son derece merbutiyet taşıyor. İçinde öyle sözler var ki
insan o sözlere karşı derin bir hürmet duyar.
Mesela 90. Sayfadaki yedi heceli:
“Yücelerden yücesin
Kimse bilmez nicesin”
Beyti Hekim Senayi, Şeyh Ata, Mevlana Celaleddin, Sultan Veled,
Abdurrahman Cami, Âşık Yunus gibi ariflerin sözlerine benziyor.
Bütün bu dediğim şeylerden anlaşılıyor ki ozanlar okumuş, olgunlaşmış
değerli insanlar imişler. Onların kopuzu Mevlana’nın neyi yerinde imiş.
Kitapta dört şeye çok önem verilmiştir. Birincisi yiğitlik, kahramanlık.
Şöyle ki: her Türk’ü kahraman yapmak için bir çok kıymetli misaller
getirilmiştir. Kitap bu noktada birçok hamaset-namelerin fevkindedir. Bundan
dolayı kitaba Kahramanlar Kitabı yahut Kahramanlık Kitabı desek olabilir.
Evet her Türk için kahramanlığı gaye bilmek ve kahraman olmağa çalışmak bir
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vazifedir. Türk öyle bir fikir beslemelidir ki: “Kurda rastgelsem ağzını yırtarım,
karşıma arslanlar çıksa bir yumrukta kafasını ezerim.” Demelidir.
Kitap yiğitliği yalnız erlerde değil kızlarda da arıyor. Kahraman bir kız
kendisine kahraman bir eş arıyor.
İkincisi ahlaktır. Kitabın içinde ahlaka aykırı bir şey yoktur. Her
muaşakayı kitap nikâh ile neticelendiriyor.
Üçüncüsü aile muhabbetidir. Kitap bir ailenin efradını birbirine
bağlıyor. Ve hepsini birbirine yardıma koşturuyor, kocasına yardıma
koşturuyor. Kocasına bir felaket gelen kadın kılıç kuşanıyor, kocasına yardıma
koşuyor. Her kadın kocasını seviyor. Onun yoluna kendisini feda etmek istiyor.
87. Sayfadaki Deli Dumrul hikâyesi güzel bir piyes olur.
Dördüncüsü Türkleri evlat yetiştirmeye teşvik ediyor. Çocuğu olmayan
bir er yahut bir kadın çocuklu birisi kadar mazhar olamıyor.” (Bilge, 1997: 15)
Kilisli Muallim Rifat’ın bulunuş ve yayınlanış hikâyesini bu şekilde
aktardığı Dede Korkut kitabı üzerindeki çalışmanın önemi ortadadır. Zira
Dede Korkut’u defalarca okuduktan sonra manzum ve mensur kısımların
ayrılması gerektiği kanaatine varır ki bu durum sonraki araştırmacıların işini
kolaylaştıracaktır.
Yine bu manzum kısımlarda yer alan soylama tabiri Kilisli tarafından
tespit edilir ve kullanılır ki bu da diğer önemli bir husustur. Zira soylama
kopuz eşliğinde söylenen manzum parçalar için geçerli bir terimdir. Bunu ilk
defa soylama olarak satırları kafiye olacak şekilde dizmiştir.
Kilisli Muallim Rifat, Dedem Korkut Kitabının Dresden nüshasında
kelimeler üzerinde yaptığı değişikliği köşeli parantez ile orijinalinin hemen
yanına kaydetmiştir. Bu sayede hem orijinal kelime hem de Kilisli’nin yaptığı
değişiklik gösterilmiş olur. Kitabın ilk hikâyesi olan Dirse Han Oğlu Boğaç Han
Hikâyesinde 113 kelime üzerinde değişiklik yapmış ve bunu köşeli parantez
içerisinde göstermiştir. Salur Kazanın Evinin Yağmalandığı Boy adlı hikâyede
140 kelime üzerinde; Kam Pürenin Oğlu Bamsı Beyrek Boyu’nda 171 kelime
üzerinde; Kazan Bey Oğlu Uruz Beyin Tutsak Olduğu Boy hikâyesinde 114
kelime üzerinde; Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Hikâyesinde 21 kelime
üzerinde; Kanlı Koca Oğlu Kanturalı Hikâyesinde 80 kelime üzerinde; Kazılık
Koca Oğlu Yigenek Hikâyesinde 38 kelime üzerinde; Basat’ın Tepegöz’ü
Öldürmesi Hikâyesinde 57 kelime üzerinde; Begil Oğlu Emrenin Hikâyesinde
47 kelime üzerinde; Uşun Koca Oğlu Segrek Hikâyesinde 45 kelime üzerinde;
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Salur Kazanın Tutsak Olup Oğlu Uruz’un Çıkarması Hikâyesinde 40 kelime
üzerinde; İç Oğuzun Dış Oğuza Asi olup Beyrek’in Öldüğü Hikâyesinde 30
kelime üzerinde değişiklik yapar.
Toplamda 896 kelime ya da kelime grubunda düzeltme ihtiyacı duyan
Kilisli Muallim Rifat Bilge titiz bir okuma yaptığını göstermiş olur. Dede
Korkut’un bulunuş hikâyesinde kendi ağzından da naklettiği üzere bu metni
belki on beş defa okuyarak manzum ve mensur karışık yazıldığının ayrımına
varmıştır. Bunun yanında yazıya geçen kişinin gözünden kaçan yanlışlıkları
farkedecek kadar Türk diline hâkim olması ise takdire şayan diğer bir
özelliğidir. Zira fark ettiği ve düzeltme ihtiyacı duyduğu yanlışların bir kısmı
basit harf hataları olmakla birlikte bazı kelimler ise metin bağlamına uymayan
ve ancak Türk dili ile birlikte Türk kültür tarihine de vakıf bir araştırmacı
tarafından çözülecek nitelikte güçtür.
Örneğin kimi zaman taht sözcüğünün Arap harfli yazımında hı harfi
yerine ha harfinin kullanımı gibi sadece nokta yanlışlığını giderirken, kimi
zaman da cümlenin gelişinden olumsuz olması geren bir eylemi örneğin Tanrı
seni namerde muhtaç eylesün hanum hey biçiminde okunuşunu Tanrı seni
namerde muhtaç eylemesün şeklinde düzeltir.
Çalışma hakkında Ömer Faruk Akün’ün tespitleri şu şekildedir: “Kitab-ı
Dede Korkud alâ. Lisân-ı Tâife-i Oğuzân (İstanbu l 1916) Asar-ı İslamiyye ve
Milliyye Encümeni'nce hazırlanması kendisine havale edilen eserin tek
nüshası olarak bilinen Dresden nüshasından yapılmış kötü ve kusurlu bir
istinsah üzerinden, Türkoloji ve Türk filolojisinin o zamanki seviyesinin
müsaade ettiği nisbette gerekli tashih ve düzenlemelerle yapılmış metin
tesisidir. Türk okuyucusunun eline eseri ilk defa bütün olarak veren neşir,
hemen çıktığı tarihten itibaren beraberinde Türk kültür ve edebiyatında adeta
çığır açıcı bir tesir getirmiştir. Kilisli’nin bu çalışması, eserin Orhan Şaik
Gökyay ve özellikle Muharrem Ergin tarafından yapılan Latin harfli neşirlerine
ve tıpkıbasımları ortaya konulana kadar ellerden düşmemiş literatürde
yıllarca tek başına bir referans olmuştur. Kitab-ı Dede Korkud'u bir bütün
olarak ortaya koyup tanıtması, metni çözmedeki gayreti yönünden ilim âlemi
Kilisli Rifat'a çok şey borçludur (E. Rossi. ll Kitab- ı Dede Qorqut". Racconli
epico-cauallereschi det Turci, Vatican 1952, s. 3) (Akün 2002:19)

458

Kilisli Muallim Rifat’ın Gözüyle Dede Korkut’u Okumak

Sonuç
Türk kültürünün geniş hazinesi içerisinde geçmişi geleceğe taşımayı
kendisine şiar edinen Kilisli Muallim Rifat, Türk dili ve edebiyatının yanı sıra din
bilimleri ve tercüme alanında yaptığı çalışmalarla geçmişi geleceğe taşımada
adeta bir köprü görevi üstlenir. Divanü Lügatit-Türk’ün yayınlanması ve
Tarama Sözlüğüne yaptığı katkı bunların en önemlilerindendir. Ancak Türk
kültür tarihinin eşsiz eserlerinden olan Dede Korkut Hikâyelerinin Dresden
nüshasının büyük bir emek sonucu yayına hazırlanması ile yalnızca edebiyat
araştırmalarında değil dil, kültür ve diğer sosyal bilimler alanlarına da katkı
sağlamıştır.
Milletleri oluşturan değerlerin farkında olarak çalışma ile geçen bir ömre
eşsiz eserler sığdıran Kilisli Muallim Rifat, yaptığı hizmetlerle ölümsüzlüğe
erişen âlimlerden olmayı hak etmiştir.
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Kilisli Mustafa Rûhî Efendinin Rûhu Şurûhunda Akıl,
Aklın Fonksiyonları ve Akla Verilen Değer
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARAKUŞ
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
ÖZET: İslam’ın temel esasları ve ahlaki konularını toplumun her kesimine
öğretmek ve öğüt vermek maksadıyla yazılan nasihatname türü eserler kültür dünyamız
açısından son derece önemlidir. Nasihatnamelerin İslâm kültür coğrafyasındaki en
meşhur örneği ise Ferîdüddin Attar’ın Pendnâme’sidir.
Toplum yapısını oluşturmada etkisi olduğu düşünülen Pendnâme, özellikle
Osmanlı kültür sahasında çokça okunmuş ve tanınmıştır. Bu şöhreti dolayısı ile de
defalarca tercüme ve şerh edilmiştir. Attâr’ın Pendnâme’sinin şerhlerinden biri de Kilisli
Mustafa Rûhî Efendi tarafından Hicrî 1181(1767/68) yılında kaleme alınan Rûhu
Şurûh’tur.
Rûhî Efendi Kilis’te doğan ve Kilis’te tahsilini tamamlayan şair ve ediplerin en önde
gelenlerinden biridir. Kilisli Rûhî, şerh ettiği Pendnâme ile ahlakî, edebî, fikrî vb.
konulardaki görüşlerini hikmetli ifadeler ve anlaşılır bir dille kaleme almıştır.
Rûhu Şurûh’ta insanı diğer varlıklardan ayıran özellik olarak, onu en şerefli ve en
üstün varlık konumuna yükselten akla ve aklın fonksiyonlarına da yer verilmiştir. Osmanlı
Devletinin zor dönemlerinde, taşrada yaşayan bir edibin akla vermiş olduğu bu değer, din
ilimleri yanında aklî ilimlerin de tahsil edilmesinin gereğine işaret etmesi bakımından
önemlidir.
İşte bu çalışmada aklın tanımı ve mahiyetinden hareketle Kilisli Rûhî’nin Rûhu
Şurûh’unda akla verdiği değer araştırılmıştır. Burada akıl; Tanrı vergisi İlahî bir nur,
kendisine uyulduğunda yol gösterici bir öğretici, dünya ve ahiret mutluluğunu temin eden
bir kurtarıcı, hem ilim elde etmede hem de ilmin kullanılmasında ihtiyaç duyulan bir
rehber olarak ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kilisli Mustafa Rûhî, Nasihat, Din, Felsefe, Akıl.

Reason, Functions And The Significance Of Reason in Kilisli Mustafa
Rûhî’s “Rûhu Şurûh”
The masterpieces written for giving advices with an aim to teach and preach
Islam’s main principles and its ethical issues to the each class of society are highly
important for our culture. One of the most well-known examples of these masterpieces in
Islamic cultural geography is Feridüddin Attar’s Pendnâme.
Pendnâme, which is creating a social structure, is a prominent and a widely read
piece of literary work in Ottoman cultural environment. Due to this reputation it was
translated and paraphrased many times. Rûhu Şurûh is written by Kilisli Mustafa Rûhî
Efendi in 1181 Hijri (1767/68), one of the paraphrases of Attar’s Pendnâme.

Mehmet KARAKUŞ
Rûhî Efendi is one of the poets and foremost man of letters who was born in Kilis
and completed his education there. Kilisli Rûhî writes wise words and, his visions about
morals, manners and ideas etc. in his paraphrased work of Pendnâme with clear language
In Rûhu Şurûh, topics like reason and its functions are also included as an aspect
that separates man from other beings and carries mankind’s existence to the superiority.
In the hard times of Ottoman Empire, reason which is of great importance by man of letters
who lived in rural areas must be studied together both by the religious sciences rational
sciences.
Therefore, with reference to reason’s essence and definition, this study examines
the analysis of the meaning that was attached to the reason by Rûhî Efendi in Rûhu Şurûh.
So, the reason in this work, is a gift, a didactic divine power which shows the right path
when someone strings along with it, it is a savior that ensures mundane and ethereal
happiness, a guide which is used to obtain knowledge and to use this knowledge.
Key Words: Kilisli Mustafa Rûhî, Advice, Religion, Philosophy, Reason.

Giriş
Her toplum sahip olduğu maddi ve manevi değerlerini gelecek nesillere
aktarmak için çaba harcar. Böylelikle toplum ictimai yoldan tevarüs eden maddi
ve manevi unsurların bütünü olan kültürünü565 aktarmaya çalışmakla hem
köklerinden kopmamış hem de geleceğin inşasına yön vermiş olacağını
düşünür. Yaşadığımız kültür ortamında bu hedefi gerçekleştirmek üzere
toplumun tamamını özellikle de gençleri, töreye bağlı, dini ve ahlaki bakımdan
arzu edilen şekilde yetiştirmek hedefiyle nasihatname türü eserlerin yazıldığını
görmekteyiz. Nasihat-nâmeler ya da pend-nâmeler genelde ahlâkî bir gayeyle
kaleme alınmış öğretici eserlerdir. İslâm toplumları teorik ahlâktan ziyade
ahlâkın uygulamasına önem vermişler, dinin emir ve yasakları ile gelenek ve
töre ahlâkı içinde yapılması veya yapılmaması gereken davranışları konu alan
nasihatnâme türü kitapların telifi doğrultusunda gayret sarfetmişlerdir.
Yazarların kendi gözlemleri, bilimsel çalışmaları ve kültürel birikimlerinin yer
aldığı bu eserlerde öğüt verilirken âyet ve hadislerden, atasözleri ve
vecizelerden yararlanılmış ayrıca muhtelif hikâyeler anlatılıp kıssadan hisse
alınması öğütlenmiştir.566 Öğüt verme, İslam düşüncesi içerisinde son derece
kıymetli bir yöntemdir. Zira yeri geldikçe herkesin başvurduğu bir yöntem olan
öğüt verme, dinin temel kaynakları olan Kur’an ve Hadislere dayanmaktadır.567

Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, MEB Yay. İstanbul 1969, s.36.
İskender Pala, “Nasihatnâme”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 32, İstanbul 2006,
s. 409.
567 Bu konudaki ayetler için bkz. Araf 7/62-68-79-93;Tevbe 9/91; Nahl 16/25.
565
566
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Bu tür eserlerin hemen hepsinin netice itibariyle etkilendiği veya model
olarak benimsediği eser ise Feridüddin Attar’ın Pendnâme’sidir.568
İranlı mutasavvıf ve şâir Ferîdüddîn Attâr, Nişâbur’da 537-540 h./11421145-46 m. yılları arasında doğmuş ve 618 h./1221 m. yılında yine Nişâbûr’da
vefât etmiştir. Adı Ebû Hâmid Muhammed bin Ebî Bekr İbrâhîm yahut İbnü’lFüvâtî’ye göre Sa’d bin Yûsuf’tur. Attâr ve Ferîdüddîn onun mahlaslarıdır.569
Pendnâme, İslami ve tasavvufi bir görüşe dayanan pratik ahlak kurallarını,
insanlık duygularını, beşeri faziletlerle muaşeret usullerini, hatta en basit
yasayış tarzlarını kuvvetli ve ahenkli bir mesnevi kalıbı içinde vecizelendiren
kendi nev'inden en mükemmel bir örnektir. Gerçekten Pendnâme Şark-İslam
klasiklerinin şekil ve öz bakımından eriştiği merhaleyi de aydınlatmaktadır.
Pendnâme, genel bir bakışla İslami bir temele dayanan ahlak ve adap kaidelerini
kısa formüller halinde gençliğe aşılamak maksadıyla yazılmış didaktik bir
eserdir. İçinde her seviyeye hitap eden müsbet ve kuvvetli fikirlerin de
serpiştirilmiş olmasına göre uzun bir tecrübenin derin ve ihatalı bir bilginin
rehberliğiyle pratik hayatta mutlu olabilmenin sırlarını da öğretmektedir.570
Pendnâme, okuyan herkes tarafından kendince dersler çıkarabileceği
zengin içerikli bir eserdir. Sosyal konular başta olmak üzere ahlaklı ve huzurlu
bir toplum oluşturma hedefini taşıyan Pendnâme, içerisinde yer alan öğütler
aracılığı ile insan psikolojisi konusunda da önemli yaklaşımlara yer
vermektedir. Temel amaç insanlara doğru yolu, ahlaki erdemleri göstermek olsa
da, muhatabı doğrudan insanların zihin ve ruh dünyaları olduğundan ve sonuçta
istendik davranış değişikliği amaçlanmasından dolayı kitabın pedagojik ve
psikolojik önemi de ortadadır.571 İşte bu sebeple de daha ziyade gençler için
kaleme alınmış olduğu söylenebilir.
Attar’ın Pendnâme’si de dâhil olmak üzere asırlar boyu kaleme alınan bu
tarz eserlerin ifade ve üslûb farkı ne olursa olsun hemen hepsinde amaç aynıdır.
Belli bir dünya görüşünün kazandırılması veya hâkim kılınması ve dolayısıyla
belli bir insan tipinin oluşturulması. Öyle ise bu tarzda ahlâkî ve didaktik
nitelikli eserleri kaleme alan şahsiyetlerin ideal insan tipinden anladığı ve
Rıdvan Canım, “Pendnâmeler ve Türk Edebiyatında Benzer Nitelikli Öğüt Kitapları” Ondokuz
Mayıs Ünviversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Samsun 1988, C.3. s. 153.
569 M. Nazif Şahinoğlu, “Attâr, Ferîdüddin”,Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 4, İstanbul
1991, 95-98.
570 Feridüddin-i Attar, Pendname, çev. M. Nuri Gençosman, MEB Yayınları, İstanbul 1993, Önsöz s.
VI.
571 Mustafa Doğan Karacoşkun, “Şark-İslâm Klasiği Pendname’ye Göre Kişilik Tipleri ve Mutluluk
Yolları”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2012, s.10-11.
568
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yaşanılmağa değer saydığı hayat ne idi? Bunu, madde dünyası ile temasların
doğuracağı her türlü ihtiras taşkınlığından ve basit menfaat endişelerinden
hatta gelecek kaygısından uzak, kendi iç âlemine çekilmiş, telaşsız ve rızkından
emin bir insan yani kâmil insan veya ideal insan ile mümkün olduğu ölçüde
kendi içine kapalı, dar ve statik bir yaşayış tarzı, gündelik ihtiyaç miktarıyla
sınırlanmış basit bir geçim seviyesi şeklinde tanımlamak mümkündür.572
Ferîdüddîn Attâr’ın Pendnâme adlı eserindeki düşünceleri, ilim adamı
olsun ya da olmasın Osmanlı coğrafyasında birçok kişiyi etkilemiş, üstelik eser
sadece okunmakla kalmamış yeni nesillere rehberlik etmesi maksadıyla
defalarca da şerh edilmiştir.573
İşte Attâr’ın Pendnâme adlı eserine yazılan şerhlerden biri de Kilisli
Mustafa Rûhî Efendi (1133- 1212 h.) nin yazmış olduğu Rûhu Şurûh’tur.574
Rûhî Efendi, kendi ifadesiyle dost meclislerinde Pendnâme’yi talebeye
okuttuğunu ve çok zaman incelikleri üzerinde dostlarıyla fikir alışverişinde
bulunduğunu, yine bir dost sohbetinde Pendnâme’nin, inceliklerine vâkıf bir
ilim sahibi tarafından şerh edilmesi gerektiğinin önemini dile getirdiğini
belirtir. Ancak dostları bu işi ancak ancak kendisinin yapabileceğini ifade
ederek, Pendnâme’nin şerhini yapmaya kendisini iknâ ederler.575
Şerh geleneği özellikle İslam kültür coğrafyasında sık başvurulan
yöntemlerden birisidir. Şerhler, önemli görülen ancak herkes tarafından
anlaşılması kolay olmadığı düşünülen eserlere yapılmakta olup bununla o
eserdeki kapalılıkların giderilmesi amaçlanmaktadır. Zira şerh; bir metnin, daha
iyi anlaşılması için, o metni başkalarından daha iyi anladığı kanaatinde olan
kişiler tarafından açıklanmasının yapılmasıdır.576
Şerhedilecek esere karar vermede o eserin son derece önemli olmasının
yanında şerhedecek kişideki yetkinlik de önemlidir. Bu nedenle “şerhler
yazarların ifadelerine göre, manevi bir işaret ile veya dostların ısrarı ile yazılır.
Böylece ilk durumda ortaya konulan şerhin manen teyit edildiği ve
Canım, s. 158.
Attar, Önsöz s. VIII; Ayrıca Kilis’li Mustafa Rûhi’nin ölüm tarihi olarak 1213 h. yılı olduğu bazı
kaynaklarda geçmektedir. Bkz. M. Ali Kırboğa, Kamus’ül-Kütüb ve Mevzûâti’l Müellefât, Yenikitap
Basımevi, Konya 1974, s. 287.
574 Kilisli Mustafa Rûhî Efendi, Rûhu Şurûh, 1316 h. Yılında müellif nüshasından yazılan nüsha
(bkz. Rûhu Şurûh, Yp. 219/b) , 1/a-219/b varak. (Rûhu Şurûh’un bu nüshası Kilisli araştırmacıyazar Mehmet Tektuna Bey’de bulunan nüsha olup, çalışmamızda kullanılmak üzere kendisinden
temin edilmiştir.)
575 Rûhu Şurûh, Yp. 3/a.
576 Tunca Kortantamer, “Teori Zemîninde Metin Şerhi Meselesi”, Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı. VIII, İzmir 1994, s.1.
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doğrulandığı, ikinci durumda da o metindeki zorlukları ve kapalılıkları
açabilecek kişinin ancak kendisinin olduğu üstü kapalı bir şekilde ifade edilmiş
olur.”577
Şerhler, bir edebî metnin tamamına yapılabilecegi gibi bir kısmına da
yapılabilir. Bir şâirin divanından bir/birkaç gazele veya kasideye veya
şerhedilen metin mensur ise bir fasla/bahse de yapılmış olabilir. Bu tip şerhlere
umumiyetle şârih tarafından farklı bir isim verilmez. Şârihler, ancak yaptıkları
şerh müstakil ve mufassal bir eser haline gelmişse farklı bir isim vermeyi tercih
etmişlerdir.578 Eserimiz olan Rûhu Şurûh da müstakil sayılacak bir eser halinde
olduğundan şerhettiği eserden farklı bir isimle anılmaktadır. Bunu Kilisli Rûhî
“bi-fazli’llāhi teālā bu şerh-i hayāt-efzā beyān-ı şurrāh-ı pīşīne nisbet olınsa rūhı pür-fütūh mesābesinde idigi nümāyān olmaġın Rûhu Şurûh ile tesmiyeye şayan
olmışdur” demek suretiyle ifade eder.579 Yani Allah-u Teâla’nın fazlı ile bu hayat
arttıran şerh, önce şerhedenlere nisbet olunsa ruhu çokça açan mesabesinde
göründüğünden Rûhu Şurûh adıyla isimlendirmeye layık olmuşdur, demekle
bunu ifade etmektedir.
Şerhleri bir metin üzerinde yapılam basit tekrarlar olarak görmemek
gerekir. Şerh de olsa, “bir metin; onu meydana getiren sanatkârın iç benliğini ve
o devrin hususi karakterini bize vuzuh ile gösteren değerli bir vesikadır. Ondan
mümkün olduğu kadar istifade etmeğe uğraşmalıyız.”580 Bu nedenle Rûhu Şurûh
son derece öneme sahip bir şerhtir. Çünkü dönemin sosya-kültürel yapısına ait
ipuçlarını da bize vermektedir. O halde bu tür eserlerin incelenmesi o
dönemlerin tanınmasına katkı sağlaması yönüyle de ayrıca önemli olmaktadır.
Ancak Rûhu Şurûh’a bu yönüyle bakmak başka bir çalışmanın konusu
olabileceğinden bu çalışmada yer verilmeyecektir.
Rûhu Şurûh, Farsça Pend-i Attâr’ın açıklamalı bir şerhi olup 18. yüzyıl
ortalarında 1181(1767/68) tarihinde te’lif edilmiştir.581 Farsça ve Arapça
kelime bilgisi yanında tefsir, hadis, kelâm, tasavvuf, psikoloji vb. çeşitli ilimleri
içeren geniş malumatlı bir eserdir. Böyle kıymetli bir eser, ne yazık ki hak ettiği
değeri görmemiş az tanınmış bir eserdir.
Kilisli Rûhî, yaşadığı dönemin önemli ilim erbabındandır. Sözlük yazarı ve
tarihçi Mütercim Âsım Efendi (ö. 1235/1819) nin, şiir ve edebiyatı o sırada
M. A. Yekta Saraç, “Şerhler”, Türk Edebiyatı Tarihi, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları,
C.2, İstanbul 2006, s. 126.
578 Saraç, s. 123-124.
579 Rûhu Şurûh, Yp. 3/b.
580 Ali Nihad Tarlan, Edebiyat Meseleleri, Ötüken Neş. İstanbul 1981, s. 203.
581 Rûhu Şurûh, Yp. 219/a-b.
577
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Antep’te olan Kilisli Mustafa Rûhî Efendi’den öğrenmiş olması dahi, onun bu
sahadaki yetkinliğini göstermesi bakımından önemlidir.582 Kilis Tarihi’ni yazan
Kadri Timurtaş’a göre Kilisli Rûhî adı bugün bile her Kilisli’nin hürmetle
hafızasında yerleşmiş büyük bir isimdir. Bu zatın yaşadığı zamana ait ve
kendisinin hususî hayatına müteallik menkabeler, fıkralar hâlâ münevver
zümrenin edebî mübâheselerine zemin teşkîl eder. Rûhî Efendi, Kiliste yetişen
şâirlerin başçılı bulunuyor. Şâir olduğu kadar ve belki daha fazla bir ilim adamı
olan Rûhî’nin şâirlikte büyük bir şöhret kazanması, muhitine ve zamanına göre
iyi bir edip tanınmasından ileri gelmiştir. Mustafa Rûhî Efendi,
Çelebizâdeler’dendir.
1133
(1720/21)
tarihinde
doğmuştur.
Çekmecelizâde’den ilim tahsilini tamamlayarak icâzetnâme almıştır. Bundan
sonra Güllü Câmi Medresesinde ders okutmağa başlamış, halkın irfanına önemli
hizmetlerde bulunmuştur. Rûhî Efendi Türk, Arap ve Fars lisanlarının
edebiyatına vâkıf ve bu üç lisanda şiir söylemeğe muktedir idi. Rûhî, ilim ve
edebiyat cihetiyle parlak ve hürmetli bir hayat yaşadıktan sonra 1212
(1797/98) tarihinde vefat etmiştir.583 Kilisli Rûhî’nin, Feridüddini Attar’ın
Pendnâme’sine şerh olarak yazdığı Rûhu Şurûh’un nüshaları kütüphanelerde
mevcut olup üzerine doktora tezi olarak çalışılmıştır.584
Kilisli Mustafa Rûhî Efendi eserinin Rûhu Şurûh’un “sebeb-i te’lîf”
kısmında; Kilis’te doğduğunu yine eğitimini burada tamamladığını ve hayatını
Kilis’te sürdürmekte iken vatanda erbab-ı marifete rağbet olmadığından
Antep’e gitmek zorunda kaldığını anlatır.585 Ancak zamanla vatan hasretine
dayanamayıp Kilis’e döndüğünü ve kendi ifâdesi ile uzleti ihtiyar edip: “Halktan
inkıta’ ile zâviye-i tenhâyîde karâr” kıldığını; kendini kitap mütalaasına
verdiğini ifade eder.586 Sonrasında ise bir ilim erbabına, köşesine çekilip uzlet
içerisinde yaşamasının doğru olmadığını düşünerek Pendnâme’nin şerhini
yapmaya karar verir.
Rûhu Şurûh’ta çeşitli konular ele alınır. Bu konulardan biri de akıldır. Akıl
insanın düşünmesini, bilmesini, davranışlarına belirli bir tutum kazandırmasını,

Mustafa S. Kaçalin, “Mütercim Âsım Efendi”, Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt 32,
İstanbul 2006, s. 200.
583 Kilisli Kadrî, Kilis Tarihi, Yay: Kilis Cumhuriyet Kütüphanesi Sahibi Osman Vehbi, Burhaneddin
Matbaası, İstanbul 1932, s. 150-155.
584 Cumhur Ün, Kilisli Mustafa Rûhî Efendi’nin Ruhu’ş-şurûh u. Doktora Tezi. Trakya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne 2007.
585 Rûhu Şurûh, Yp. 1/a-b.
586 Age, Yp. 2/a.
582
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iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırmasını sağlayan bir yetinin
adıdır.
Aklın kullanılması ve akla değer verilmesi hem felsefe hem de din için
vazgeçilmezdir. Ancak akıl, gerçekten tanımlanması zor olan kavramlardan
biridir. Bu nedenle de çoğunlukla aklın tanımı, fonksiyonları üzerinden
yapılmaktadır. Birçok tanımı yanında akıl; dini çerçeve içinde hak ile batılı,
güzel ile çirkini birbirinden ayırt eden ve bilginin esasını teşkil eden ilahi güç587
olarak ifade edilmektedir.
İnsanın en belirgi özelliği, bir akıl varlığı olduğudur. Ancak İslam
düşüncesi içerisinde aklın kendi başına yeterliliği noktasında farklı görüşler
ileri sürülmüş ve akil-vahiy başka bir deyişle felsefe-din ilişkisi bir problem
olarak görülmüştür.588
Bu çalışmada İslam düşüncesinin akıl-vahiy dengesinin yitirildiği ve akla
yeterince yer verilmediği dolayısıyla da üretken olmadığı ifade edilen bir
döneminde, merkeze uzak küçük bir Anadolu şehrinde, bir edibin halkı
aydınlatmak, ahlaki olgunluğa eriştirmek gayesiyle Feridüddin Attar’ın
Pendnâmesine yazdığı şerhten hareketle akla ve aklın fonksiyonlarına yüklediği
anlam araştırılacaktır.
Akıl Nedir?
Gerçekte insan, bedeni yapısı itibariyle sair canlı varlıklar gibidir. Ancak
akıl ve irade sahibi olması yönüyle insan, diğer canlılardan farklıdır. Bu
özellikler de insanın tüm varlıklar içerisinde en seçkin konumda olmasını
sağlamıştır. Bundan dolayı Rûhu Şurûh’ta akıl, Allah’ın yarattığı en yüce varlık
olarak tanımlanmakta ve akıllı olan kimsenin şükretmesi gerektiği
belirtilerek589 akıl övülmektedir. Kilisli Rûhî’ye göre bilinmelidir ki akıl her
durumda övülmüş nimetlerden olduğundan nasihatlerin kabul edilmesine
önem verildiğinde “eger akl tutar isen şöyle eyle”590 diye söze başlanmakta ve
nasihatler yapılmaktadır. Yani nasihatler, aklını kullanan kimselere yapılır.
Çünkü verilen nasihati ancak akıllı olanlar anlar ve gereğini yerine getirir.

587 Ahmet Cevizci, Paradigma Felsefe Terimleri Sözlüğü, Paradigma, İstanbul 2003, s.13; Ayrıca akıl

ile ilgili diğer alanlardaki tanımlar için bkz. Aynı eser, s. 12-13.
588 Bkz. İbn Rüşd, Faslu'l-Makal, Felsefe-Din İlişkisi, çev. Bekir Karlığa, İşaret Yayınları, İstanbul
1992; Ömer Mahir Alper, İslam Felsefesinde Akıl-Vahiy/Felsefe-Din ilişkisi, Ayışığı Kitapları,
İstanbul 2000.
589 Rûhu Şurûh, Yp. 47/a.
590 Age, Yp. 69/b.
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Kilisli Rûhî, aklını kullanmayan kimsenin bu geçici dünyada yemek ve
yatmaktan başka bir şey bilmediğini ve böyle olan akılsız kimsenin
hayvanlardan farkı olmadığını (eşek ve ot yiyen inek gibi olduğunu) ifade eder.
Böylece aklını kullanmanın dünyaya niçin geldiğinin farkında olmayı sağladığını
yani yaratılış gayesinin ne olduğunun bilincine vardırdığını dolayısıyla da geçici
olan dünyaya gerektiği kadar değer verip buna uygun bir hayat yaşaması
gerektirdiğini belirler.591
Akıl, doğuştan itibaren insanda bulunmakla birlikte, faydalıyı ve zararlıyı
ayırtetme gücü ancak temyiz çağında gerçekleşmektedir.592 Temyiz çağına
varınca akıl denilen ilahi hidayet nuru derece derece parlamaya başlar. Yalnız
başına ahirete yönlendirecek güzel davranışlara yeterli olmadığından şeriate ait
bilgiler ile de hidayeti kuvvet bulur.593 Bu ifade aklın ahirete müteallık güzel
davranışlara yöneltmesi noktasında tek başına yeterli olmadığı dolayısıyla
vahiy bilgisiyle desteklenmiş olması gerektiğini de vurgulamaktadır.
Allah’ın lütuf ve feyzi olmadan akıl tek başına kemal derecelerini
kazanamadığından hayatta her gerekli olan şeyi bilemez. Onun elinden tutarak
hayatta zorunlu olan ne varsa hepsini öğretecek bir yol göstericiye ihtiyacı
vardır. Akıl ne kadar büyürse büyüsün, ne kadar aydınlanırsa aydınlansın ne
sahibini ne de başkasını hidayete ulaştırma noktasında yeterli olmaz.594
Kalbte bulunan bir tabiat olarak ifade edilen ve bazen ilahi nur, bazen
iç/gönül/kalp gözü ve bazen de yakin iman nuru olarak isimlendirilen akıl,
tabiatı gereği bilginin hakikatını elde etmek için yaratılmıştır. Bunun tabii
sonucunda da ilim ve marifet elde edildiğinden kalbe lezzet verir.595 Her organ
kendisine uygun gıdayı aldığı zaman rahatlar ve huzur bulur. Bu durum bütün
organların kemale ermek arzusunda bulunduklarından kaynaklanmaktadır.
Kalbin huzur bulması da kendisi için gıda mesabesinde bulunan yeni bilgiler ve
eşyanın hakikatının bilgisini elde etmekle mümkün olur. Kilisli Rûhî’ye göre
insanda bunu sağlayacak asıl tabiat akıldır. Dolayısıyla aklını kullanmaksızın ve
akla uygun hareket etmeksizin sağlıklı bir insanın itminan bulması mümkün
değildir.

Rûhu Şurûh, Yp. 89/b.
Age, Yp. 181/a.
593 Age, Yp. 177/b.
594 İsmail Hakkı İzmirli, İslam Felsefesi Tarihi, Haz. ve Sad. Refik Ergin, Ötüken Neş. II. B. İstanbul
2012, s.41-42.
595 Rûhu Şurûh, Yp. 161/a.
591
592
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Aklı ile Nefs
Mutasavvıfların ve filozofların sık başvurduğu bir karşılaştırmaya Rûhu
Şurûh’ta da rastlamaktayız. Akıl ve Nefs çatışması. Akıl ile nefs, sanki insandaki
iyilik ve kötülük yetileri gibidir. Akıl, iyiyi, güzeli ve doğruyu emrederken; nefs
daima hevasına uygun olanı kabul etmeye zorlamaktadır. Kilisli’ye göre akıllı
kişi nefsine uymaz. Zira nefse uymak aklın hafifliğine işaret etmektedir. Kilisli
Rûhi’ye göre hikmet ehli, nefs ile hevayı akarsuya benzetmişler ve aklını
kullanmayan sefihleri de samana benzetmişlerdir. Böyle bir durumda akarsu,
samanı istediği tarafa akıtır. Aynı şekilde nefs, aklı kıt sefihi istediği şekilde
şaşkın bir şekilde koşuşturur. Ancak aklı tam olan salih kişi dağa benzer. Su her
ne kadar aksa da ona nüfuz edemediği gibi nefs de salihleri Allah’ın korumasıyla
yerinden hareket ettirmeye güç yetiremez.596
Kilisli’ye göre ilahi bir bağış olan beden kuvveti verilmesi nimetine şükür,
bedeni, ibadetlere yöneltip nefs ile mücahedeye çalışmaktır. Kaldı ki nefs için
ibadet zamanında itaate kuvvet ve nefsin arzularına muhalefet kudreti var iken,
nefsi emmare zorlukları öne sürerek “benim taate kudret ve kabiliyetim yoktur”
diye küfranı nimet ederse kendisini mağlup edip boyun eğdirmek için
mücahede gerektir.597 Kısacası nefs, insana daima kötülüğü emreden bir iç
düşman gibi görülerek, onun istek ve arzularına gem vurulması gerektiği
belirtilir. Bu durumda nefs ile mücadele için akıl lazımdır. Yoksa insan, nefsinin
arzularına uyar da zarar görür.
Buna göre aklı kâmil olan kişi için nefsine uyması noktasında endişe
etmeye gerek yoktur. Zira o, aklı sayesinde nefsinin arzularına gem vurmayı
bildiği gibi onu doğru olanı yapma ya da en azından onun isteklerini yerine
getirmeyip sabretme noktasında gerekeni yerine getirir.
Akıl, dini bilgiler ile birleşip ahiret hayatına yönelik güzel davranışlar
sergilemeye başlayınca nefs-i emmare hemen devreye girerek sevdiği şeyleri
telep eder ve gerçekleşmesi için ilerler. Ancak akıl kendisini savunmaya gayret
edince aralarında çatışma çıkar. Bu durumda kişinin kalbi, nefsin isteklerine
karşı sabır ile nefsi kahrederse sabır adı verilen tiryakı kullanarak sabırsızlığın
zehirli belasından kurtulur. Aksi halde o kalp, kasavet zehri ile helak olur.598
Ahlaki öğütlere çokça yer verilen eserde, kişinin olgunlaşması yani kâmil
derecesine ulaşabilmesi için dünyaya meyletmemesi gerektiği hatırlatılır. Zira
dünya hayatı hem geçici hem de aldatıcıdır. Dünyayı nakışlı bir yılana benzeten
Age, Yp. 48/b.
Rûhu Şurûh, Yp. 47/b.
598 Age, Yp. 177/b.
596
597
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Kilisli Rûhî’ye göre dünyaya meyl etmek ve sevgi beslemek nefsin halidir ve
ondan uzak durmak ise aklın halidir. Bu nedenle bedende nefs ile akıl daima
çatışma halindedirler. Bu çatışmanın bir tarafında bulunan nefs, evin hanımı
gibi evin ihtiyaçları ve misafire gereken şeyler talebiyle çeşitli isteklerde
bulunup bazen tevazu ile bazen de kibir ile isteklerinin gerçekleşmesini ister.
İşte o zaman dünyaya meyil etmede akıl nefse itaat ederse “يُصم و يُعميك للشيء حبك
bir şeye olan sevgin seni kör ve sağır eder” Hadis-i Şerifi doğrulanmış olur. Bu
durumda aşırı sevginin gözlerini kör ettiği kişi gibi akıl gözü, görmeden kalarak
gönül aldatan nakışlı yılana muhabbet duyar ve helak olur. Aksi durumda nefsin
bu tuzaklarını ilahi nurun bereket ve göstermesinden ve ukba fikri ile birlikte
anlar ve zehirli yılana meyl eden nefsini ağlaması içinde bırakıp dünyaya olan
meyilden kaçar. Burada talep edilen şey nefsine uyan kişinin aklını kullanmayan
bir deli mesabesinde olduğuna işaret etmek içindir. Zira nakışlı yılanın nakışına
gönül verip, onunla oynaşması nedeniyle de helak kuyusuna düşkün olmak da
“ الجنون من شعبة الشبابgençlik, delilikten bir şubedir” Hadis-i Şerifini doğrulayan,
aklı tam olmayan gençlerin ve delirmiş çocukların haline yapışma hali olarak
ifade edilmiştir.599
Akıl Çeşitleri
Akıl çeşitleri ile ilgili Kilisli Rûhî, muhakkikin veya hükema ile meşayih-i
sufiyye’ye müracaatla açıklamalarda bulunur. Burada muhakkikin veya hükema
derken kastedilen filozoftur. Zira İslam düşünce tarihinde filozof ve hâkim sözü
genelde aynı anlamda kullanılmıştır. Hâkim kelimesinin çoğulu “hükema”dır ki
“filozoflar” demektir.600 Buna göre filozofların aklı dörde ayırdığını ifade eden
Kilisli Rûhî’ye göre bu akıllar: Akl-ı heyulanî, akl-ı bi’l-fi’l, akl-ı bi’l-meleke ve
akl-ı müstefâddır.601 Kilisli Rûhî, aklın çeşitlerinin bu şekilde izahının Seyyid
Şerif Cürcani’nin Şerhi Mevakıf adlı eserinin dibacesinde açıklandığını haber
verir.602 Şerhi Mevakıf’a bakıldığında da aklın, orada geçtiği şekilde Kilisli Rûhî
tarafından mertebelere ayırılmış olduğu görülür.603
Kilisli, akıl tasnifini Cürcani’nin Şerhu’l-Mevakıfından aldığına göre orada
bu akıllar ile ilgili olarak orada verilen bilgilere de bakmakta fayda vardır. Buna
göre akl-ı heyulanî; makullerin idrakine yönelik salt istidattan ibarettir ve
fiilden yoksun salt güçtür. Buna örnek çocukların aklıdır. Akl bi’l-fi’l, bu, zorunlu
Age, Yp. 76/a.
Mehmet Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş, AÜİF yayınları, Ankara 1988, s. 27-29.
601 Rûhu Şurûh, Yp. 47/a.
602 Rûhu Şurûh, Yp. 47/a.
603 Seyyid Şerif Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, Çev. Ömer Türker, TYEKB Yay. İstanbul 2015, II. Cilt, s.
430-434
599
600
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bilgilerden nazari bilgileri çıkarma melekesidir. Yani kişinin her ne zaman
isterse zorunluları hazır edip düşünmesi ve onlardan nazarileri çıkaracak hale
gelmesidir. Akl bi’l-meleke, Bu, zorunluların bilgisidir ve nefsin bu bilgiler
sayesinde nazari bilgileri kazanmaya istidatlı olmasıdır. Akl-ı müstefâd ise
nazarilerin kişide hiç kaybolmayacak şekilde hazır olmasıdır.604
Akılları bu şekilde mertebelere ayırma işlemininin arka planında ise İbn
Sina’nın akıllar tasnifinin yer aldığı anlaşılmaktadır.605 Zira İbn Sina da aklın
bilgiye ulaşması için duyu idrakiyle başlayarak akli idrakle sona eren tedricilik
söz konusudur.606 İbn Sina’ya göre de akıl gücü, akledilirleri elde ederken kemal
noktasına varıncaya kadar bir takım merhalelerden geçmektedir. Bunlar
sırasıyla “bilkuvve akıl”, “bilmeleke akıl, “bilfiil akıl” ve “müstefad akıl” olmak
üzere dört aşamada ele alınmaktadır.607 Yukarıda da ifade edildiği üzere aklı, bu
şekilde mertebelere ayırmak aynıyla Kilisli’nin tasnifinde de yer almaktadır.
Akıllar ile ilgili tasnifini biraz daha genişleterek açıklamalarda bulunan
Kilisli Rûhî’ye göre filozoflara göre aklın beş mertebesi vardır.608 Bu beşli tasnif
yukarıdaki açıklamaya ters düşmemektedir. Zira burada beşinci olarak
zikrettiği akıl, kutsi akıldır ki yukarıda sayılan akıllardan farklı bir konumdadır.
Bu akılların ilk mertebesine; mertebe-rûh-i hassâsî derler ki havâss-ı
hamse-i zâhirenin îrâdın telakkî-i kabul eyler. Bu aşamada, duyu algısıyla elde
edilen bilgiler söz konusudur.
İkinci mertebe; mertebe-i rûh-i hayâlîdir. Havâss-ı hamsenin îrâd eyledigi
şeyleri hıfz edip, ihtiyaç anında onu ileride açıklanacak olan üçüncü mertebeye
sahip olan rûh-u akla arz eyler. Zira onun mertebesi bundan yücedir; çocuklarda
bu mana yoktur. Bu aşamada duyu algılarıyla elde edilen bilgilerin hayal gücüne
aktarılması ifade edilirken aynı zamanda duyu algılarının olmadığı yani suretin,
maddesinden tecrid edilmiş olarak algılanabildiği belirlenmektedir.
Üçüncü mertebe; mertebe-i rûh-u akldur. His ve hayalden hariç olan
manayı idrak eyler; maarif-i zaruriyye-i külliyye gibi. Bu halet de çocuklar ve
hayvanlarda bulunmaz. Bu mertebe his ve hayal dışında varlığı algılama aşaması
olup bu durumda belli bir nitelik ve nicelik yer ve konum olmaksızın eşyanın
bilgisine sahip olunmaktadır.
604

Cürcânî, II. Cilt, s. 434.

605 İbn Sina, el-İşarat ve’t-Tenbihat, th. Süleyman Dünya, I-IV, II. B. Daru’l-Maarif, Kahire tsz. s. 388-

392.
606 Alper, s. 179.
607 Alper, s. 182; Cafer Âl Yasin, Feylesof Âlim, Dar Endelüs, I. B. Beyrut 1984, s.203-204; Macit
Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, çev. Kasım Turhan, İklim Yay. İstanbul 1992, s. 129-130.
608 Rûhu Şurûh, Yp. 135/b.

471

Mehmet KARAKUŞ

Dördüncü mertebe; mertebe-i rûh-u fikrîdir ki birçok şeyi telif eden, aklî
ilimleri alıp bilgilerinin arasına girdirerek onunla bütün maarif ve ilimlerin
kapılarının açılmasına kadir olan bir güçtür. Bu manada akl, akl-ı ulemadır.
İnsani idrakin en üst mertebesi olan bu aşamada suretler maddeden ve
maddeye ilişkin özelliklerden tam manasıyla soyutlanmış olarak ve külli bir
biçimde kavranmaktadır.
İlk üç mertebedeki idrakler zahiri, cüz’i ya da gelip geçici iken son
aşamada gerçekleştirilen akli idrak ise sürekli olup gerçek bilgi ancak bununla
elde edilebilir. İşte bu dört mertebede bulunan akıllara beşeri akıllar denilir.
Beşinci mertebe ise mertebe-i rûh-ı kudsîdir ki enbiya-i kiram aleyhimü’sselâma mahsustur. Ve bu rûh-ı kudsîden gayb nurları ve şüphe edilmeyen sırlar
tecelli eder.609
Beşinci mertebedeki akıl İbn Sina’da da yer alan ve sadece
peygamberlerde bulunan ve yaratılıştan gelen yüksek derecedeki akıl gücü
olup, buna “kutsi güç” adı verilmektedir. Bu güç en üstün güç olup bu güç
sayesinde o, öğrenme ve düşünmeye gerek kalmaksızın faal akıl ile ittisal
yoluyla akledilirleri doğrudan almaya yetenekli olur.610 İşte İbn Sina
peygamberliği de, insan aklının erişebileceği en yüksek mertebe olarak tarif
ettiği bu kutsal akla isnad etmektedir.611
Felsefeciler dışında da aklın ne olduğu noktasında incelemelerde
bulunulan Rûhu Şurûh’ta mutasavvıflara göre de akıl sınıflandırılmıştır. Buna
göre sufiler katında akıl ikiye ayrılır. Bunlardan birisi “akl-ı ma’âş”dır ki bu akıl
sahibi kişi, dünyasına fayda verecek şeyleri talep etmede engelleri ortadan
kaldırır. Bu akıl, dünya işlerini düzenleyen ve sonucunda dünya hayatında
mutlu olmalarını sağlayan aklıdır. Diğeri de “akl-ı ma’âd”dır ki sahibi, ahirete
yönelik olan faydalı şeyleri talep etmede engelleri ortadan kaldırıp Allah
katında makbul bir kişi olur.
Bu akıl sahibi kişi nereden geldiğinin ve nereye gideceğinin farkındadır.
Dolayısıyla asıl hayatın ahiret hayatı olduğunun bilincinde olarak ebedi olana
talip olan ve ebedi mutluluğa kavuşturacak olan bu aklıdır.612

Rûhu Şurûh, Yp. 135/b-136/a.
Sina, C.II. s. 390-395.
611 Fahri, s. 130.
612 Rûhu Şurûh, Yp. 47/a.
609

610İbn
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Aklın Fonksiyonları
Kâinattaki güneşe mukabil, insanda da akıl olduğunu613 ifade eden Kilisli
Rûhî’ye göre akıl, deveci gibidir ki devenin gemi elindedir. Nasıl ki deveci, deve
taylarını gemlerinden tutup istediği yola çeker ve tehlikeye düşmekten korur.
Sadece akla lazım olan da bedenin gemini elinden bırakmayıp selametli olan
itaat yoluna çekip günahların tehlikelerinden kaçırmaktır. Zira mü’min
hakkında bu şekilde günah yükünü taşımak, develerin yük taşımasından daha
fazla önemli ve gereklidir. Zira mü’minin işlediği fenalıklar baki olup kendi nefsi
içindir. Oysa develerin yapmış olduğu olumsuzluklar fani olup başkası içindir.614
Tasavvufi bir yaklaşımla akıl, daha çok bedeni ve şehevi arzulara gem
vurarak, ebedi gerçeklik ve iyilik yurduna ulaştıracak sağlam bir yol olarak
görülmüştür. Aynı zamanda Kilisli Rûhî aklı, insana bilmediklerini öğreten
öğretmen yerinde görür. Buna göre insan eğer akl-ı maada tabi olur ve bu yolda
hikmet tahsil ederse aşama aşama hikmetin kaynağına varıp ilm-i ilahiye erişir.
Zira elde ettiği ilim ve marifet kemal noktasına eriştiğinde bilgisizlik ve gaflet ile
zarar verecek hatalardan arınmış bir ilahi bilgiye de ermiş olur. Yani bu
mertebede kalp aynası parlayarak ilm-i ilahiye erişmekten dolayı resmedilmiş
bir levha olan ilahi sırlar Allah’ın keremi ile kendisinde eksiklik bulunan hikmet
peşindeki kimsenin aklına kendi ruhundan lütufta bulunarak feyiz verir. O
zaman akıl bir talebe makamında olup o kimsenin ruhu ve ilmi, akıl
mertebesinden daha yüksek ve hakka varması şüphesiz olur. Çünkü bu
organları Allah, işlerin gerçekleştirilmesi için yarattığını ve işlerin sonucunda
da ahiret nimetlerine erişmek olduğunu manevi bir dil ile öğrettiği için akıl, ilahi
bir ifadedir. Sadece işaret edilen o ameller için Allah’ın kişiye güç ve kuvvet ile
nefse muhalefet nimetlerini lütfettiğini tefekkür sırları ile anlayacak ve teşekkür
edilmesi gerektiğini bilecek olan akıldır.615
Aklın Değeri
Kilisli’ye göre kâmil akıl, eşsiz bir cevherdir ki ona paha biçilemez. Bundan
kastedilen de akl-ı maad’dır ki sahipleri ahiret hayatı için çalışırlar ve daima
gönülleri mutluluk doludur. Akl-ı kâmil sahibi “ahirete meyl etmelidir” diye
maaş’a yani fani dünya meşgalelerine dalmayıp mead’daki yani ahiret
hayatındaki büyük mükâfata talip olmaları gerektiği anlaşılmalıdır. Burada
biraz daha izahatta bulunan Kilisli, fakirlik akıldan sermayesi noksan olmaktan
Age, Yp. 8.
Age, Yp. 115/a.
615 Rûhu Şurûh, Yp. 47/b.
613
614
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ibaret ve aklın azlığı da ahmaklık ve hastalıktır denildiğini ifade eder. Hazret-i
Ali (r.a.)’nin “  األحمق الفقير أفقرfakirlerin en fakiri ahmaktır” ve “العقل قلة من اضني
 مراض ﻻakıl azlığından daha aşağı bir hastalık yoktur” buyrukları Kilisli’ye göre
bu konuda adil iki şahittir.616 Şimdi buna bakarak akl-ı kâmilin ne denli işe
yaradığı açık olarak ortaya çıkmaktadır demek sureiyle de aklın değerine vurgu
yapmaktadır.
Aklın değeri insana kazındırdıkları iledir. Bu anlamda Kilisli, toplum
içerisinde yaşamak zorunda olan insanın arkadaş seçerken bile akıllı kişiyi
arkadaş seçmesini öğütlemektedir. Unutulmamalıdır ki hakikate erişme
yolunda başarıyı engelleyen etkenlerden biri de kötü arkadaştır. Elbette birlikte
yaşamak zarureti içerisinde bulunan insanın arkadaşsız olması pek makul
gözükmemektedir. Özellikle de gençler için bu neredeyse bir zorunluluktur.
Kilisli’ye göre arkadaşlık yapılacak kişide aranacak ilk özellik akıllı olmasıdır.
Malum ola ki sohbet olunacak kimsede beş haslet lazımdır denildiğini ifade eden
Kilisli’ye göre bu hasletlerin ilki, akl; ikincisi, hüsn-i hulk; üçüncüsü, salah;
dördüncüsü, pak-mezheb; beşincisi de, kanaattır.617 Bir başka yerde de Kilisli’ye
göre dost edinilecek kişide dört şartın varlığı gerekir. Yine en başta ve ilk olarak
akıl, ikinci olarak güzel ahlak, üçüncüsü Allah korkusu ve dördüncüsü de
insaftır.618
Kilisli’ye göre “ جاهل صديق من خير عاقل عدوAkıllı düşman cahil arkadaştan
daha hayırlıdır” sözünün doğruluğu nedeniyle cahil arkadaştan uzaklaşmak
lazımdır. Kötü arkadaş, bırakın faydalı yeni bilgi ve becerilere sahip olmayı,
sahip olunan kabiliyetlerin dahi körelmesine sebep olur. Buna göre Kilisli der
ki, eğer akıllı isen düşmandan uzak dur. Şimdi aklı kâmil olan kimseye
düşmandan uzak olmak daha yakındır. Ta ki ondan zarar görmesin. Adı geçen
düşman ister cahil isterse de akıllı olsun. Hatta akıllı olan düşmandan akıl ile
uzaklaşmak mümkün iken eğri ok gibi olan cahil düşman bunun tersinedir.
Bundan uzak durmak ziyadesiyle lazımdır demişlerdir. Akılsız dost da böyledir.
Ondan uzak durmak gerekir. Lakin düşmandan kendin uzak durduğun gibi
düşmanı da kendinden uzak tutman gerekir.619
Aklın değeri, insani değerlere sahip bir yapıyı insana kazandırması
sebebiyledir. Aklın nuraniyeti cesdin tamamını adaba getirdiğinin delilidir.

Age, Yp. 184/b.
Age, Yp. 176/b.
618 Age, Yp. 181/a.
619 Rûhu Şurûh, Yp. 71/b.
616
617
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Sadece âdemoğlunda bulunan hayâ ve iman ile benzeri bilgi, temyiz, anlayış gibi
herbir güzel haslet aklın nurani eserlerinin nişanıdır.620
Verilmek istenilen mesajları rakamlarla anlatmak akılda daha çok kaldığı
için zaman zaman Rûhu Şurûh’ta bu yola başvurulduğu da görülmektedir. Dünya
hayatında elde edilmesi gereken dört şeyin bulunduğunu ifade eden Kilisli’ye
göre bu dört şey de yine dört şeyle tamam olmaktadır. Dikkat çeken bu dört şey;
amel, niyet, din ve nimettir. Ve bu sıralama üzere bunları mütemmim dört şey
de; akıl, amel, riyazat ve şükürdür. Aynı şekilde akılda ne kadar tamamlık olsa
ilimde de o kadar kemaliyet olur diyen Kilisli Rûhî’ye göre aklın kemal elde
etmede en büyük alet olduğunda hiçbir şüphe yoktur. 621
Rûhu Şurûh’ta yine akla vurgu yapılarak her kim ki akıl ve irfanı vardır, o
kişinin dört nesneden uzak durması gerektiği hatırlatılır. O dört şeyden biri aklı
olmayan kimseye işlerini ısmarlamak ve diğeri uygun olmayan kimseye adamlık
etmek ve bir diğeri fesat ve zalim kullara meyl etmek ve biri de hafiflik etmektir
şeklinde ifade edilir.622
İlim ve irfana kemalat akıldan gelir. Yahut da bu, ilim ve irfana akıldan
kemalat vardır manasındadır. Kemalat, kemalın çoğuludur; bunda çoğul kipiyle
gelmesi ilim ve irfan için birçok kemalat olduğunu işaret içindir. Ve kemalat-ı
mezkûre akıldan neşet etmektedir. Akıl dediğimiz nesne, nûr-ı İlâhî ve mevhibei hakkdır. Ancak bu mevhibeye mazhar olanın âlim ve amil olması
gerekmektedir. Zira akıl hibe-i Müte’âl yani yüce bir bağış olarak “seyyidü’lamâl”dır. Nitekim “ ﻻﻻعما سيد العقلakıl, amellerin efendisidir” Hadis-i Şerifi de bu
manaya delalet etmektedir.623
Yüce Allah, insana medar-ı teklif olan aklı kerem etmiştir.624 Bu da insanın
diğer canlılardan üstün olan yönünü ortaya çıkarmaktadır. Bu yönüyle insan
akıldan ibarettir denilse yeridir. Kilisli Rûhî, harflerle ifade edilen bir analoji
yoluyla da insanı insan yapan asıl değerin akıl olduğunu ifade eder. Mesela der
akıl, lafz-ı âdem ( )آدمgibidir. Âdemin başından akıl gittiğinde elifi giden âdem
gibi “ دمdüm” kalır. Düm, lugatde kuyrukdur. Kuyrukta zillet aşikâr olduğu üzere
hakir kalır demektir. Zira insān sair hayvandan akıl ile şerefli ve faziletlidir. Aklı
olmayan kimse hayvandan daha aşağı ve daha çok yoldan ayrılmış kimsedir.625

Age, Yp. 69/a.
Age, Yp. 133/b.
622 Age, Yp. 155/b.
623 Age, Yp. 134/b.
624 Age, Yp. 115/a.
625 Age, Yp. 47/a.
620
621
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Akıl kılavuzdur yani yol göstericidir. Bu, kişinin dünya ve ahiretine fayda
verecek şeyleri elde etmesine yarayacak şeyleri sağlamda olduğu gibi uzak
durulması gereken şeyleri göstermesi bakımından da böyledir. Kilisli Rûhî’ye
göre gerekli şeyleri yapmakta teklife medar olan akıl olduğu için yalan ve
gıybetten uzak durmayı sağlayan da akıldır. Yalan ve gıybet konuşmaya rağbet
kimseler ise ahmaklardır.626 Yine akılsız kimse cimrilikten dolayı kınanır. Ancak
burada cimrilik ile kişinin her iki dünyada izzet ve ikramdan mahrum kalmasına
ve cimriliğin, akılsızlıkdan kaynaklandığına işaret vardır. Ve cimri olan her
halukarda çok hırslı olur. Dünya malını toplama hususunda cimri olana akılsız
demek ise:“  له عقل ﻻ من يجمع لها و له مال ﻻ من مال و له دار ﻻ من دار الدنياDünya evi
olmayanın evi ve malı olmayanın malıdır. Onları da aklı olamayan kişi toplar,”
Hadis-i Şerifinden zahirdir. Aynı zamanda cimriye lanetlenmiş denmesi
cömertlerin varacağı cennetten kovulmaları ve lanetlenmiş bir leş mesabesinde
olan dünya ile ülfet ve muhabbeti ve lanetli şeytana tabi olmaları
hasebiyledir.627 Dolayısıyla akıl cenneti kazandıracak ameller yapmaya
yöneltirken, akılsızlık ise kişiyi cehenneme doğru sürükleyici olarak ifade
edilmektedir. Bunun sonucunda da Kilisli ekler ve der ki şimdi akıllı olan kimse
hırs yükünün zahmetini çekmemelidir. Zira akla müracaat eylese hırsın
zahhmetinden ve ukbâda ceza ve hasretden başka nesne yokdur.628
Rûhu Şurûh’ta akıl dinin de esası olarak kabul edilmiştir. Buna göre akılsız
olanın dini de kâmil olmaz. Nitekim Hadis-i Şerifde “ لدينا قوام لعقالakıl, dinin
esasıdır” ve aynı anlamda olmak üzere “ له دين ﻻ لمن عقل ﻻ وdini olmayanın aklı da
yoktur” şekline ifade edilerek, akıl ilahi bir lütuf olup değerlendirilmiş ve iki
cihanda da beğenilmiş amellere katılmıştır.629
Sonuç
Akıl, İslam düşüncesinin her döneminde insanın kendisini
gerçekleştirmesi noktasında vazgeçilmez bir yeti olarak kabul edilmiştir. 18.
yüzyılda yaşamış bir ilim adamı olan Kilisli Rûhî de aklı, ilahi bir nur ve mevhibe
olarak değerlendirmiştir. Kilisli aklın, her işde kılavuz yapılması gerektiğini ve
başvurulacak en değerli kaynak olduğunu ifade etmiştir. O, aklı, sadece dinin
emir ve yasaklarını anlayıp yerine getirmek için değil, bu dünya ve bu dünya
sonrasını da kazanadıracak değerli bir kuvvet olarak belirlemiştir.
Age, Yp. 57/a.
Rûhu Şurûh, Yp. 174/b.
628 Age, Yp. 110/b.
629 Age, Yp. 56/b.
626
627
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Kilislinin akıl tasnifi yaparken kendisinden önceki filozofların ve
mutasavvıfların bu konudaki görüşlerine yer vermiş olduğu görülmektedir.
Buna göre bir tarafta arka planında, İbn Sina’nın yer aldığı ve aklın; heyulani,
bilfiil, bilmeleke, müstefad ve kutsi akıl olarak beş mertebede tasnif edildiği
görülürken; diğer tarfta da tasvvuf büyüklerinin kastettiği dünyaya yönelik akıl
olarak değerlendirlen “aklı maaş” ile ahirete yönelik akıl olarak ifade edilen “aklı
maad” şeklindeki tasnife rastlamaktayız.
İnsanın madde ve ruh yapısından hareketle akıl ve nefsin bu iki yapıya
işaret ettiğini belirleyen Kilisli Rûhî’ye göre insan akıl yönüyle ilahi olana
yönelirken, nefs yönüyle de maddi olana bağlılığını göstermektedir. Bu iki alan
arasında çatışmanın sürekli olduğu ve aklın, nefs ile mücadele içinde olduğu
vurgulanmaktadır. Bu mücadelede akla uygun bir şekilde yapılacak
davranışların insanı dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracağı, aksi durum olan
nefse uyulması halinde ise insanın helake sürükleneceği ifade edilmiştir.
Netice olarak Rûhu Şurûh’ta insanın, ilahi bir lütuf olan akıldan ibaret bir
varlık olduğu ve ancak akıl ile hem dinin ve hem de dünyanın temeli olan gerçek
değerlere ulaşabileceği vurgulanmıştır. 18. Yüzyıl ortalarında Osmanlı
coğrafyasının merkezden uzak küçük bir şehrinde, kendisini, toplumu olumlu
değerlere kanalize etmeye adamış bir ilim adamı olan Kilisli Mustafa Rûhî
Efendi’nin aklı yani felsefeyi ve düşünceyi ön plana çıkararak açıklamalarda
bulunmuş olması son derece önemli ve üzerinde çalışmayı hak edecek kadar
değerlidir.
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Kilisli Abdullah Efendi’ye Göre Mantık Öğrenmenin
Gerekliliği ve Faydaları
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Öz: Kilisli Abdullah Efendi olarak bilinen Abdullah b. Abdurrahman el-Kilîsî elHanefî’nin mantık ilmine dair yazılmış birçok eseri vardır. Biz bu çalışmamızda Abdullah
Efendi’nin mantık ilminin önemine ve bu ilimle meşgul olmanın meşruiyetine dair
görüşlerini ele aldık. İslam filozoflarının önemli bir kısmının eserlerinin bir bölümünü
mantık ilminin meşruiyetini tartışmaya ayırdıklarını göz önünde bulundurarak kısaca bu
görüşleri aktarıp tarihi arka planı ortaya koymaya çalıştık. Klasik tanıma göre
bilinenlerden hareketle bilinmeyene ulaşma gayreti olarak tanımlanan mantık, özellikle
felsefî ilimlerde marangozun elindeki keser misali vazgeçilmez bir alet görevi
görmektedir. Doğru akıl yürütmenin yöntemlerini veren mantık ilmi aynı zamanda
düşüncelerin tutarlığını test eden bir ölçü sunmaktadır. Bu yüzden Kindî, Fârâbî ve İbn
Sînâ gibi önemli filozoflar mantık öğrenmeyi şart koşmuş ve bunun gerekliliklerini
delillendirmeye çalışmışlardır. Abdullah Efendi ise bir mantıkçı olarak mantık
öğrenmenin sadece felsefe yapmak için değil aynı zamanda dînî metinlerin anlaşılması ve
itikadi konularda tasdik ve iman için de gerekli bir ilim olduğunu vurgulamaktadır. Bu
yüzden Abdullah Efendi, mantık öğrenmek Müslüman için vaciptir demektedir. Zira hangi
ilim olursa olsun ona ait meselelerin öğrenilmesi ve anlaşılması ancak delil ile olmaktadır.
Allah’ı bilmek üzerine düşünmenin vacip olduğunu, bu düşünmenin de doğaya bakarak
akıl yürütmekten geçtiğini savunan Abdullah Efendi, böylece mantık ilminin tevhide
götüren bir fonksiyonunun olduğunu vurgulamaktadır. Klasik mantık savunuları ile
kıyaslandığında konuyu din ile daha fazla ilişkilendirerek bu ilmi sadece filozofların gerek
duyduğu bir ilim olmaktan çıkarıp her inanan için faydaları üzerinde duran Abdullah
Efendi, insanî ayrımımız olan aklın kullanımının mantık ile ortaya çıktığını ifade
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kilisli Abdullah Efendi, Mantık, Delil, Mantık-din ilişkisi.

The Necessity And Benefits Of Learning Logic According To Kilisli
Abdullah Efendi
Abstract: Abdullah b. Abdurrahman el-Kilîsî el-Hanefî, who is known as Kilisli
Abdullah Efendi, had many works written on the science of logic. In this study of ours, we
dealt with the viewpoints of Abdullah Efendi on the importance of the science of logic and
on the legality of dealing with it. By considering the fact that a great majority of the Islamic
philosophers allocated a significant part of their works on discussing the legality of the
science of logic, we tried to reveal the historical background in this respect by briefly
mentioning their viewpoints. According to the classical definition, logic was defined as
trying to reach to the unknown by acting on the known; and was used as an indispensable
tool like the adz of a carpenter especially in philosophical sciences. The science of logic,
which gives the methods of true reasoning, also provides us with a measure that tests the
consistency of ideas. For this reason, important philosophers like Kindî, Fârâbî and İbn
Sînâ imposed that learning logic was a condition; and tried to justify the requirement of
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this. Abdullah Efendi, on the other hand, emphasized as a logician that learning logic was
necessary not only for dealing with philosophy but also for understanding religious texts,
for approving and having a faith in religious matters. For this reason, Abdullah Efendi said
that learning logic was a “Wajip” i.e. obligatory for a Muslim because, no matter which
science, the learning and understanding any of the sciences occurs with evidence.
Abdullah Efendi, who said that thinking on knowing Allah was obligatory, and this thinking
would be possible through reasoning by looking at the nature, emphasized that the science
of logic had a function that lead to Tawhid, i.e. the unity of God. When compared with those
who defended mere classical logic, Abdullah Efendi, who associated the topic with religion
more, and who said that it was not only a matter for philosophers because they needed it,
but it was useful for every believer, stated that the use of the mind, which is our distinctive
point for other creatures, was through logic.
Keywords : Kilisli Abdullah Efendi, Logic, Evidence, Logic-religion relation.

Giriş:
1825 senesinde Kilis’te doğan Abdullah Efendi’nin künyesi “Abdullah b.
Abdurrahman el-Kilîsî el-Hanefî”dir. Eğitiminin önemli bir kısmını babası
Abdurrahman Efendi’den alan Abdullah Efendi, 1845’de icazet alarak
müderrisliğe başlamıştır. Nakşibendî tarikatına bağlı olan Abdullah Efendi,
sülûkunu Baytarzâde Hacı Abdullah Şah Sermesti Veli Efendi’den tamamlamıştır.
Mantık ilmine ait derin bilgisiyle kısa zamanda bu alandaki yetkinliğini yazdığı
kitaplarla ortaya koymuştur.630
Mantık ilminin sadece teoriden ibaret olmadığını mutlaka pratik bir
karşılığının da olması gerektiğini savunan Abdullah Efendi, eserlerinde bu
vurguyu sık sık yapmaktadır. Arapça eserlerinin yanı sıra Türkçe eserler de veren
Abdullah Efendi, böylece mantık ilminin Türkçe de anlatılabileceğini göstererek
bu ilme vukufunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda mantık kitaplarında geçen
klasik örneklerin yerine yeni ve daha aktüel örnekler vererek konuların anlaşılır
olmasına ve mantığın pratik kullanımına katkı sunmuştur. 1886 (H. 1303) yılında
vefat ederek babasının mezarının yanına defnedilmiştir.631
Bursalı Mehmet Tahir Efendi’nin naklettiğine göre Abdullah Efendi’nin
eserlerinin bir kısmı matbu bir kısmı ise matbu değildir. Tasavvurat, Tatbikat,
Fenari Haşiyesi ve İsagoci Haşiyesi Arapça yazılmış ve basılmış eserleridir. Mantık
Zübdesi ve münazara usulü ilmine ait Hüseyniye Haşiyesi ise mantık alanında
Türkçe yazılmış basılı kitaplarıdır. Kelâm ilmine ait Celâleddin Devvanî, Şerhu
Akaidi Nesefî, Hayali haşiyeleriyle mantık ilmine ait Tehzibü'l-Mantık, münazara
Bursalı Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, Haz: A. Fikri Yavuz, İsmail Özen, Meral
Yayınevi, C. I, İstanbul 1972, s. 279; Halil İmamoğlugil, “Kilisli Abdullah Efendi’nin Hayatı, Mantık
Eserleri ve Kitâbü’l-Mantık fî Tertîbi Akîse Adlı Eseri”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, C. XII, S. 1, 2012, s. 44.
631 İmamoğlugil, agm, s. 44.
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usulü ilmine dair Mir Ebul Feth, nahiv ilmine ait Molla Cami haşiyeleriyle, Kıraati
Seb'a ve Aşereye dair Türkçe Zühde adiyle bir risale ve ömrünün sonlarına tesadüf
ettiği için yarım kalan Kadı Beyzavî Tefsiri Haşiyesi ise Abdullah Efendi’nin
basılmamış eserleridir.632 Bunun yanı sıra Kitâbu’l-Mantık fî Tertîb-i Akîse isimli
eser Bursalı Mehmet Tahir tarafından zikredilmemiştir. Bu eserle beraber
yazarımızın kitap sayısı on beş olmaktadır.633
1. Klasik İslam Filozoflarında Mantık İlminin İşlevi
1.1. Fârâbî’ye Göre Mantık İlminin Gâye ve Faydası
Önemli İslam filozoflarından biri olan Fârâbî’nin (ö. 951) mantık hakkında
yazılmış birçok eseri bulunmaktadır. Mantığın tanımı ve faydaları ile ilgili bilgileri
ise toplu bir şekilde İlimlerin Sayımı isimli kitabında ele almaktadır. Mantık, akla
konu olabilecek bütün düşünülürlerde doğru yol ve yöntemi vererek hakikate
götüren kuralları içermektedir. Böylece akılsal faaliyetleri disipline ederek onu
düzeltmektedir. Ayrıca mantık, herhangi bir önermenin doğruluğunu sınamamız
için bize gerekli kuralları sağlamaktadır. Bu ise akledilirler arasında
doğruluğundan asla şüphe duymayacağımız bir takım aksiyomlar yardımıyla
mümkündür. Fârâbî’ye göre mesela bütün parçadan büyüktür örneğinde olduğu
gibi bir takım bilgiler doğuştan zihnimizde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bir
takım bilgiler bizlere daha kapalı gelmekte ve onun doğru veya yanlışlığını test
edebilmek için daha derin araştırmalar ve akıl yürütmelerde bulunmalıyız. Kıyas
ve istidlal ile ulaşılabilecek bu bilgilerde kesinlik isteniyorsa mantık ilminden
faydalanmak gerekmektedir.634
Mantığı gramer ilmine benzeten Fârâbî, dilin kelimeler ile nispetinde
gramer ilminin fonksiyonu ne ise aklın akledilirler ile ilişkisinde de mantığın rolü
odur demektedir. Mantığın icra ettiği görevin daha iyi anlaşılabilmesi için Fârâbî
başka benzetmelerde de bulunmaktadır. Bir cismim miktarı veya ölçüsü hakkında
hissi olarak verilen bir hükmün doğruluğunu test etmek için kullanılan terazi vb.
ölçüm aletleri gibi aklın ürünü olan bilgilerin doğruluğundan emin olunamadığı
zaman da mantık ilmi ile hassas ölçümler yapılarak kesin hükümler verilebilir. Bu
anlamda bir cetvelin uzunluğu veya bir pergelin dairenin yuvarlaklığını ölçtüğü
gibi mantık da önermelerin doğruluğunu ölçen bir alet hükmünde olmaktadır.635
Doğruya ulaşma gayretinde olan insanın karşısına birçok engel çıkabilir.
Zira zihinleri meşgul eden sayısız düşünceler arasında doğru yolu bulmak her
Bursalı Mehmet Tahir Efendi, age, s. 280.
İmamoğlugil, agm, s. 45.
634 Fârâbî, İhsâ’ul- Ulûm: İlimlerin Sayımı, Çev.: Ahmet Ateş, MEB Yay., İstanbul 1990, s. 67-68.
635 Age, s. 68-69.
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zaman kolay olmamaktadır. Zihni başıboş bıraktığımızda çeşitli fikirler arasından
birini tesadüfî olarak seçme veya hata yaparak gerçek olmayan bir şeyi gerçekmiş
gibi düşünmemize sebebiyet verebilir. Bu karmaşadan kurtulmaya yardımcı olan
ilim mantıktır. Zira mantık bize hangi yoldan gitmemiz ve o yola ulaşmak için
hangi adımları atmamız gerektiğini, bunun için nereden başlayacağımızı, bir
bilgiye ulaştığımızda bunun aradığımız doğru olup olmadığını ve tüm bunlar için
zihinlerimizin nasıl çalışması gerektiğini öğretmektedir. Yolun başında bu ilme
sahip olan insan, böylece kendisi için karanlık ve yanlışa götürme tehlikesi
bulunan akıl yürütmelerden daha en başta sakınmış olacaktır. Akıl yürütme
neticesinde ulaştığımız neticenin doğruluğundan şüphe ettiğimiz takdirde ise onu
tekrar sınama gücünü mantık ilmiyle elde ederiz.636
Mantık bilmeyen birisi için yukarıda saydığımız kolaylıklar güçlüklere
dönüşür. Özellikle iki birbirine karşıt fikir arasında hangisinin doğru ve haklı
olduğunu tespit etmek her zaman kolay olmayacaktır. Mantık bilmeyen birisi
karşıt iki söylem arasında doğruyu ararken karşıdakinin bu doğruya nasıl
ulaştığını ve ileri sürdüğü delillerin haklılık payını takdir edemeyerek hangisinin
yanılttığını ve delillerindeki tutarsızlığı göremeyecektir. Bu durumda olan kişi ya
büsbütün şaşkınlığa düşüp karar veremeyecek ya da birbirine zıt olduğu halde iki
düşünceyi de doğru olarak kabul edecek veya sebebini bilmeden birini doğru
diğerini yanlış görecektir. Daha da kötüsü yanlış da olsa doğru kabul ettiği
düşünceyi savunmaya çalışacaktır. Fârâbî’nin ifadesiyle bu insan geceleyin odun
toplayan kişiye dönecektir.637
Fârâbî, cedelî söz söyleme kabiliyeti olan veya geometri gibi pozitif ilimlere
vakıf olan kişilerin artık mantık ilmine ihtiyaç duymayacağı fikrine karşı
çıkmaktadır. Nasıl ki çokça şiir veya hitabet metni ezberleyen birisinin sürekli bu
metinleri rivayet ederek konuşması onun her zaman edebî bir dille konuşabilmesi
anlamına gelmiyorsa veya güzel konuşmak için onu gramer ilminden muaf
kılmıyorsa aynı şekilde başka bir takım ilimler de mantık ilminin yerini alamaz.
Mantık bilmeye ihtiyaç duymayacak kadar keskin zekalı insanların bulunmasını
muhal görmeyen Fârâbî, bu kişilerin sayısının gerçekten çok az olduğunu ve bu
istisnanın toplumun bütünü için genel bir kurala dönüştürülemeyeceğini ifade
etmektedir. 638
Kavram olarak mantık kelimesinin tahlilini yapan Fârâbî, konuşma
anlamına gelen nutuk kelimesine yüklenen üç farklı anlam üzerinde durmaktadır.
Bu anlamlardan birincisi ses ile dışarıya aktarılan söz (en-nutkü’l-haricî) ve
Age, s. 69-70.
Age, s. 71-72.
638 Age, s. 73-74.
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insanın içinde bulunan şeyin dil ile dışa vurulmasıdır. İkinci anlamı, ruhta
bulunan ve kelimelerin delalet ettiği mâkullere karşılık gelen sözdür (en-nutkü’ldâhilî). Nutk kelimesinin üçüncü anlamı ise insanda yaratılışı icabı bulunan rûhî
bir kuvvettir. Canlı varlıklar arasında sadece insanda bulunan bu temyiz gücü
insanı diğer varlıklardan ayrılmaktadır. İnsan, elde ettiği ilimleri, sanatları, varlık
hakkındaki hükümleri, ahlakî ve estetik değerleri sahip olduğu bu ruhsal güce
borçludur. Mantık ilmi, üçüncü anlamda verilen temyiz gücünün yetkinleşmesiyle
birinci ve ikinci anlamdaki iç ve dış konuşmanın gerçeğe en uygun şekilde
yapılmasını sağlaması anlamında her üç faaliyeti de kapsadığı için bu şekilde
isimlendirilmiştir.639
1.2. İbn Sînâ’ya Göre Mantık İlminin Gâye ve Faydası
İbn Sînâ el-Medhal (Mantığa Giriş) kitabına özet bir ilimler tasnifi yaparak
başlamaktadır. Felsefeyi temelde teorik ve pratik olarak ikiye ayırdıktan sonra
teorik felsefeyi fizik, matematik ve metafizik olarak üçe, pratik felsefeyi ise
siyaset, ev idaresi ve ahlak olmak üzere üçe ayırarak ele almaktadır. Bu ilimler
arasında mantığın müstakil bir ilim mi yoksa yardımcı bir âlet ilmi mi olduğu
konusundaki tartışmaları ise yersiz bulmakta ve felsefeye yüklenen anlama göre
her ikisini de söylemenin mümkün olduğunu ifade etmektedir.640
İbn Sînâ’ya göre akıl sahibi bir varlık olarak insanın yetkinleşmesi, gerçeği
gerçek olduğu için ve iyiyi de onunla amel etmek için bilmesiyle mümkündür.
İnsanın fıtraten sahip olduğu zihinde apaçık olan ilk bilgiler tek başına bu
yetkinliğin elde edilmesi için yetersizdir. Aklî yetkinliği elde etmek bilinmeyene
ulaşmaya çalışmak anlamına geldiği için meşakkatli bir iştir. Bilinmeyene
ulaşmak bilinenden hareketle sağlandığı için kişinin öncelikle bunu nasıl
yapacağını bilmesi gerekir. Yani bilinenleri zihinde zorunlu bir düzene
koyduğunda zihin bunlardan hareketle bilinmeyenin bilgisine geçiş
sağlayacaktır.641 Bu tanımı biraz daha detaylandırarak İbn Sînâ şu şekilde ifade
etmektedir:
“Öyle ise mantık; insana, zihinde kazanışmış bilgilerden kazanılacak bilgilere
geçme işlemlerini, bu bilgilerin özelliklerini, bu geçiş işlemlerini düzgün veya
düzgün olmayarak meydana getiren sıralama ve yapıların sınıflarını ve bunların
sayısını öğreten bir ilimdir.”642
Fârâbî, İlimlerin Sayımı, s. 78-79.
İbn Sînâ, Mantığa Giriş: el-Medhal, Çev.: Ömer Türker, Litera Yay., İstanbul 2006, s. 5-9.
641 İbn Sînâ, age, s. 10; İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâ Metafizik I, Çev.: Ekrem Demirli, Ömer Türker, Litera
Yay., İstanbul 2004, s. 9.
642 İbn Sînâ, İşaretlet ve Tembihler, Çev.: Ali Durusoy, Muhittin Macit, Ekrem Demirli, Litera Yay.,
İstanbul 2005, s. 2.
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İbn Sînâ, bir şeyin bilinmesinin tasavvur ve tasdik olmak üzere iki yolu var
demektedir.643 Tasavvur, bir şeyin ismi telaffuz edildiğinde zihinde canlanan
anlama denmektedir. Örneğin “insan” denildiğinde zihinde uyanan anlam gibi.
Tasdik ise tasavvurla birlikte bulunur ve tasavvur hakkındaki anlamın öyle
olduğuna dair yargıyı da içerir. Örneğin “her beyazlık ilintidir” şeklindeki önerme
anlam olarak zihinde tasavvur edildikten sonra beyazlığın ilinti olduğuna dair de
bir zihinsel onay içeriyorsa burada tasdik de gerçekleşmiş demektir. Böyle bir
onay yok da şüphe varsa tasdik değil sadece tasavvur, şüphe olmadığı gibi onay
da yoksa bu durumda da yalanlama (tekzib) gerçekleşmiş olur. Bir bilgi olarak
tasavvur ve tasdik ancak kazanım ile elde edilebilir. Bu kazanım ise daha önce
bilinenler ve onların yapısal özellikleri sayesinde olmaktadır.644 Tasavvur ve
tasdikin elde edilmesi için mantığın icra ettiği fonksiyon üzerinde uzun uzadıya
duran İbn Sînâ bu yönüyle mantığın icra edilen bir sanat olduğunu
söylemektedir.645
Başka bir yerde İbn Sînâ mantığın yararı hakkında şunları söylemektedir:
“Mantık, madde ve suretlerin hangilerinden gerçekte tanım olarak
isimlendirilen doğru bir tanım ve gerçekte burhan olarak isimlendirilen doğru bir
kıyas oluşacağını inceleyen ve yine hangilerinden resm (betimleme) olarak
isimlendirilen iknâî bir tanım ve güçlü olup yakine benzer bir tasdik oluşturan ve
cedeli olarak isimlendirilen ile ondan (cedeli olandan) daha zayıf olup, baskın
olarak bulunan hatabî (retorik) zannın oluşacağını inceleyen teorik bir
disiplindir.”646
Zaman zaman insanların belirli bir yöntem izlemeden tasavvuru
gerçekleştiren bir tanıma veya tasdike ulaştıkları söylenebilir. Ancak bu faaliyet
mantık sanatının bir verisi olmadığı için yanlış olmadığından da emin olunamaz.
Her konuda mantığa ihtiyaç olmayacak şekilde insan akıl yürütebilse İbn Sînâ’ya
göre düşünce ekollerinde bu kadar farklı fikir, ayrılık ve çelişkiler olmaz, hatta
insan bazen de kendisiyle çelişmezdi. Bazen insan aklı beklenmedik şekilde
fikirlerinde isabet etse de mantık bilmediği müddetçe bu hususta devamlılık
mümkün değildir. Aynı şekilde kişinin, mantığı her yönüyle bildiğinde de yüzde
yüz bütün hatalardan uzak kalacağının garantisi yoktur. Zira kişi unutabilir veya
bildiği şeyi uygulamayabilir. Bu durumda mantığın kendisini bir sanat olarak
yetersiz veya gereksiz görmek doğru değildir. İbn Sînâ her ne kadar hatalar
olabilse de mantık bilen birisinin bilmeyene göre bu hususta çok daha az hataya
İbn Sînâ, en-Necât, Çev.: Kübra Şenel, Kabalcı Yay., İstanbul 2013, s. 11.
İbn Sînâ, Mantığa Giriş, s. 11.
645 Age, s. 12.
646 İbn Sînâ, en-Necât, s. 12.
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düşeceğini savunmaktadır. Çözülmesi güç görünen meselelerde mantık ilminin
yardımıyla kişi, anlarken hata ettiği yeri görebilir.647
Bir mantıkçının yapması gereken şey, her bir soruna uygun düşen öncülleri
ve bu öncüllerden hareketle bilinmeyenin bilgisine nasıl ulaşacağını
araştırmaktır. Bir konu hakkındaki açıklayıcı sözün ilkelerini ve bunlarla
tanımların nasıl oluşturulduğunu ve ileri sürülen bir kanıtın ilkelerini ve bu
ilkelerle kıyasın nasıl yapıldığını bilmek mantıkçının aslî işidir.648 İbn Sînâ, özel
olarak desteklenmemiş bir kişinin mutlaka mantık bilmeye ihtiyacı olduğunu
söylemektedir. Öyle anlaşılıyor ki bu özel destek peygamberlere lütfedilen bilme
gücüne işaret etmektedir. İbn Sînâ’da Fârâbî gibi mantığı konuşma esnasında
uygulanan gramer kurallarına benzetmektedir. Gramer bilmeden de insan
konuşabilir veya aruz bilmeden de şiirden zevk alabilir ancak nazar ve düşünme
ile bilgisini derinleştiren insan mantık ilminden müstağni kalamaz.649
2. Abdulah Enverî’ye Göre Mantık İlminin Gâye ve Faydası
Abdullah Enverî Usul-i Cedide Zübdesi’nin ilk konularından birini bu ilmin
önemine ve meşruiyetine ayırarak mantık öğrenmenin gerekliliği üzerinde
durmuştur. Ona göre mantık ilmini teorik ve pratik olarak öğrenen birisi bütün
ilimlerin hakikatine ulaşabilecek bir meleke kazanacaktır. Bu sayede Müslümana
gerekli olan itikadi konularda da tasdik sahibi olacak ve imanını
kuvvetlendirecektir. Abdullah Enverî, bu sözleri desteklemek için farklı
düşünürlerin konu ile ilgili görüşlerini de aktarmaktadır. Hayâlî ve Molla Hüsrev
gibi Osmanlı dönemi önemli düşünürlerinin mantığı kelam ilminin bir parçası
olarak gördüklerini ve mantık bilmeyi imanı bir hassasiyetle ele aldıklarını
aktarır. Mantığı akaidin bir parçası olarak görmek, itikadi konuların delilsiz ve
ispatsız olamayacağı, bir şeyi ispat etme işinin ise mantığa ait bir faaliyet olduğu
gerçeğine dayanmaktadır. Abdullah Enverî, sadece itikadi konularda değil bütün
ilimlerin ele aldıkları meseleler ancak ispat ile ortaya konulabilir diyerek
mantığın faaliyet alanını genişletmektedir. Her bir ilim konusu itibariyle varlığın
bir bölümünü ele almaktadır. Allah’ı bilmek de varlık hakkında istidlal ile
mümkün olduğundan, kâinata bakarak varlık hakkında akıl yürütmek ve tevhit
inancını pekiştirmek her Müslümana farz-ı ayndır. Böylece ilimlerde derinleşmek

İbn Sînâ, Mantığa en-Necat Giriş, s. 13.
İbn Sînâ, İşaretlet ve Tembihler, s. 4.
649 İbn Sînâ, Mantığa Giriş, s. 14.
647
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marifetullahta ilerlemek anlamına geldiği için mantık bilmek ve tatbik etmek
tefekkürün vazgeçilmez bir unsuru haline gelmektedir.650
Mantık ilminin gerekliliği ile ilgili Abdullah Enverî, farklı kaynaklardan
rivayetleri aktararak bu ilmin yüceliğini vurgulamaktadır. İbn Hacer elAskalânî’ye nispet edilen bir söze göre kalpte hâsıl olan ilim iki çeşittir. Birisi hem
avama hem havassa vâki olan zaruri ilimdir. Bu daha ziyade görülen ve duyulan
şeylere ait bilgiyi kapsamaktadır. Diğeri ise delillere dayalı olarak inşâ edilen
teorik ilimdir. İtikadi meseleleri onaylamak ve iman bu ikinci ilmin konusudur.
İşte bu ilim sadece havassa hâsıl olduğundan avam buna ulaşamaz. Sadece
yöntem sahibi bilge kişi bu ilme sahip olabilir. Yöntem sahibi kimse ise ortaya
konulan delilin her bir şartını ve erkânını en yetkin şekilde bilerek talep edilen
sonucu ispat etmeye gücü olan kimsedir. Kullanılan yöntem ise bilinmeyeni elde
etmek için bilinen bilgilerin düzene konması ve bu düzenden hareketle kıyaslar
yapılmasıdır.651
Hayâlî,652 imânı, bilinenlerin terkibi ile ortaya çıkan bir kabul olarak
değerlendirmektedir. Her ne kadar iman kazanılan bir lütuf ise de ortaya
çıkmasının sebepleri ancak kıyasların tertibi ile mümkündür. Abdullah Enverî, bu
sözün çok anlamlı olduğunu ifade ederek imanın bilgi üzerine inşâ edildiğini
bilginin ise sahih olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bir bilginin doğruluk veya
yanlışlık derecesini ve bunu tespit etmenin şartlarını ve gerekliliğini bize sağlayan
ise ancak mantık ilmidir.653
Mantık bilmenin imanla ilişkisini kurmaya devam eden Abdullah Enverî,
tasdik kavramı üzerinde durarak, imanın biri icmali diğeri tafsili olmak üzere iki
tasdik çeşidinin olduğunu ifade etmektedir. İman sahibi olmak açısından icmali
iman asgari düzeyde yeterlidir. Peygamber tarafından bildirilenlerin hepsine
birden iman ettim şeklinde formüle edilen icmali iman, iman etmek açısından
tafsili imandan daha değersiz değildir. Ama icmali iman bile olsa yine de bir delile
dayanması gerekmektedir. Hele ki tafsili iman söz konusu olduğunda iman edilen
her bir meseleyi bir delil ile desteklemek gerekmektedir. Bu sözü kelamcı
Teftâzânî’ye ait Şerhü’l- Makâsıd eserine dayandırarak söyleyen Abdullah Enverî,
tafsili iman ile muttasıf birinin icmali iman sahibi kişiden -bir kısım delile ihtiyaç

Abdullah Enverî, Usûl-i Cedîde Zübdesi, Ed.: İbrahim Çapak, Türkiye Yazma Eserler Kurumu
Başkanlığı, İstanbul 2016, s. 35-36.
651 Age, s. 37.
652 Enverî bu aktarımı Hayâlî’nin Hâşiye alâ Şerhi’l-Akâid’ine Siyalkutî’nin yazdığı bir şerhten
aldığı alıntı ile yapmaktadır.(Bu bilgi Abdullah Enverî, Usûl-i Cedîde Zübdesi, s. 37, 4 nolu dipnottan
alınmıştır.)
653 Abdullah Enverî, Usûl-i Cedîde Zübdesi, s. 37.
650

486

Kilisli Abdullah Efendi’ye Göre Mantık Öğrenmenin Gerekliliği ve Faydaları

duymayan sâfî kalp sahibi kimseler istisna- derece olarak daha üstün olduğunu
ifade etmektedir.654
Kemal derecesinde bir iman ve tasdikin dayanağı mantık ilmidir diyen
Abdullah Enverî, tasdiki, kelimelerin ve tasavvurun meydana getirdiğini,
kelimelerin anlamlarını ise sözlüklerden ve tanımlardan elde edebileceğimizi
ifade etmektedir. Ancak ilimde asıl olan hüküm vermek için kullanılan kıyaslardır.
İlim peşinde koşanların gayesi de bilinmeyenleri elde etmektir. Bilinmeyen bir
bilgiye ulaşmanın yolu ise ancak kıyas ile mümkündür. Bilinenlerden hareketle
bilinmeyenler hakkında birçok kıyas ortaya konulabilir ama hangisinin doğru
hangisinin yanlış olduğunu anlamak için mantık ilmine başvurulmalıdır.
Herhangi bir ibare, söz veya kavramın kıyasta ifade ettiği anlam hüküm verirken
çok önemlidir. Bu yüzden mantık ilmi hem ilim sahibi olmak hem de bu ilim
aracılığıyla imanını yetkinleştirmek için elzemdir.655
Abdullah Enverî, geleneksel hale gelen mantık ilminde Arapça’nın
otoritesini bir mecburiyet olarak görmemektedir. Talep edileni yakin derecesinde
bir delil ile ispat etmek veya muhatabını ikna etmek Türkçe veya başka dillerle de
mümkündür. Bu yüzden iman konusunda taklitçi az bulunur derler. Birisi “Allahu Teâlâ bütün kâinatı yaratmıştır ve bunu yapan kimse vâhid ve kâdir olur.” dese
Allah’ın birliğini ve kudretini tasdik etmiş olur. “Bu kâinat en güzel şekil ve nizam
üzeredir o halde bunu yapan biri bulunmalıdır” denilse Allah’ın varlığı
araştırılmış olur. Tüm bunları ve benzeri ifadeleri Türkçe olarak söylemek ve
kıyasları Türkçe yapmak kişi nezdinde iddiasını haklı çıkardığı müddetçe aynı
davaya hizmet etmektir. Ancak nasıl ki fasih bir söz söyleyen kimseye fesahat
ilmini bilmiyorsa sırf sözünden dolayı ehl-i fesâhât denilmezse aynı şekilde
Allah’ın varlığına dair araştırma yapan kimse de bunu bir ilim yardımıyla
yapmıyorsa ona da örfen ehl-i nazar denilemez. Abdullah Enverî’ye göre
yukarıdaki kıyaslarla Allah’ı tasdik eden her ne kadar küfürden berî olsa da imanî
her bir hususu bilerek tasdik etmenin derecesi başkadır demektedir.656
Bir ilim olarak mantık ile bireylerin bir ürün olarak ortaya koydukları
mantık arasında ayrım yapan Abdullah Enverî, kişilerin yaptıkları hataların ilmin
kendisine atfedilmemesi gerektiğine işaret etmektedir. “Hiç bilenlerle
bilmeyenler bir olur mu?”657 ayeti gereğince ilim sahibi olmak bir ayrıcalıktır.
Ancak özellikle ilk dönem filozofları mantık bildiği halde birçok konuda küfre
düşmüştür. Bunun sebebi mantığı kendi isteklerine göre ve bu ilmin gayesi
Age, s. 38.
Age, s. 38-39.
656 Age, s. 39.
657 Kur’an, Zümer/9.
654
655
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dışında salt kendi akıllarına güvenerek kullanmalarındandır. Bunun yanı sıra bazı
fıkıh kitaplarında da mantık okumanın yasaklandığı gözlemlenmektedir. Ancak
daha önce de ifade edildiği gibi bir ilmin yanlış kullanımı o ilmin kendisinin
yasaklanması için bir gerekçe değildir. Nitekim ayet ve hadis yorumlarında zahir
ve anlamdan maksadın ortaya çıkarılması mantık ile olmaktadır. Birçok dini
meselede verilen hükümlerin doğruluğu bazen hissedilemeyecek kadar küçük
hatalar içeriyor olabilir. Bunların ortaya çıkarılması da yine mantık sayesindedir.
Bu yüzden mükellef olan herkes kabul ettiği şeyi gözden geçirmekle sorumludur.
Bu dinen farz ve gerekli olan hayat, akıl, öğretici ve duyular da mevcut
olduğundan terki mazur görülemez. Durum böyle olunca mantık ilmi için gereksiz
ve fenâ bir ilimdir demek nasıl mümkün olabilir.658
Geleneksel mantık eğitimini eleştiren Abdullah Enverî, uzun süre mantık
eğitimi verilmesine rağmen bu ilmin hakikatine ulaşılamadığını ve farklı
durumlarla karşılaşınca kıyasın uygulanamadığını ifade etmektedir. Bunun
başlıca sebebi mantığın sadece teorik bir ilimmiş gibi ele alınmasındandır. Bir
başka sebebi de mantık öğreten kimselerin ehil olmadıkları için bu ilmi pratik
olarak uygulamayı öğretmemesidir. Bu şekilde eğitim alan birisi mantık
eserlerinin bütününü ezberlese bile faydasını görmeyecektir. Öğrenilen mantık
ancak bütün ibarelere uygulanabildiği ve muhataba izah edilebildiği müddetçe
faydalıdır. Abdullah Enverî, bu açıklamalarıyla teorik bilgilerin pratik karşılığı
olduğu müddetçe ilim olabileceğini ifade etmektedir. Özellikle son dönem Arap
yazarların fıkıh kitaplarında mantık ilmine yönelttikleri eleştiriler onların bu ilme
vakıf olmamalarındandır. Akaid ilmine bile yetkin bir şekilde sahip olmadıkları
gibi kendi ibareleri mantık ile dolu olduğu halde kendileri de bunun farkında
olmadıkları için çalışmalarında derinlik yoktur.659
Sonuç
Çalışmamız boyunca ele aldığımız düşünülerin mantığın önem ve
gerekliliğinin ısrarla vurguladıklarını görmekteyiz. Bu şiddetli vurgunun
gerisinde mantık ilmini gereksiz görenlerin ileri sürdüğü, insan aklının mantık
olmadan da kendi başına doğruyu bulabilecek güçte olduğu savı yatmaktadır. İbn
Sînâ ve Fârâbî hangi konuda olursa olsun mantığı, doğru düşünmenin kurallarını
ve yanlışlardan sakınmanın yollarını gösteren bir ilim olarak görmüşlerdir. Bu
yüzden mantığı zihni düzenleyen bir sanat olarak değerlendirmişlerdir. Abdullah
Enverî de bu konuda kendisinden öncekilere katılmaktadır. Ancak o belki de
döneminin ilmi ortamının da etkisiyle mantığı sadece düşüncelerde burhânî
658
659

Abdullah Enverî, Usûl-i Cedîde Zübdesi, s. 40.
Age, s. 41.
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bilgiye ulaşmanın bir yolu olarak değil aynı zamanda her Müslümana farz olan bir
faaliyet olarak ayrıca önemsemiştir. Özellikle fıkıhçıların mantığa yönelttiği
eleştirilere değinerek onların da bu ilimden mahrum olduğunu ve bu yüzden
eğitimini yasakladıklarını söylemektedir. İman ile mantık arasında kurduğu bağ
Abdullah Enverî’yi diğer mantıkçılardan ayırmaktadır. Zira İbn Sînâ ve Fârâbî’de
asıl kaygı bilgide kesinlik iken Enverî bu kesinliği nihai gâye olan imanı
yetkinleştirmeye götürmesi yönüyle kıymetli görmektedir. Geleneksel mantık
eğitimini de bu yüzden eleştirmektedir. Zira Arapça bilmeden mantık eserleri
okunamamaktadır. Ayrıca yıllar süren ve ezbere dayalı karmaşık bir müfredat
izlenmektedir. Bu da mantığı zor ve ulaşılamaz bir ilme dönüştürmektedir. Oysa
inanan herkesin mantık bilmeye ihtiyacı vardır. Abdullah Enverî’nin bu felsefesi
onu Usûl-i Cedîde Zübdesi isimli bu eseri Türkçe yazmaya sevk etmiştir. Ayrıca ehil
olan bir kimseden alınan eğitim ile herkes çok kısa sürede bu ilme vakıf olacak ve
pratik olarak kullanabilecektir. Her ne kadar bu eser Türkçe olsa da günümüzde
anlaşılması güç ağır bir eserdir. Ancak bu tamamen bizim geçmişe
yabancılaşmamızdan kaynaklanmaktadır. Abdullah Enverî’nin açtığı yolun bugün
bizlere yüklediği misyon, kendi kavramlarımızla Türkçe ve herkesin
anlayabileceği güncel örneklerle donatılmış mantık eserlerinin yazılması
gerekliliğidir. Zira mantığın yaygın olarak kullanılması her alandaki
çalışmalarımıza nitelik ve derinlik katacaktır.
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Basra ve Kûfe Dil Ekollerinin Delilleri
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ÖZET: Arap Dili’nin kuralları tespit edilip derlenirken takip edilen yöntemler farklı
dil ekollerinin oluşmasına neden olmuştur. Birçok dil ekolü teşekkül etmesine rağmen bu
ekollerden Basra ve Kûfe dil ekolleri diğerlerine göre daha çok ön plana çıkmıştır. Her iki
ekolün de görüşlerini temellendirirken dayandıkları deliller bulunmaktadır. Bu bildiride
söz konusu deliller karşılaştırılacak ve ekollerin yöntemleri ortaya konacaktır. Her iki ekol
de semâ‘, kıyâs, icmâ, ta‘lîl, hüccet, ve tevcih delillerini kullanmıştır. Ancak Basrîlerle
Kûfîlerin bu delilleri önceliğe göre sıralamaları ve bunlara bakışları farklılık
göstermektedir. Aynı delillerin farklı biçimlerde değerlendirilmesi ve kullanılması nahiv
ekolleri arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Basra, Kûfe, dil, ekol, delil.
ABSTRACT: The methods used in determining the rules of Arabic language led to
the emergence of various schools of language. Among these, two schools, namely the Basra
and the Kufa are the most widely known schools of language. Both schools refer to a group
of evidences on which their points of views are based. This presentation aims to compare
the evidences of both schools of language and elaborate on their methods. Both schools
have used the methods of semâ‘, kıyâs, icmâ, ta‘lîl, hüccet, and tevcih. However, the way
Kufa and Basra disciples have ordered these evidences according to priority and their
approach differ. The fact that the same evidences are considered and used differently led
to the emergence of differing views among school of syntax.
Keywords: Basra, Kûfa, language, school, evidence.

Giriş
Müslümanların Kur’an-ı Kerim’in dilini korumaya ve doğru okunup
anlaşılmasına büyük önem vermesi, bazı âlimlerin bu alanda özel çalışmalar
yapmasını sağlamıştır. Şüphesiz diğer milletlerin İslam’ı kabul etmesiyle
birlikte, bu milletlerin Arap beldelerine gelmesi, kendi kültür ve dillerini
aktarmalarıyla beraber, Arap dilinde yanlış kullanımlar artmış, bu ise nahiv
ekollerinin şekillenmesinde ve ortaya çıkmasında büyük rol oynamıştır.
Arapçanın müstakil bir ilim olarak ortaya çıkması, klasik dil ve edebiyat
delillerinin toplanıp derlenmesi, ayrıca ilk gramer çalışmaları, Araplarla Arap
olmayanlar arasında sınır vazifesi gören Basra’da başlamıştır. Kaynakların
birçoğu nahiv ilminin temelini Ebu Esved ed-Düeli (h.69)’nin attığını ifade
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etmektedir.660 Bu kişiden başta Yahya b. Ya’mer, Anbesetu’l-fîl ve Meymun b.
Akran olmak üzere birçok âlim, dil kaidelerini öğrenmiştir.661 Daha sonra Basra
ekolü diye bilinecek olan dil ekolünün öncüleri olan İsa b. Ömer, Ebu Amr b. Alâ
ve Halil b. Ahmed zikredilen âlimlerden dil kaidelerini öğrenmiş ve ilk dil ekolü
teşekkül etmiştir. Yaklaşık bir asır sonra da bu ekole paralel olarak Kûfe’de Kisâi
ve Ferrâ öncülüğünde ikinci bir ekol ortaya çıkmıştır.
Ekollerin oluşmasından sonra, her birinin meseleleri ele alışı ve kendi
kaidelerini oluşturma şekilleri farklılıklar göstermeye başlamıştır. Bunun
başlıca sebepleri, delillerin tercihi ve yorumlanmasıydı. Bu ihtilaflar, ekollerin
âlimleri arasında münazaraların olmasını sağlamıştır. Bu münazaralardan bize
ulaşan en meşhuru ise Harun Reşid’in veziri olan Yahya Bermekî’nin huzurunda
Sibeveyh ve Kisâi arasında olanıdır.662 Daha sonra bu ihtilaflar rivayetten yazıya
dökülmüş ve bu meseleleri ele alan müstakil eserler yazılmaya başlanmıştır. Bu
kitapların bazıları şunlardır.
Ihtilafu’n-nahviyyin, Ebu Abbas Sa’lebî (291)
El-mukni’ fî ihtilâfi’l-basriyyin ve’l-kûfiyyin, Ebu Ca’fer Nuhâs (338)
El-hilâf beyne’n-nahviyyin, Ebu Hasan Rummânî (374)
Kifâyetü’l-muteallimin fî ihtilâfi’n-nahviyyin, İbnu’l-Fârisî (395)
Mesâilü’l-hilâf fi’n-nahvi, Hüseyin b. İyâs(681)
El-İs’âf fi’l-hilâf, İbn İyâz(681)
El-İnsâf fî mesâili’l-hilâf, Abdurrahman b. Muhammed el-Enbârî (577)
Nahivcilerin arasındaki ihtilaflı meseleleri araştırmak, bir bakıma nahiv
ilminin gelişim sürecini araştırmayı ifade ediyor. Şöyle ki yukarıda zikrettiğimiz
şekilde ilk ortaya çıkan dil ekolü Basra’dır. Daha sonra Kûfe ekolü ortaya
çıkmıştır. Burada sorulması gereken soru, bir kaide oluşturulurken faydalanılan
sabit usuller mi vardı yoksa kişinin kendi şahsi tercihleri mi söz konusu idi?
Suyûtî, bu meseleyi “İktirah” kitabının altıncı bölümü olan “Taâruz ve
Tercih” bölümünde şu şekilde ele almıştır: Dilciler Basralıların her rivayeti
kabul etmemeleri ve şâz üzerine kıyası kabul etmemelerinden dolayı kıyas
olarak daha kuvvetli olduğu, Kûfelilerin ise rivayet olarak delillerinin daha fazla
olduğu hususunda ittifak etmişlerdir.

Ebû’t-Tîb, Merâtibu’n-nahviyyin (Dâru’l-âfâki’l-Arabiyye, 2003), s.15. ; Yâkut el-Hamevî,
Mu’cemu’l-üdabâ (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1993), c.4, s.177. ; Es-Suyûtî, Buğyetu’l-vuâti fi
tabakati’l-luğaviyyine ve’n-nuhat (Beyrut: Mektebetü’l-Asriyye), c.2, s.22.
661 Ebû’t-Tîb, Merâtib’un-nahviyyin, s.20
662 Zeccâc, Emâli s.240. ; İbn’u Hişâm, Muğni’l-Lebîb (Mektebetü’l-asriyye, 1992) c.1 s.103.
660
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Ibnu Cinnî, Kûfelilerin Arap şiirlerini daha iyi bildiğini ifade etmiştir.
Endülüsî’nin Mufassal şerhinde Kûfeliler kendi usullerine aykırı olarak bir
konunun cevazını herhangi bir şiirde bulsalar, bu şiiri asıl olarak alıp ikinci bir
kanun oluştururlar.
Görüldüğü gibi her bir ekolün kullanmış olduğu delilleri vardır. Biz bu
çalışmamızda bunları kısaca açıklamaya çalışacağız. Konunun önemi nahiv
kitaplarında tercih edilen görüşlerin kendisi üzerine bina edildiği delillerin
araştırması ve ortaya konmasıdır. Unutulmaması gereken önemli meselelerden
biri de Kur’an-ı Kerim’in nahiv ilminin gelişmesinde büyük bir etkisinin
olmasıdır. Çünkü ilk dönem nahiv âlimleri Kur’an’ın kıraatine büyük önem
vermişlerdir; özellikle de bunların birçoğu kıraat âlimlerindendir. Örneğin Ebû
Esve, Kur’an’ın harflerini noktalayan kişidir663. Basra ekolünün öncülerinden
Ebu Amr b. Alâ, meşhur yedi kıraat imamından biridir. Kûfe ekolünün
öncülerinden Kisâî Ali b. Hamza ve Âsım, aynı şekilde yedi kıraat imamındandır.
Şimdi ekollerin kullanmış olduğu delillerden ilki olan Sema’ delilini ele
alalım.
1. Sema’
Delillerden ilki ve en önemlisidir. Öyle ki bazı Arapça kullanımlar yalnızca
oradan alınabilir. İlk nahiv âlimleri kuralları oluştururken bu delilden istifade
etmişlerdir. Suyûtî bu delili şöyle tarif etmiştir: “Fesahatine güvenilen kişilerden
rivayet edilen sözler.” Bu tarif Kur’an’ı, hadisleri ve efendimiz gelmeden önce
kendi dönemindeki ve geldikten sonra bozulana kadar olan dönemdeki nazım
veya nesir, Müslüman veya kâfir Arapların sözlerini içine almaktır.664 Bu delilin
eş anlamlısı olarak kullanılan “nakl” kelimesi de vardır. Enbârî, nakli şu şekilde
tarif etmiştir: “Arapça fasih olarak ve sahih bir nakil ile rivayet edilen kelâm665.”
Anlaşıldığı üzere sema’ veya nakil, sırasıyla Kur’an, hadis ve fasih Arap kelâmını
ifade etmektedir.
Birinci derecede Nahiv âlimleri, Kur’an ayetlerinin mütevâtir olan
okunuşlarının tamamının ilk dil kaynağı olduğu hususunda icmâ etmişlerdir.666
Suyûtî bu hususu Müzhir adlı eserinde İbn-u Hâleveyh’ten şöyle rivayet
etmektedir: “Bütün dilciler, lügat şayet Kur’an-ı Kerim’de zikredilmişse bu şey

Yâkut el-Hamevî, Mu’cemu’l-üdabâ,(), c.3, s.436.
Es-Suyûtî, El-iktirah fi ilmi usuli’n-nahvî (), s.36.
665 Ebû’l Berekât el-Enbârî, Luma’u’l-edille (Daru’l-fikr), s.81.
666 Ebû’l Berekât el-Enbârî, Luma’u’l-edille, s.83.
663
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diğerlerinden daha fasihtir ve bu konuda ihtilaf yoktur.667” Şâz kıraatlar
hususunda ise böyle bir icmâ söz konusu değildir. Ancak her iki dil ekolünün
ekseriyeti bunları da delil olarak kabul etmiştir.668
İkinci derecede hadisler gelmektedir. Allah Resulü, taşıdığı risâlet yükü ve
en büyük mucizesinin Kur’an-ı Kerim olması dolayısıyla fesahat ile donatılmış
ve döneminde yaşayan fasih insanlar bunu itiraf etmiş, kendisi de bunu dile
getirmiştir.669 Şu var ki Nahivciler bunu bilmelerine ve itiraf etmelerine rağmen
hadisleri delil olarak fazlaca kullanmamışlardır, bu konuda üç ayrı yaklaşım
benimsemişlerdir.
1. Hadisleri Delil Olarak Kabul Edenler: İbn Mâlik lakabıyla tanınan
Cemâluddîn Muhammed b. Abdillah (ö. 672/1273) ve Abdulkadir el-Bağdâdî, bu
görüşte olanlar arasındadır.
2. Hadisleri Delil Olarak Kabul Etmeyenler: Nahivcilerin geneli, bunun
sebebi de hadislerin mana ile rivayet edilme ihtimalidir.
3. Bazılarının Kabul Edilip Bazılarının Kabul Edilmediğini Savunanlar:
Es-Suyûtî, lafız ile rivayet edilen hadisleri delil olarak kabul ederken mana ile
rivayet edilenleri kabul etmemiştir.
Üçüncü derece ise Arap kelâmıdır. Nahivciler, hangi sözlerin alınacağı
hangi kabilelerden alınacağı ve hangi dönemlerde yaşayan insanlardan
alınacağı konularını belirlemişlerdir.670
Basra dil ekolü mensupları, fasih üslupları ve sahih rivayetleri tenkit
metodu ile ele almış, bundan dolayı rivayet edilen her sözü kabul etmemişler ve
nadir beyitleri, gelişigüzel söylenilen nesirleri delil olarak almamışlardır.
Delillerinin mütevâtir veya tevâtüre yakın bir şekilde rivayet edilmesini şart
koşmuşlardır.671
Kûfe dil ekolü mensupları, bu hususu fazla dikkate almamış ve rivayet
edilen bütün şiir ve nesirleri kabul etmiştir. Ayrıca Basralıların kendilerinden
aldığı kabilelerin sözlerini aldıkları gibi Basralıların kendilerinden almadıkları
kabilelerin sözlerini de almışlardır.672
Sözleri Nahivcilerin ittifakı ile delil olan kabileler şu şekilde
zikredilmiştir: “Kureyş Kays, Temîm, Esed, Hüzeyl ile Kinane ve Tayy
Es-Suyûtî, El-müzhir fi ulumi’l-luğati ve envâ’ihâ (Beyrut: Dâru’l-ceyl), c.1, s.213.
Abdülkadir b. Ömer el-Bağdâdî, Hizânatü’l-edeb (), c.1, s.9.
669 " أنا أفصح العرب بيد أنني من قريش " ”بُعثت بجوامع الكلم
670 bkz. Hâlid Sa’d Şa’ban, Usulu’n-nahvi inde ibn mâlik (Kahire: Mektebetu’l-âdâb, 2006), s.111.
671 Abdurrahman Seyyid, Medresetü’l-basra’n-nahviyye (Dâru’l-maârif), s.146.
672 Hatîce Hudeysî, Eş-Şâhid ve usulu’n-nahvi fî kitabi’s-sibeveyh (Kuveyt: Câmi’atü’l-kuveyt, 1974),
s.81.
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kabilelerinin bazıları”673 Nahivcilerin bu kabilelerin sözlerini delil olarak
almaları iki yöntemle meydana gelmiştir: Birincisi râviler aracılığı diğeri ise bu
kabilelere yolculuk yaparak kendilerinden direkt alma iledir.
Birinci yöntemde olan râviler için belli şartlar ileri sürmüşlerdir. İbnu
Fâris, şartları şu şekilde dile getirmiştir: Dil delilleri, sem’a olarak güvenilir,
emanet ve doğrulukla bilinen, kesin olmayan sözlerden kaçınan kişilerden
alınır.674 Ayrıca rivayet edilen sözleri isnad bakımından da ikiye ayırmışlardır:
“Mütevâtir ve âhâd.”675 Bunlara yapılan tarifler hadis ilmindeki tariften farklılık
göstermemiştir. Buradan da Nahivcilerin hadisçilerden etkilendiğini
göstermektedir. Mütevâtir olarak rivayet edilen sözlerin makbul olduğu
Nahivcilerin ortak görüşü iken âhâd rivayetleri üç kısımda incelemişlerdir. İbnu
Cinnî, bunları şöyle zikretmektedir:676
1. Benzeri bir rivayet bulunmamaktadır ancak Araplar bu şekilde
kullanmaktadırlar.
2. Benzeri yoktur ve cumhurun kullanımına da muhaliftir.
3. Tek rivayettir, benzeri veya muhalifi bulunmamaktadır.
Birinci bölüm kabul edilir ve delil olarak kıyas yapılabilir. İkincisi râvi
şayet diğer rivayetlerinde fasihse ve rivayet ettiği söz kıyası kabul ediyorsa
şimdiki rivayet kullanımı terkedilmiş, eski bir kullanım olduğu farz edilip kabul
edilmiştir.677 Şayet bu söylenilenler kendisinde yoksa kabul edilmez. Üçüncü
kısım da şayet söz fasihse kabul edilmesi değilse edilmemesidir. Basralılar ise
bu şeylere itibar etmemiş, rivayetin mütevâtir veya yakın olmasını şart
koşmuşlardır.
Hangi dönemlerde yaşayan Arapların sözleri delil olabilir konusu ise şu
şekilde tespit edilmiştir. Şehirlerde yaşıyorlarsa hicri ikinci asrın ortalarına
kadar olanlar, çölde yaşayanlardan ise dördüncü asra kadar olanlardır.678 Şu da
var ki ikinci asırdan sonra nakledilen kelâmın çölde yaşayanlardan rivayet
edileni kabul edilirken edilmeyeni reddedilmiştir.679

Es-Suyûtî, El-müzhir fi ulumi’l-luğati ve envâ’ihâ, c.1, s.211. ; El-Fârâbî, Kitâbu’l-Hurûf (Beyrut:
Daru’l meşrik), s.147.
674 Ebû’l-Hüseyin el-Kazvînî, Es-Sâhibi fî fıkhi’l-luğati’l-arabiyyeti ve mesâilihâ ve süneni’l-arabi fî
kelâmihâ (), s.64.
675 Ebû’l Berekât el-Enbârî, Luma’u’l-edille, s.84.
676 Ebû’l-Feth Osman b. Cinnî, El-Hasâis (), c.2, s.21.
677 Ebû’l-Feth Osman b. Cinnî, El-Hasâis, c.1, s.387.
678 Hâlid Sa’d Şa’ban, Usulu’n-nahvi inde ibn mâlik, s.111
679 Muhammed Sâlim Sâlih, Usulu’n-nahvi dirâseten fi fikri’l-enbâri (Kahire: Dâru’s-selâm, 2006),
s.254.
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Şiire gelince dilciler şairleri dört tabakada incelemiştir. Bunlar: Cahiliyye
(Umruu’l Kays, Züheyr, Nâbiğa), Muhadramun (Hasan b. Sâbit, Lebid b. Rabîa),
İslâmiyyun (Cerir, Ferezdak) ve Müvelledun (Ebu Nuvvas, Beşşar b. Berd).
Bağdadî, dilcilerin ilk iki dönemde yaşayan şairlerin şiirlerinin delil
olduğu konusunda ittifak ettiklerini, üçüncü dönemde olanların ihtilaflı
olduğunu ancak sahih olanın delil olması olduğunu, dördüncü dönemde
olanların ise delil olmayacağını zikretmiştir.680 Suyûtî de dördüncü tabakadaki
şairlerin delil olmadığı hususunda icmâ olduğunu nakletmektedir.681
Ayrıca şiir rivayeti ile alakalı Nahivcilere ait bazı terimler vardır. Bu
terimleri Suyûtî İbni Hişâm’dan şu şekilde rivayet etmektedir: “Bil ki Nahivciler
şu terimleri kullanmaktadırlar: ğâlib, kesir, nadîr, kalîl ve muttarid”682 Bu
rivayetlerden hangisinin delil olacağı hususunda aralarında ihtilaf vardır.
Basralılar kesir ve muttaridi delil olarak kabul ederken diğerlerini kabul
etmezler, Kûfeliler ise aralarında fark gözetmeksizin hepsini kabul ederler.683
Son olarak da Zarûrâtü’ş-Şi’ir meselesinden bahsedelim. Bazıları şu
şekilde tarif etmiştir: Nesirde bulunması mümkün olmayan kullanımın zorunlu
olarak şiirde kullanılmasıdır. Örnek olarak nesirde fiil tenvinlenmez iken şiirde
kafiye zorunluluğundan dolayı fiil tenvinlenebilir.
Diğer bir âlim grubu, bu kullanımın zorunlu olmasının şart olmadığını
ifade etmiştir.684
Nahivciler “Zarûrat”ı, “Hasen” ve “Müstakbah” diye iki kısma
ayırmışlardır. Hasen, duyan kişinin garipsemediği kullanımlar iken Mustakbah
garipsenen ve mana karışıklığına sebep olan kullanımlardır.685 Basralılar
Zarûrât için bazı şartlar belirlemişlerdir. Bunlar: manaya yönelik olmalı, vezin
için yapılmalı ve bir kaideye dayanmalıdır.686
2. Kıyas
Ebu’l-Berekât şu şekilde tarif yapmıştır. İllet birliği sebebi ile fer’in asıl
üzerine hamledilmesi ve asılda olan hükmün fer’e uygulanmasıdır.687

Abdülkadir b. Ömer el-Bağdâdî, Hizânatü’l-edeb, c.1, s.50.
Es-Suyûtî, El-iktirah fi ilmi usuli’n-nahvî, s.54.
682 Es-Suyûtî, El-müzhir fi ulumi’l-luğati ve envâ’ihâ, c.1, s.234.
683 Es-Sibeveyh, El-Kitâb (), c.3, s.515.
684 Şerefu’d-din Râcihî, Meâhizu’n-nuhât (Dâru’l-mârifeti’l-câmi’iyye, 2000), s.94.
685 Es-Suyûtî, El-iktirah fî ilmi usuli’n-nahvî, s.30.
686 İbnu’s-Serrâc, El-Usu’l fi’n-nahvi (), c.3, s.436.
687 Ebû’l Berekât el-Enbârî, Luma’u’l-edille, s.93.
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Kıyasın dört rüknü vardır: asıl, fer’, hüküm ve illet. Nahivciler arasında
kıyası ilk kullanan Basra dil ekolü olmuştur. Şu var ki Nahivciler bu konuda
fakihlerden çokça etkilenmiş ve metotlarını kullanmıştır.688 Basra ekolünden
kıyasa önem veren ve sınırlarını belirleyen ilk dönem âlimleri şöyle sıralamak
mümkündür. Ebu Esved, Abdullah b. İshak, Yunus b. Habib, Halil b. Ahmed ve
Sibeveyh.
Kûfe ekolünden kıyasa önem veren âlimler de şu şekildedir: Kisâi, Hişam
b. Muâviye ve en öne çıkanlardan biri olan Ferrâ’dır. Yakut Hamavî’nin rivayet
etmiş olduğu kıssada bu, açık bir şekilde görülmektedir:
“Ferrâ ve Muhammed b. Hasan, nahiv ve fıkıh hakkında konuşuyorlardı.
Ferrâ, “Arapça ile derinlemesine meşgul olmanın kendisine nasip olduğu bir kişi
başka bir ilim öğrenmek isterse işi kolay olur” dedi. Bunun üzerine Muhammed
b. Hasan, “Zekeriyyâ’nın babası, “Arapça ile meşgul olmak sana nasip oldu, şimdi
ben sana fıkıhtan bir soru sorayım da cevaplandır bakalım.” dedi.
Ferrâ, “Sor bakalım.” dedi.
Muhammed, “Söyle! Namaz kılarken yanılan ve sehiv secdesi yapan daha
sonra sehiv secdesini yaparken yanılan kişinin hüküm ne olur?” dedi. Ferrâ, bir
süre düşündü ve “Bir şey gerekmez.” dedi. Muhammed, sebebini sordu. Ferrâ,
“Bize göre tasğir sigası tekrar tasğir yapılamaz. Sehiv secdesi ise namazın
tamamlayıcısıdır. Tamamlayıcı olan rüknün başka bir tamamlayıcısı olmaması
gerekir.” dedi. Bunun üzerine Muhammed, “kimsenin senin gibi olabileceğini
zannetmem!” dedi.”689
Kıyas meselesini zirveye ulaştıran kişinin Ebû Ali el-Fârisî olduğu
zikredilmektedir.690
Nahivciler kıyasın yapılacağı kelâmın muttarid olup şâz olmaması
gerektiğini şart koşmuşlardır.691 İbni Serrac, Şâz’ı üç kısma ayırmıştır.692
- Kaideye muhalif, kullanıma uygun. ""استحوذ
- Kullanıma muhalif, kaideye uygun. ""يدع
- Kullanıma ve kaideye muhalif.
İlk iki kısmın muteber olduğu son kısmın ise olmadığını zikretmiştir.
Zikredilmesi gereken önemli bir mesele de sem’a ve kıyas arasında ihtilaf
olursa hangisinin delil alınacağıdır. Nahiv âlimlerinin bu konudaki tutumunu
Es-Seyyid Rızk Et-Tavîl, El-Hilâf beyne’n-nahviyyin (Mekke: El-Mektebetü’l-Faysaliyye, 1985)
Yâkut el-Hamevî, Mu’cemu’l-üdabâ
690 Ebû’l-Feth Osman b. Cinnî, El-Hasâis, c.1, s.277.
691 Es-Suyûtî, El-iktirah fî ilmi usuli’n-nahvi, s.72.
692 İbnu’s-Serrâc, El-Usu’l fi’n-nahvi, c.1, s.57.
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Ebû Ali el-Fârisî, şu şekilde özetlemektedir: “Sem’a ile bir şey kullanılmış ise
sem’a muteber olurken kıyas terkedilir çünkü sem’a kıyası iptal eder.”693
Sema’nın sem’a ile ihtilafı kıyasın kıyas ile ihtilafı hakkında ise Ebu’l Berekât
şöyle söylemektedir: “Bil ki iki nakil birbiriyle farklılık arz ederse bunlardan
râcih olanı alınır, tercih ise metin ve senedde olur. Senedin tercihi, râvilerin
fazlalığı, daha bilginlik ve ezberlerinin kuvvetliliği ile olur. Metnin tercihi ise
rivayet edilen metnin kıyasa uygun veya kıyasa daha yakın olması ile olur. İki
kıyas birbiriyle farklılık arz ettiği zaman bunlardan haricen başka bir delil ile
desteklenen tercih edilecektir. Bu deliller nakil veya kıyas olabilir.694
3. İcmâ
Basra ve Kûfe ekollerinin ittifak ettikleri meselelerdir.695 Bu terimi farklı
kelimelerle ifade etmişlerdir "  أو قوال واحدا أو بال خالف،  أو الجماعة،  " كافة أو عامةBu
tarifte dikkat çeken, nahiv ilminde bahsedilen icmâ ile fıkıh ilminde
bahsedilenin aynı manada olmasıdır. Bu da Nahivcilerin fıkıhçılardan bu
konuda etkilendiğini göstermektedir. İcmâ’da önemli olan çoğunluğun meseleyi
kabul etmesidir, hepsinin kabul etmesi şart değildir.696 İcmâ sınıfları vardır.
Birincisi Suyûtî’nin zikretmiş olduğu Sukûtî İcmâ’dır. Şu şekilde tarif etmiştir:
“Fasih olan bir kişinin fasih insanların yanında bir söz söylemesi veya onlara
ulaşması halinde itiraz etmemeleri şeklindedir. Örnek olarak “”لوالي ولوالك
kelimeleri verilebilir. İkincisi râvilerin şâhidi rivayet ederken yapmış oldukları
icmâdır. Enbârî bu kısmı “İnsaf” kitabında zikretmiştir.697 Ayrıca genel ve özel
olmak üzere iki türlü icmâdan daha bahsedilmektedir. Genel olan, her iki ekolün
ittifakını ifade ederken özel olan her birininkini ifade etmektedir.698
4. Ta’lil
Dilsel bir olgunun tefsir edilip arka planını görmeyi ve bu şekilde
kullanılmasının sebeplerini ortaya çıkarmayı ifade etmektedir.699 Bütün nahiv
kurallarının bir ta’lili vardır dersek abartı yapmış olmayız. Nahiv kitaplarını
okuyan kimse, en belirgin meselede bile niçin böyle olmuştur gibi bir soru ile
Abdülkadir b. Ömer el-Bağdâdî, Hizânatü’l-edeb, c.8, s.421.
Ebû’l Berekât el-Enbârî, Luma’u’l-edille, s.138.
695 Es-Suyûtî, El-iktirah fî ilmi usuli’n-nahvi, s.66.
696 Eş-Şevkânî, İrşâdu’l-fuhûl (Kahire: Dâru’s-selâm, 1992), c.1, s.275.
697 Ebû’l-Berekât el-Enbârî, El-İnsaf fî mesâili’l hilâf (Halep: Dâru’l-fikr, 2009), c.2, s.597.
698 Fâtıma Muhammed Tâhir Hamid, “Ususu’t-tercih fî kutubi’l-hilafi’n-nahvi” (Doktora tezi,
Câmi’atü Ümmü’l-Kurâ, Mekke, 2008), s.188.
699 Ahmed Hızır Abbâs, Uslûbu’t-ta’lil fi’l-luğati’l-arabiyye (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 2007),
s.20.
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karşılaşacaktır. Bu da Nahivcilerin ta’lile ne kadar önem verdiğini göstermek
için yeterli olacaktır. Nahivcilerin ta’lil meselesinde felsefeciler, mantıkçılar ve
fıkıhçılardan etkilendikleri göz ardı edilmemelidir.700 İbn’u Cinnî Hasâis
kitabında fakihlerin ta’lilleri ile Nahivcilerin ta’lillerini kıyas etmiş, sonuç olarak
da Nahivcilerin ta’lillerinin felsefecilere daha yakın olduğunu bildirmiştir. 701
Kûfe ekolünde ta’lil Basra ekolünde olduğu kadar revaçta olmamakla beraber
Kisâî’den sonra Kûfe ekolü de ta’lile önem vermeye başlamıştır.702 Zeccac, ta’lil’i
üçe ayırmıştır: illetu’n-tâ’limiyye, illetu’n-kıyâsiyye ve illetu’n-cedeliyye. Birinci
kısım Arap kelâmını öğrenmemize yarayan illetler, ikinci kısım sebep sonuç
ilişkisini ifade eden illetler, üçüncü kısım ise sebepleri açıklayan illetlerdir.
5. Hüccet
Nahivcilerin herhangi bir meseleyi ispat veya iptal etmek için
kullandıkları aklî ve naklî delilleri ifade eden bir terimdir.703 Muhammed Fâdıl,
aklî hüccetleri yirmi beş ayrı başlıkta incelemiştir.704
6. Tevcih
Nahivcilerin, kelimenin lafzından öte manayı dikkate aldıklarını ifade
eden bir terimdir. Üç alt başlıkta incelenebilir. Bunlar: mananın lafza etkisi, te’vil
ve takdirdir.
SONUÇ
İslâmiyet ile beraber Arap dili yeni bir döneme girmiştir. Dinin temel
kaynağı olan ve arapça nazil olan Kur’an-ı Kerim, dilinde ana kaynağı olmuş ve
günümüze kadar bozulmadan gelmesinde büyük rol oynamıştır. Ancak farklı
milletlerin İslam’ı kabul etmesiyle beraber dilde yanlış kullanımlar artmış,
bunun üzerine Müslüman âlimler, dini kaynaklar ve dili korumak için,
Araplardan dil malzemeleri toplamışlar ve dil kurallarını tespit etmeye
başlamışlardır. Âlimlerin dil çalışmalarında kullanmış oldukları metot
farklılıklarından dolayı dil ekolleri meydana gelmiştir.
Yaptığımız bu çalışmada temel iki ekolün birbirinden ayrıldıkları noktalar
incelenmektedir.
Es-Seyyid Rızk Et-Tavîl, El-Hilâf beyne’n-nahviyyin), s.187.
Ebû’l-Feth Osman b. Cinnî, El-Hasâis, c.1, s.48.
702 Şevkî Dayf, El-Medarisu’n-nahviyye (Kahire: Dâru’l-maârif, tsz.), s.252.
703 Muhammed Fâdıl Semerrâî, Hucecu’n-nahviyye (Dâru’l-Ammar, 2004), s.10.
704 bkz. Muhammed Fâdıl Semerrâî, Hucecu’n-nahviyye
700
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ÖZET: Mısır, tarihi geçmişi ve bulunduğu coğrafyanın etkisiyle daima dikkatlerin
üzerinde olduğu bir coğrafya olmuştur. Asya ve Afrika’nın geçiş yolu üzerinde
bulunmasından dolayı önemli bir konumda yer almıştır. Napolyon Bonapart, Mısır’ı işgal
ederek hem Akdeniz’de üstünlük sağlayabilecek bir üs elde etmek hem de İngilizlerin
Hindistan’daki ticaretini sekteye uğratmayı amaçlamıştır. Buna karşılık İngiltere
bölgedeki çıkarlarını korumak amacıyla bir yandan Osmanlı Devleti ile ittifak kurmaya
çalışırken diğer yandan da Napolyon’un peşine düşmüştür. İngiltere ile henüz ittifak
anlaşması imzalanmamış olsa da İngiliz donanmasının Fransızların peşine düşerek
Akdeniz’i dolaştıklarını haber almaları üzerine Osmanlı Devleti, İngiliz gemilerinin nereye
uğrarsa uğrasın yardım edilmesi hususunda sahil ve ada memurlarına emir göndermiştir.
Amiral Nelson önderliğindeki İngiliz donanması Ebukır’da Fransız donanmasını
yakarak Napolyon’a ilk darbeyi vurmuştur. Akka Müdafaası’nda da Cezzar Paşa’ya
denizden ve karadan destek verilerek Napolyon’a ilk yenilgisi yaşattırılmıştır. Bu
çalışmada, Napolyon’a karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer alan İngiltere’nin genel
olarak Mısır’da, özelde ise Akka’da Cezzar Ahmet Paşa’ya verdiği destek hakkında bilgi
verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, İngiltere, Napolyon, Akka, Cezzar Ahmed
Paşa

The Role Of British in Acre Defense
ABSTRACT: Egypt has always been the geography under spotlight with its
historical background and the influence of its geography. It is situated in an important
location due to being on the passageway of Asia and Africa. Napoleon Bonaparte aimed to
occupy Egypt and obtain a base where he could gain superiority in the Mediterranean as
well as disrupt the British trade in Indian. On the one hand, Britain tried to form an alliance
with the Ottoman Empire in order to protect its interests in the region, while on the other
hand it chased Napoleon. Even though an alliance agreement had not yet been signed with
Britain, the Ottoman Empire sent orders to the coastal and island officials to help the
British ships wherever they would arrive upon the news that the British fleet had been
cruising along Mediterranean in search of French.
The British navy under the leadership of Admiral Nelson burned the French navy
in Ebukır and inflicted the first blow to Napoleon. In Acre Defense, Britain also gave
support to Cezzar Paşa from the sea and land and Napoleon experienced his first defeat.
This study aims to give information about the support of Britain, which was on the side of
the Ottoman Empire against Napoleon, given, in general, in Egypt and to Cezzar Ahmet
Paşa in Acre, in particular.
Key Words: Ottoman Empire, Britain, Napoleon, Acre, Cezzar Ahmed Paşa
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Giriş
Yavuz Sultan Selim’in 1517’de Mısır’ı fethetmesinden sonra oğlu Kanuni
Sultan Süleyman, devletin sınırlarını daha da genişletmiş ve Akdeniz’i bir Türk
gölü haline getirmiştir. Osmanlı hâkimiyetine girdikten sonra Mısır’da çıkan
karışıklıklar üzerine bölgeye giden Makbul İbrahim Paşa, suçlu olanları
cezalandırdıktan sonra daha önce var olan kanun ve uygulamalar ile Osmanlı
Devleti tarafından gönderilen fermanları da dikkate alarak bir kanunname
hazırlamıştır. 1525 yılında ilan edilen Mısır Kanunnamesi ile Mısır’daki Osmanlı
idaresinin temel esasları ortaya konulmuştur.705 Kanunnamenin ardından
Mısır’ın askerî ve idarî düzeninde değişiklik yapılmayarak mevcut düzen büyük
ölçüde korunmuştur. Merkezi otoritenin tam olarak tesis edilememesinden
dolayı bölgede valiler, ocak ağaları ve Kölemenler arasında nüfuz mücadeleleri
meydana gelmiştir.706 İlerleyen zamanlarda Mısır, Osmanlı Devleti’ne bağlı
olmaya devam etmiş ancak Akdeniz’deki Osmanlı hâkimiyeti sarsılmış ve
İngiltere ile Fransa arasında bölgede hâkimiyet kurma mücadelesi yaşanmıştır.
18. yüzyılın sonlarına doğru, İngiltere’nin Akdeniz’de söz sahibi olması ve uzak
doğuda sömürgelerinin bulunması Fransa’yı rahatsız etmiştir. İngiltere’nin
bölgedeki gücünü kırmak ve kendi çıkarlarını genişletmek isteyen Napolyon
önderliğindeki Fransızlar, Osmanlı Devleti’nin idaresinde bulunan Mısır’ı işgal
etmeyi planlamışlardır.707 Bu şekilde hareket edilmesinin bir diğer nedeni de
İngiltere’yi Fransa ile barışa zorlama isteği olmuştur. İngiltere’ye donanma
göndermek suretiyle adanın istila edilmesi de düşünülmüştür. Ancak İngilizleri
denizde yenmek oldukça güç bir iş olarak görülmüş ve farklı arayışlar içerisine
girilmiştir.708 İngiltere ile mücadele etmek için düşünülen yeni plana göre Mısır
işgal edilerek İngiltere’ye büyük bir darbe vurulmuş olacaktı. Çünkü Mısır,
Mahmut Demir, “Makbûl İbrahim Paşa’nın Veziriazamlığı ve Mısır’daki Faaliyetleri”, Akdeniz
İnsani Bilimler Dergisi, C. 4, S. 1, 2014, s. 106-107; Abdurrahman Atçıl, “Memlükler’den
Osmanlılar’a Geçişte Mısır’da Adlî Teşkilât ve Hukuk (922-931/1517-1525)”, İslâm Araştırmaları
Dergisi, S. 38, 2017, s. 94-95.
706 Yüksel Çelik, “III. Selim Devrinde Mısır’da Osmanlı-İngiliz Rekabeti (1798-1807)”, Nizâm-ı
Kadîm’den Nizâm-ı Cedîd’e III. Selim ve Dönemi, Ed. Seyfi Kenan, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Araştırmaları Merkezi (İSAM) Yayınları, İstanbul 2010, s. 351.
707 Kamil Çolak, “Mısır’ın Fransızlar Tarafından İşgali ve Tahliyesi (1798-1801)”, Sakarya
Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, C. 10, S. 2, 2008, s. 142.
708 Napolyon şubat ayının başında Kuzey Denizi sahillerinde teftişte bulunmuştur. Fransız
donanmasının İngiltere seferi öncesi yaptığı hazırlıkları gözden geçirmiştir. 23 Şubat’ta
Direktuvara sunduğu raporunda, ne kadar gayret edilirse edilsin deniz hâkimiyetini birkaç ay
zarfında elde edilemeyeceğini ifade etmiştir. Raporun devamında denizleri kontrol altına
almadan İngiltere üzerine yapılacak olan çıkarmanın devletleri için ağır sonuçlar doğurabileceğini
söylemiştir. İsmail Soysal, Fransız İhtilâli ve Türk-Fransız Diplomasi Münasebetleri (1789-1802),
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1997, s. 176.
705
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İngiltere’nin Hindistan ile olan ulaşım yollarının üzerinde oldukça stratejik bir
noktada yer almaktadır. Burası ele geçirilir ve İngiltere’nin Hindistan ile olan
bağlantısı kesilirse, İngilizler büyük bir ekonomik sıkıntıya düşer ve Fransa ile
barış yapmaya mecbur kalırlardı.709 Napolyon’un Doğu projesine dönemin
Dışişleri Bakanı Talleyrand da büyük destek vermiştir. Daha bakanlık görevine
getirilmeden evvel Fransa’nın Akdeniz’de hâkimiyet kurmasının gerektiğini dile
getirmiş ve bunun için de özellikle Mısır’ın alınmasını kuvvetle
desteklemiştir.710 Düşüncesine göre, zaten Mısır üzerinde Osmanlı Devleti’nin
otoritesi zayıf olduğundan burası kolayca ele geçirilebilir ve Fransa böylece yeni
bir sömürge kazanabilirdi.711 İki devlet adamı Direktuvara düşüncelerini kabul
ettirmeyi başarmışlar ve adasında bir şey yapamadıkları İngiltere’yi
sömürgelerinde mağlup etmek amacıyla Mısır seferini hazırlamaya
koyulmuşlardır.712 Merkezden uzak bir Osmanlı eyaleti olan Mısır, Akdeniz
hâkimiyeti, ticaret yolları açısından stratejik konumu ve yüksek ekonomik
potansiyele sahip olmasından dolayı bölgede sömürge yarışına giren Fransa ve
İngiltere’nin rekabetine sahne olmuştur.713
Büyük bir ordunun Tulon’da hazırlıklarda bulunduğu haberi İstanbul’a
varmış yalnız bu ordunun nereye doğru harekete geçeceği ilk başlarda
anlaşılamamıştır. Ancak bazı Fransız gazetelerinde Napolyon’un Mısır üzerine
sefere çıkma ihtimalinin olduğu yazılmıştır. Ayrıca Arapça’ya hâkim ve
Arabistan coğrafyasını bilen kişilerin ordu hizmetine alınması bu iddiayı
güçlendirmiştir. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, meclisi toplayıp müzakere
ettikten sonra konuyla ilgili acilen gerekli tedbirlerin alınması hususunda karar
almıştır. Derhal harekete geçilerek 19 Haziran 1798’te Fransa maslahatgüzarı
Ruffin, Reisülküttap Atıf Efendi’nin huzuruna çağrılmış ve Mısır hakkında çıkan
haberler maslahatgüzara sorulmuştur. Ruffin, kendisine resmi olarak herhangi
bir bilgi verilmediğini ve kendisinin de gazetelerden bu haberi okuduğunu
söylemiştir. Ancak Ruffin, Vantor ismindeki tercümanın Tulon’a çağrıldığını,
kendisinin Arapça ve Türkçe konuştuğunu dolayısıyla bu durumun kendisini
endişelendirdiğini ifade etmiştir. Maslahatgüzar Ruffin’e Mısır hakkındaki
düşüncelerinin sorulması üzerine, Fransızların Mısır ticaretine ne kadar muhtaç
Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasî Tarihi (1789-1914), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara
1997, s. 55.
710 Soysal, age, s. 166-167.
711 Armaoğlu, age, s. 56.
712 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi Nizam-ı Cedid ve Tanzimat Devirleri (1789-1856), C. 5, Türk
Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2011, s. 27.
713 Çelik, agm, s. 352.
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olduklarını anlatmıştır. Tüccarların ticaret, emniyet ve refah ile gelişeceklerini
ancak Mısır’da bulunan Fransız tüccarların beylerin zulmünden ve
taleplerinden dolayı sürekli olarak borç aldıklarını ifade etmiştir. Uzun yıllardan
beri Fransız tüccarlarının bu durumdan şikâyetçi olduklarını ancak Osmanlı
Devleti’nin Mısır beylerine sözü geçmediği için değişen bir şeyin olmadığını
söylemiştir. Ruffin’e göre, artık Osmanlı Devleti’nin Mısır’da sözü geçmiyordu.
Böyle bir durum varken hem beylerin karışıklıklarına bir son vermek ve hem de
İngilizleri Hint menfaatlerinden mahrum ederek yapacakları ticaretin yolunu
kesmek için Mısır’a gidilmesinin uzak görülemeyecek bir durum olduğunu ileri
sürmüştür.714 Tulon Limanı’nda bulunan Fransa donanmasına Arapça bilen
kişilerin alınması ve yapılan büyük hazırlık, bu seferin Mısır üzerine yapılacağı
rivayetini doğruluyordu. Fransız maslahatgüzarın ileri sürdüğü düşünceler de
bu doğrultuda olunca Osmanlı Devleti, bir süreden beri sürdürdüğü politika
doğrultusunda bir yandan Fransa aleyhinde olabilecek devletlerle ittifak
kurmaya çalışırken bir yandan da savaş hazırlıklarına başlamıştır. Artık
Osmanlı Devleti’nin kafasında Napolyon’un Mısır üzerine sefere çıkacağı fikri
iyice belirginleşmeye başlamıştır. Fransız maslahatgüzarı Ruffin, her ne kadar
Fransa’nın Mısır üzerine yapmayı düşündüğü seferin sebepleri konusunda
Reisülküttap Atıf Efendi’yi kızdırmış olsa da Fransa’nın Mısır üzerine harekete
geçeceğini ifade etmiştir. Acaba Ruffin gerçekten Fransa’nın Mısır üzerine
yapacağı seferi önceden biliyor muydu? Yoksa söylediği gibi bu sözler sadece
onun düşündükleri ve duyduklarının bir sonucu muydu? Bu soruların cevabını
bilemesek dahi Fransa maslahatgüzarı ile yapılan görüşme Osmanlı Devleti’nin
Mısır’da önlem alması hususunda hazırlıklarını hızlandırmasında büyük bir
etken olmuştur.
Osmanlı Devleti, Fransa’ya karşı zamanında alması gereken önlemleri
almakta gecikmiştir. Savaş hazırlıklarının tamamlanmamış olmasının yanı sıra
Osmanlı Devleti’nin diğer Avrupa devletleri ile ittifak görüşmeleri yapması
üzerine savaş ilanının biraz ertelenmesine karar verilmiştir. Mısır Seferi için
hazırlanan Fransız donanması otuz büyük harp gemisi, dört yüzden fazla
nakliye gemisi ile çok sayıda askerden oluşmakta olup ordunun miktarı otuz
sekiz bin civarındaydı. Bunların yirmi dört bini piyade, dört bini süvari, üç bini
topçu ve geri kalanlar ise hizmet takımından oluşmaktaydı. Kleber, Reynier,
Bon, Desaix ve Menou’nun kumandanlığı altında bulunan beş tümenden oluşan

714

Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, C. 6, Matbaa-i Osmaniye, Dersaadet 1309, s. 320.
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bu orduya “Doğu Ordusu” denilmiştir. Napolyon da “Doğu” (Orient) adındaki
amiral gemisine binmiştir.715
Napolyon’un Tulon’dan büyük bir ordu ile harekete geçmesi İngilizlerin
hoşuna gitmemiştir. İngiliz donanması on dört büyük gemi ile Napolyon’un
peşine düşmüştür. Aslında İngilizler mayıs ayına kadar Napolyon’un gerçek
amacının ne olduğunu anlamaya çalışmışlardır. Donanmanın başında yer alan
Amiral Nelson’un Atlantik’te mi yoksa Akdeniz’de mi bulundurulması gerektiği
konusunda tereddüt yaşamışlardır. Mayıs başında Nelson, Fransız donanmasını
Lyon körfezinde yakalama emrini almış ancak fırtına yüzünden Fransızları
elinden kaçırmıştır. Napolyon, Malta’yı aldıktan sonra adada altı gün kalmış ve
adanın idaresini düzene sokup burada 3000 kişilik bir kuvvet bırakarak Mısır’a
doğru yola çıkmıştır. Bu sırada Amiral Nelson Fransız donanmasını Akdeniz’de
aramaya başlamıştır.716 Merkezden gönderilen emirlerin yerlerine ulaşmasının
biraz zaman aldığı anlaşılmıştır. İngiliz donanması 27 Haziran 1798’da
İskenderiye önlerine gelip açıkta demirlemiştir. Sandal vasıtasıyla limana
gönderdikleri memurlar, İskenderiye eşrafından Gümrükçü Seyyid Mehmed
Kerim ile görüşmüştür. Görüşmede İngiliz tarafı, Fransızların büyük bir ordu ile
denize açıldıklarını ve kendilerinin de onları aradıklarını ifade etmişlerdir.
Donanmanın nereye gittikleri hakkında fikir sahibi olmadıklarını ancak bazı
hareketlerin neticesinde bu tarafa doğru geleceklerinin anlaşıldığını
söylemişlerdir. Eğer buraya gelecek olurlarsa bu büyük donanma ile baş
etmelerinin neredeyse imkânsız olduğunu ve Fransızlara karşı kendilerini
korumaları için izin istemişlerdir. Seyyid Mehmed Kerim ve bazı şehir ayanı ise
İngilizlerin bu teklifinde bir hile ve aldatma olabileceğini düşünerek taleplerini
reddetmişlerdir. Bu toprakların Osmanlı Devleti’nin olduğunu ve başka
devletlerin burada işlerinin olmadığını ileri sürerek olumsuz yanıt vermişlerdir.
Bunun üzerine İngilizler geri dönmüş ve Fransa donanmasını aramak üzere
denize açılmışlardır.717 İskenderiye halkı İngilizleri kızdırıp şehirden
uzaklaşmalarına sebep olmuştur. Bölgede bulunan Beyler, kendilerine çok fazla
güvenmişlerdir. Düşüncelerine göre sadece Fransızlar değil bütün yabancı
devletler bir araya gelse karşılarında duramaz ve hepsi atlarının ayakları altında
çiğnenirdi. Ancak Fransızların gelişi onların bu fikirlerinin değişmesine
sebebiyet vermiştir. Nitekim Napolyon, İngilizler uzaklaşıp gittikten sonra
İskenderiye önlerine gelmiştir.

Soysal, age, s. 187.
Soysal, age, s. 219.
717 Ahmed Cevdet Paşa, age, C. 6, s. 324.
715
716
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Mısır’da gerekli tedbirlerin alınması için görevlendirilen devlet adamları
daha yoldayken Napolyon emrindeki Fransız askerlerinin İskenderiye’ye
saldırdığı haberi alınmıştır.718 Böylece Osmanlı Devleti yönünü tamamen
İskenderiye tarafına yöneltmiştir. Bununla birlikte Rusya ve İngiltere gibi büyük
devletler Mısır meselesi üzerine daha dikkatli olmaya başlamışlardır. Türkİngiliz müzakereleri de İstanbul’da İsmet Bey ve Reisülküttap Atıf Efendi ile
İngiliz maslahatgüzarı ki bu sırada sefir payesine yükseltilmiş olan Spencer
Smith ve kardeşi Doğu Akdeniz İngiliz donanması komutanı Sidney Smith719
arasında temmuz ayının sonunda başlamıştır. Bu müzakereler, Rus
müzakeresiyle ahenkli bir şekilde devam etmiştir.720 Mısır’ın istila edildiği
haberi ülkede yayılınca Osmanlı halkı Fransızlara düşmanlık beslemeye
başlamıştır. Fransa maslahatgüzarının kendi konağında oturması ve Fransız
tüccarlarının serbestçe ticaretini yapmaya devam etmeleri halk arasında
hoşnutsuzluğa sebebiyet vermiştir. Bunun üzerine Reisülküttap Atıf Efendi,
İngiliz elçisini davet ederek aralarında uzun bir görüşme yapılmış ve bazı ittifak
maddeleri kaleme alınmıştır.721 İngilizler, bir yandan Napolyon’un askeri
faaliyetlerini kısıtlamaya çalışırken öbür yandan da İstanbul’da diplomatik
temaslarda bulunmuşlardır. İngiliz devlet adamları Fransızlara gösterilen
muameleden rahatsız olduklarını Babıâli’ye bildirmişler, Osmanlı Devleti’nin
dostu olan İngilizlere gereken önemin verilmediğini ve Fransa’ya çok fazla
müsamaha gösterildiğini ifade etmişlerdir. 28 Temmuz 1798 tarihinde yapılan
bu görüşmenin ardından İngiltere, Osmanlı Devleti’ne en yakın olan devlet
konumuna yükselmiştir.722
Osmanlı Devleti bir yandan da Fransa ile görüşmeler yapmış, Atıf Efendi
Mısır olayından dolayı Osmanlı topraklarında görünen hoşnutsuzluk üzerine
bazı tedbirlerin alınması gerektiğini Fransa maslahatgüzarı Ruffin’e anlatmıştır.
Osmanlı memleketinde bulunan Fransız devlet adamlarının ve tüccarların
misafirleri olduğunu ifade etmiştir. Mısır’daki olayların devamı durumunda
kendilerinin gözaltına alınabileceği ve elçilik önündeki nişanın kaldırılmasının
Midhat Sertoğlu, Mufassal Osmanlı Tarihi, C. 5, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2011, s.
2779.
719 Sidney Smith, Akdeniz’de hem donanma komutanı hem de bir diplomat olarak faaliyet
göstermiştir. Akka Savunması esnasında yaptığı hamleler ve Cezzar Ahmed Paşa’ya verdiği
destekle Napolyon’un ilerleyişinin durdurulmasında önemli katkıları olmuştur. Smith’in
Akka’daki başarısı kendisine daha sonraki faaliyetlerde de aktif bir biçimde yer almasını
sağlamıştır. Piers Mackesy, British Victory in Egypt 1801 The End of Napoleon’s Conquest,
Routledge, London 1995, s. 18.
720 Soysal, age, s. 262.
721 Ahmed Cevdet Paşa, age, C. 6, s. 351.
722 Sertoğlu, age, C. 5, s. 2784.
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düşünüldüğü kendisine iletilmiştir. Ruffin ise bir süre daha beklenilmesini ve
resmi görüşmelerin kesilmemesi talebinde bulunmuştur. Bunun yanı sıra
Fransız gemilerinin Osmanlı limanlarına kabul edilmemesi hususunda her
tarafa emirler gönderilmiş ve Osmanlı topraklarında bulunan konsolos ve
tüccarların başkalarıyla görüşmemesi hususunda haber verilmiştir. Duruma
bakılınca, Osmanlı Devleti’nin Fransa’ya karşı savaş ilan etmek üzere olduğu
anlaşılıyordu. Savaş ilanının gecikmesi Fransa’nın işine gelmiştir. O esnada
Fransa’nın müttefiki olan İspanya’nın İstanbul’da bulunan maslahatgüzarı Atıf
Efendi ile görüşme talebinde bulunmuştur. İsmet Bey’in de hazır bulunduğu bu
görüşmede İspanya maslahatgüzarı, Osmanlı Devleti’nin son günlerde yaptığı
teşebbüslerin ve kaleme alıp gönderdiği emirlerin Fransa’nın aleyhine olan
önlemler olduğunu ve Fransa’ya savaş ilanının açılması için henüz çok erken
olduğunu dile getirmiştir. Bunun üzerine Reisülküttap Atıf Efendi, Osmanlı
Devleti’nin henüz Fransa’ya savaş açmadığını ancak halk arasında var olan
tepkilerin yatıştırılması için böyle bir önlem aldıklarını ifade etmiştir. 723
Osmanlı Devleti tarafından her ne kadar İspanyol temsilcisine böyle bir cevap
verilmiş olsa da savaş hazırlıkları tüm hızıyla sürdürülmüştür.
Osmanlı Devleti yapılan görüşmelerin ardından harekete geçmiştir. Ruffin
ve diğer konsoloslar ile birlikte ülkede bulunan bütün Fransız tüccarları
tutuklanmış hatta Ruffin ve beraberindeki diplomatlar Yedikule’de
hapsedilmiştir. Babıâli’nin bu tutuklamalar için gerekçesi İskenderiye’deki tüm
Osmanlı gemilerine Fransızlar tarafından el konulmasıdır. Bir diğer önemli
gerekçe ise Ebukır’da Amiral Brueys’in filosunun neredeyse tamamını yok eden
ve böylece Napolyon’un Fransa ile olan bağlantısını kesen Amiral Nelson’un
zafer haberinin alınmış olmasıdır.724
Napolyon’a İlk Darbe: Ebukır Deniz Savaşı
Fransızlar İskenderiye’yi ele geçirdikleri zaman birkaç kıta firkateyn ve
küçük harp gemileri ile nakliye gemilerini limana sokmuşlar, geri kalan büyük
savaş gemilerini ise Ebukır kıyısında demirlemişlerdir.725 Sayıları yirmi üç olan
bu gemilerin içinde yarım dünya diye anılan üç ambarlı amiral gemisi de
bulunmaktaydı. Amiral Nelson, Fransa’nın bu büyük donanması önünden
Ahmed Cevdet Paşa, age, C. 6, s. 354.
Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, C. 5, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2009, s. 120.
725 Kendisini takip eden Amiral Nelson’a yakalanmak istemeyen Napolyon bir an evvel karaya
çıkılmasını emretmiştir. Juan Cole, Napoleon’s Egypt İnvading The Middle East, Palgrave
Macmillan, New York 2007, s. 36.
723

724 Nicolae
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geçerken birden dümeni kırıp Fransa donanması ile kara arasına girip demir
atmıştır. Fransızlar, İngilizlerden beklemedikleri bu cesur harekete ilk önce
şaşırıp kalmışlardır. Şaşkınlığı üzerlerinden attıktan sonra harekete geçmişler
ve üç saat süren savaş sonunda Fransa’nın on büyük gemisi teslim olmuştur. Bu
on geminin dokuzu İngilizlerin eline geçmiş, amiral gemisi yanmış ve
içerisindeki nefer ile değerli eşyalar telef olmuştur. Ayrıca Fransızların yetmiş
dört toplu diğer bir gemisi yakılmış ve diğer üç kıta gemisi İngilizler tarafından
ele geçirildikten sonra tahrip edilmiştir. Fransızların sadece biri seksen diğeri
ise yetmiş dört toplu iki kalyonu, kırkar toplu iki firkateyn, on dört toplu iki
korvet ve iki bomba gemisi kaçıp kurtulabilmiştir.726 1 Ağustos 1798’de
gerçekleştirilen bu baskın neticesinde güçlükle kaçabilen dört gemi dışında
artık Napolyon’un neredeyse donanması kalmamış bunun yanı sıra Fransa ile
olan bağlantısı da kesilmiştir. Fransız hâkimiyetine gireceği düşünülen Akdeniz
böylece İngiliz hâkimiyetine geçmiştir.727 Bu zaferin haberi ekim ayında
Londra’ya ulaşmış, İngiliz parlamentosu bunun üzerine Amiral Nelson’a Nil
Baronu unvanını vermiştir.728 Napolyon, artık harp gemilerinin kalmadığını ve
Mısır’dan çıkmak için muhakkak galip gelmek gerektiğini anlamıştır. Ancak
Amiral Brueys ile birlikte binlerce Fransız askeri ve komutanı bu muharebede
hayatını kaybetmiştir.729 Her ne kadar Napolyon rahat davranmaya çalışmışsa
da bu hezimet onun için tam bir yıkıma sebebiyet vermiştir. Nitekim Saint
Helene’de, “Denizlere hâkim olabilseydim, bütün Doğu’nun da hâkimi olurdum.”
demiştir.730
Amiral Nelson, ele geçirilen gemilerin hasar görmemiş olanlarını
ayırdıktan sonra geri kalanlarını ise çok fazla yıprandıklarından dolayı
tutuşturup yakmıştır. İskenderiye’yi abluka altına almak üzere üç kıta kalyon ve
dört firkateyn bırakmıştır. Kendisi de hem gemilerini tamir ettirmek hem de
Tulon’dan çıkacağını haber aldığı diğer bir Fransız donanmasını karşılamak
üzere Sicilya’ya doğru hareket etmiştir.731 Bu esnada İspanya, İngiltere’nin
aleyhine olarak Fransa ile müttefik olmuştur. Buna karşılık Portekiz ise Fransa
aleyhine İngiltere ile müttefik olmuştur. Portekiz donanması, Amiral Nelson’a
yardım etmek amacı ile İskenderiye kıyılarına gelmişler ise de Ebukır Savaşı’na
Ahmed Cevdet Paşa, age, C. 6, s. 341-342.
Rifat Uçarol, Siyasi Tarih 1789-2001, Der Yayınları, İstanbul 2008, s. 92; Karal, age, s. 30.
728 Şehabeddin Tekindağ, “Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Banaparte’ın Akkâ
Muhâsarası”, Tarih Dergisi, C. 15, S. 20, 1965, s. 2.
729 Soysal, age, s. 232.
730 Armaoğlu, age, s. 56.
731 Sertoğlu, age, C. 5, s. 2787.
726
727
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yetişememişlerdir. Nelson’un Sicilya’ya gittiğini öğrenmeleri üzerine onunla
görüşme yapmak amacıyla onlar da Sicilya tarafına doğru yola çıkmıştır.732
Ebukır Vakası, Fransızlar üzerinde büyük bir korku ve kuşkuya sebebiyet
vermiştir. Olaydan sonra donanmasını büyük miktarda yitiren Fransızlar,
İskenderiye Limanı’nda bulunan Osmanlı Devleti’ne ait ticaret gemilerinde
mevcut olan cephaneyi almışlardır. Napolyon, her ne kadar halka Osmanlı Devleti
tarafından Mısır’a gönderildiğini ve Osmanlı Devleti’ne dost olduğunu bildirmişse
de zor durumda kaldığında devlete ait gemilere el koymaktan geri durmamıştır.
Fransa donanmasının böyle bir bozguna uğraması ve sahillerin İngilizler
tarafından abluka altına alınması üzerine Napolyon’un artık Fransa’dan yardım
umudu kesilmiştir. Fransız donanmasının yakıldığı haberi Mısır’da duyulmuş ve
halk arasında geniş yankı uyandırmıştır. Napolyon ise bu haberlerin yayılmasını
engellemeye çalışmış hatta haberleri yayan kimseleri tutuklatmıştır. Nil
mevsiminin başlaması üzerine tüm cadde ve sokaklar süslenmiş, bölgedeki kadı,
vali kethüdası, ayan ve eşraf ile birlikte ata binen Napolyon top şenlikleri
düzenleyerek Nil kenarına gelmiştir.733 Napolyon, Mısır’da kendisine karşı
herhangi bir ayaklanma çıkmaması için bu şekilde davranmış, halk nazarındaki
itibarını yitirmemek için hiçbir şey olmamış gibi hareket etmeye çalışmıştır.
Amiral Nelson’un Ebukır’da Fransız donanmasını yaktığı haberi
İstanbul’da büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Osmanlı Devleti tarafından İngiliz
maslahatgüzarına teşekkürname yazılmış ardından Ebukır vakasının
ayrıntılarını anlatan yazı İngiliz donanmasından istanbul’a gönderilmiştir.
Bunun üzerine İngiliz maslahatgüzarı davet edilmiş, kendisine kürk
giydirilmesinden sonra Amiral Nelson’a mücevher çelenk ve askerlerine
dağıtılmak üzere iki bin altın gönderilmiştir. Nelson’un Fransızları Mısır’da
donanmasız bırakması, Osmanlı Devleti’nin Fransa’ya savaş ilan etme sürecini
hızlandırmıştır.734 2 Eylül 1798 tarihinde Fransa’ya savaş açılması hususunda
fetva çıkartılmıştır. On gün sonra ise Fransa’ya açılması planlanan harbin
gerekçeleri hakkında bir beyanname hazırlanmış ve İstanbul’daki yabancı
devlet adamlarına gönderilmiştir.735 Osmanlı Devleti, Fransızlara karşı tek
Ahmed Cevdet Paşa, age, C. 6, s. 342.
Ahmed Cevdet Paşa, age, C. 6, s. 343.
734 Karal, age, s. 30.
735 Soysal, age, s. 244. Beyannamenin başında Osmanlı Devleti ile Fransa arasındaki kadim
dostluktan söz edilmiş ve Babıâli’nin diğer devletlerin teşviklerine rağmen Fransa’ya düşman
olmayıp tarafsız kaldığından söz edilmiştir. Osmanlı Devleti’nin tarafsızlığı Fransa’nın işine
yaramıştır. Ancak daha sonraki faaliyetler Osmanlı Devleti’nin aleyhinde yapılan davranışlardır.
Mısır’a yapılan saldırı ise Osmanlı Devleti’nin savaş ilan etmesine sebep olduğu ifade edilmiştir.
732
733
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başına mücadele edemeyeceğini bildiği için Rusya ve İngiltere ile ittifak
görüşmelerine de hız vermiştir. Yapılan görüşmelerin ardından 23 Aralık 1798
tarihinde Rusya ve 5 Ocak 1799 tarihinde ise İngiltere ile ittifak anlaşmaları
imzalanmıştır. Bu ittifaklar Osmanlı Devleti’nin ilk defa Avrupa devletlerinin
ittifak sistemine dâhil olması açısından oldukça önemlidir.736
Osmanlı-İngiliz İttifak Anlaşması (5 Ocak 1799)
Osmanlı-İngiliz ittifak görüşmelerine, Napolyon’un Mısır’a çıkmasından
hemen sonra, 28 Temmuz 1798’de başlanmıştır. İngiltere, 23 Aralık 1798 tarihli
Osmanlı-Rus ittifak anlaşmasının yapılmasında önemli rol oynamıştır.
Anlaşmadan 5 gün sonra yani, 28 Aralık 1798’de Fransa’ya karşı bir İngiliz-Rus
ittifak anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmadan bir hafta sonra da İstanbul’da
yapılan uzun görüşmelerin ardından 5 Ocak 1799 tarihinde Osmanlı Devleti ile
İngiltere arasında bir ittifak anlaşması imzalanmıştır. Tamamı 13 madde olan
bu anlaşmaya göre:
1) Rusya’nın müttefiki olan İngiltere, bu defa Osmanlı-Rus ittifakına
katılmıştır. Böylece üç devlet arasında bir savunma ittifakı kurulmuştur.
İttifakın amacı, kara ile denizde barış ve güvenliği sağlamaktır.
2) İki devlet, karşılıklı olarak ülkelerinin toprak bütünlüğüne kefil
olmuşlardır. İngiltere, Mısır’ın işgalinden önceki Osmanlı sınırlarını esas kabul
etmiştir.
3) Taraflar, başka devletlerle anlaşma yapabileceklerdir. Ancak, bunlarda
birbirlerinin aleyhinde yükümlülüğe girmeyeceklerdir.
4) İki devletin ülkelerine bir saldırı olduğunda, diğeri tarafından
yapılacak yardımlar aralarında varılacak anlaşmaya göre belirlenecektir.
5) Osmanlı Devleti ve İngiltere, ayrı ayrı barış yapmayacak, bu konuda da
birlikte hareket edeceklerdir.
6) Osmanlı Devleti, Akdeniz’deki Fransız ticaretini yok etmek üzere
bütün limanlarını Fransa’ya kapatacak ve Fransızları Mısır’dan çıkarmak için en
az yüz bin asker toplayacak, müttefik donanmalarıyla birlikte hareket etmek
üzere deniz kuvvetlerini hazırlayacaktır. Bunlara karşılık İngiltere de,
donanmasıyla ve askerleriyle Fransızları Mısır’dan çıkarmak için, aynı zamanda
Son olarak Fransızlara karşı mücadele etmenin sadece Osmanlı Devleti değil bütün Avrupa
devletlerinin asayiş ve emniyeti için çok önemli olduğu vurgulanarak bir bakıma onların da
desteği alınmaya çalışılmıştır. Beyannamenin tamamı için bkz. Ahmed Cevdet Paşa, age, C. 6, s.
408-412.
736 Sertoğlu, age, C. 5, s. 2792.
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Osmanlı Devleti’nin topraklarına yapılacak her türlü saldırıya karşı yardım
edecektir.
Yapılan anlaşma ile Fransa’ya karşı Osmanlı-İngiliz ittifakı kurulmuştur.
Bu anlaşma ile Osmanlı Devleti, Napolyon’un Mısır’dan çıkartılması için
İngiltere gibi deniz ve kara kuvvetleri yönünden büyük bir devletin fiili
yardımını sağlamıştır. İngiltere ise, Akdeniz’de Fransız ticaretini yok edecek ve
çıkarlarını sürdüreceği koşulları hazırlamıştır. Osmanlı Devleti’ndeki nüfuzunu
geliştirmesinin yanında Hindistan yolu üzerindeki Mısır’a fiilen müdahale
edebilecek hukuki zemini elde etmiştir. Nitekim Londra hükümeti, Fransa’nın
ortaya çıkardığı Mısır sorununu çözmek amacıyla kara ordusuyla da savaşa
karar verince topladığı, Avrupa’dan 18.000, Hindistan’dan ise 6.000 askerini bir
donanma ile önce Fethiye Limanı’na getirmiş, burada hazırlıklarını
tamamladıktan sonra da Mısır’a çıkarmıştır. Böylece, Fransa’yı işgal ettiği
yerlerden, yani Mısır, Malta, Yedi Ada, Dalmaçya kıyılarından uzaklaştırma
endişesi ve amacı ile Osmanlı Devleti bir Avrupa devletine karşı diğer iki Avrupa
devletinin yardımını sağlamış ve ikinci koalisyona dâhil olmuştur.737
Osmanlı Devleti’nin Fransa’ya savaş açtığı Paris’te öğrenilince Napolyon’a
karşı var olan tepki bir kat daha artmıştır. Aynı zamanda Talleyrand’ın sefer
öncesi ileri sürdüğü iddiaların çoğu da bu şekilde çürümüş oluyordu. Bu esnada
yaşanan başka bir olay da İngiltere’nin yönünü Akdeniz’e çevirmesine sebep
olmuştur. Direktuvar, İrlanda’daki isyan hareketi esnasında İngilizleri zor
durumda bırakmak amacıyla Amiral Warren idaresindeki bir donanmayı
İrlanda sahillerine göndermiştir. Humbert komutasında karaya çıkan Fransız
kuvvetleri 8 Eylülde teslim olmuş, donanma da İngilizler tarafından 11 Ekimde
ağır bir yenilgiye uğratılmıştır. İngiltere, Fransızların adalara çıkarma
yapabilme ihtimalini böylece bertaraf etmiş ve deniz kuvvetlerini Akdeniz’e
yönlendirmiştir.738
Osmanlı Devleti, Fransızları Mısır’dan çıkarmak için gerekli ittifak
anlaşmalarını imzaladıktan sonra sefer hazırlıklarına başlamıştır. Hac emareti,
Şam, Trablus eyaleti, Kudüs ve sancakları ile Mısır seraskerliği Cezzar Ahmed
Paşa’ya739 verilmiştir. Cezzar Paşa’nın görevi Mısır’ı Fransızlardan
Uçarol, age, s. 95-96.
Soysal, age, s. 265.
739 Cezzar Ahmed Paşa, önemli Osmanlı valilerinden birisidir. Doğum yeri ve nereli olduğu
hakkında tartışmalar vardır. 23 Nisan 1804 tarihinde hayata gözlerini yummuştur. Gençlik
yıllarında İstanbul’a gelerek berberlik mesleği ile uğraşmıştır. Daha sonra Hekimoğlu Ali Paşa’nın
hizmetine girmiştir ve onun ikinci Mısır valiliğinde de beraberinde gitmiştir. Mısır’a gitmesi onun
hayatının önemli bir dönüm noktasını teşkil etmiştir. Hekimoğlu Ali Paşa’nın ayrılmasının
737
738
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kurtarmaktır. Tırhala mutasarrıfı Köse Mustafa Paşa’nın idaresine büyük bir
ordu verilerek Rodos üzerinden donanma ile Mısır’a gitmesi kararlaştırılmıştır.
Sadrazam Yusuf Ziya Paşa ise hazırlıkları süren büyük bir kara ordusunun
başına geçirilmesi planlanmış ve bunun için Anadolu ve Rumeli’ye emirler
gönderilmiştir.740
Napolyon ise ordusuyla Mısır’da mahsur hükmünde kalmış, Fransa ile
olan bağlantısı kesilmiş ve hiçbir taraftan yardım alma ihtimali kalmamıştır.
Mevcut durumda Mısır’a yerleşmek dışında bir çaresi bulunmamaktadır.
Burada emniyet içinde kalmak için ise Suriye bölgesine hâkim olmak
gerektiğine inanmıştır. Düşüncesine göre, Mısır ve Suriye’nin muhakkak aynı
idarenin altında yer alması gerekiyordu. Bölgeyi ele geçirdiği zaman bütün Doğu
Akdeniz limanlarına sahip olacak, buraları İngiliz gemilerine kapatacak ve
Osmanlı Devleti’ni güneyden sıkıştırarak istediği şartlarda bir barış elde
edebilecekti.741 Suriye’nin zabtı ile Mısır, Lübnan ve Basra Körfezi’nden itibaren
Irak ve Anadolu idaresine girecek ve böylece hayalini kurmuş olduğu Doğu
İmparatorluğu projesini hayata geçirmiş olacaktı. Diğer taraftan Suriye’nin ele
geçirilmesiyle Mısır’da olmayan ormanlara sahip olunarak burada gemi inşaatı
yapılacaktır.742 Napolyon hayallerini gerçekleştirmek amacıyla Akka’nın
alınmasına büyük önem vermiştir. Akka kentinin Halep ve Şam’ın ardından
Suriye’nin üçüncü büyük kenti olması ve Doğu Akdeniz’in anahtarı konumunda
yer alması şehrin önemini daha da arttıran hususlar olmuştur.743
Akka üzerine harekete geçmeden önce Napolyon, kendisine karşı en güçlü
rakip olarak gördüğü Cezzar Ahmed Paşa ile haberleşme yoluna gitmiştir.
Bölgede ticaret yapmak amacıyla Ağustos ayında bir memur aracılığıyla Cezzar
Ahmet Paşa’ya hitaben kaleme aldığı mektubu göndermiştir.744 Napolyon,
ardından Ali Paşa’nın kölelerinden olan Abdullah Bey’in hizmetine girmiş ve Mısır’da kalmıştır.
Bahire kâşifliğine (sancak beyliği) memur edildiği sırada Abdullah Paşa’yı katleden Bahireli önde
gelen yetmiş kişiyi öldürüp kesik başlarını Mısır’a gönderdiği için Ali Paşa tarafından kendisine
“deve kasabı” anlamına gelen “Cezzar” lakabı takılmıştır. Şehabettin Tekindağ, “Cezzar Ahmed
Paşa”, İslam Ansiklopedisi, C. 3, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 1997, s. 156;
Genelkurmay Yayınları, Büyük Türk Askerleri Cezzar Ahmet Paşa, Serdar-ı Ekrem Ömer Lütfü Paşa,
Genelkurmay Basımevi, Ankara 1981, s. 5-6.
740 Karal, age, s. 37.
741 Sertoğlu, age, C. 5, s. 2793.
742 Soysal, age, s. 273.
743 Thomas Philipp, Acre The Rise And Fall of a Palestinian City, 1730-1831, Columbia University
Press, New York 2001, s. 1.
744 Napolyon bu tür mektupları sadece Cezzar’a değil bölgedeki tüm aşiret reislerine yazmış,
kendisine karşı çıkmayıp destek olmalarını istemiştir. Böyle hareket ederek bölgede fazla bir
direnişle karşılaşmayarak maksadına ulaşmaya çalışmıştır. Ancak kendisine sadece daha önceden
Hıristiyan olduğunu açıklayan Emir Beşir dışında kimse olumlu cevap vermemiştir. Emir Beşir’in
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mektubunda Osmanlı Devleti ile ittifak halinde olduklarını ancak İngilizlerin
Hindistan’daki topraklarını işgal etmelerinden dolayı Mısır’a gelmeye mecbur
kaldıklarını ifade etmiştir. Sultan III. Selim’e karşı gelen Kölemenlerin baskı
altına alındığını söylemekle birlikte buraya geliş amaçlarının İslamiyet’i
yüceltmek olduğunu belirterek ticaret için kendilerine izin vermesini talep
etmiştir. Cezzar Paşa ise, Napolyon’un gönderdiği memuru huzuruna dahi
çıkartmayıp hemen geri göndermiştir. Bunu öğrenen Napolyon çok kızmış ve
Paşa’nın üzerine saldırıya geçmeyi planlamıştır. Cezzar Ahmed Paşa, sadece
bulunduğu bölgeyi korumamış ve sık sık Mısır’a haberler göndermek suretiyle
Mısır halkını Fransızlar aleyhine ayaklanmaya teşvik etmiştir. Mısır
şeyhülbeledi İbrahim Bey’i de himaye etmiştir. İbrahim Bey, Şam tarafına
giderek buradaki halkı Napolyon’a karşı mücadeleye davet etmiştir. Hatta
İbrahim Bey, Mısır’a hitaben yazılan mektupta Osmanlı padişahının büyük bir
ordu toplayarak yakında Mısır’a geleceğini bildirmiştir.
Cezzar Paşa ile İbrahim Bey’in yaptıkları çağrılar Mısır’da büyük etki
yaratmıştır. Mısır halkı 21 Ekim’de Cami-i Ezher’de bir araya gelerek Fransızlar
üzerine harekete geçmek için karar almışlardır. Halk ayaklanarak Fransız
askerlerine saldırmış ve meydana gelen mücadelelerde her iki taraftan da çok
sayıda kayıp verilmiştir. Bu sırada Cize’de olan Napolyon, durumu haber alır
almaz derhal Mısır’a gelerek askerlerini takımlar halinde ayırarak ayaklanmayı
bastırmaya çalışmıştır. Mısır halkı ise sokaklarda savunma konusunda ısrarlı bir
şekilde mücadele etmiştir. Bu durum Fransızlar arasında büyük bir telaşa
sebebiyet vermiş, Napolyon şehri kuşatarak toplarını sokak başlarını
yerleştirmiştir. Kaleden de halk üzerine gülleler yağdırmıştır. Bunun üzerine
gözü korkan halk dağılmaya, sokak başları ise açılmaya başlamıştır. Fransızlar
halka ait hendekleri ele geçirmiş, birlikten yoksun ve dağınık halde hareket
eden Mısır halkı Fransızlara karşı dayanamamışlardır. Tarafları yatıştırmak
amacıyla bazı şeyhler devreye girerek aracılık rolünü üstlenmişlerdir.
Napolyon, genel af ilan ederek Mısır’da çıkan bu kargaşa ve kavga ortamını
yatıştırmıştır. Ancak isyana ön ayak olanlar yakalanarak idam edilmişlerdir.745

Napolyon’a destek vereceğini haber alan Cezzar Ahmed Paşa, kendisine adamlar gönderip bundan
vazgeçmesini istemiştir. Aralarında anlaşma yapılmış fakat buna rağmen Emir Beşir’in
Napolyon’la mektuplaştığını haber alan Cezzar, Emir Beşir’le savaştan sonra görüşeceğini beyan
etmiş bunun üzerine gözü korkan Emir Beşir, askerlerini toplayarak Sayda’ya gelerek sadakatini
bildirmiştir. Mustafa Güler, Cezzar Ahmed Paşa ve Akka Savunması, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul
2013, s. 107.
745 Ahmed Cevdet Paşa, age, C. 6, s. 346, 348.
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Mısır halkının Fransızlara karşı direnişi iki gün sürmüş ve ardından harekât
kanlı bir şekilde bastırılmıştır.746
Napolyon, Mısır’daki durumunun kötüleşmesi üzerine farklı alternatifler
üzerinde durmaya başlamıştır. Düşüncesine göre, Mısır’da daha fazla
kalabilmek için Cezzar Ahmed Paşa’nın yenilgiye uğratılması gerekiyordu.
Napolyon’un Şam üzerine sevk ettiği orduda, beş alay talimli piyade, dört alay
talimli süvari, bin nefer başı bozuk süvari, bin altı yüz topçu ve bir takım
istihkâm askeri olmak üzere toplam yirmi bir bin dört yüz nefer olup donanması
ise altmış dörder parça top çeker, yedi adet firkateyn, altı parça korvet, üç kıta
brik, on parça şalope, yedi parça golet ile on yedi parça nakliye gemisinden
ibarettir.747 Kendisine karşı gösterilen mukavemetleri kolay bir şekilde
atlattıktan sonra önce Ariş ve Gazze’yi ardından Yafa’yı dört gün süren bir
kuşatmanın ardından teslim almıştır. Burada ele geçirilen dört beş bin esir
Napolyon’un huzuruna getirilmiş, bunların içinde yer alan Mısır ve Şamlılar
memleketlerine gönderilmiş, geriye kalanlar ise kurşuna dizdirilip
öldürülmüştür. Elinde silah olmayan savunmasız esirlere bu şekilde
davranılması, Napolyon’a karşı olan nefretin artmasının yanı sıra daha sonra
saldıracağı şehirlerdeki halkın da kendisine karşı daha fazla mücadele etmesine
sebep olmuştur. Hatta daha sonra Akka’da gördüğü sert karşılık onun bu
hareketinin bir neticesi olarak değerlendirilmiştir.748 Fransız ordusunda bu
esnada veba salgını baş göstermiş, salgın ilk önce askerlerden gizlenmiş ve
Napolyon’un asıl hedefi olan Akka’nın önüne 24 Mart 1799’da varılmıştır.749
Napolyon, Akka önüne gelmeden önce şehirde bir dizi önlem alınmıştır.
Napolyon’un eski bir arkadaşı ve Cumhuriyet idaresine muhalefeti nedeniyle
Fransa’dan kaçan Phelypeaux isimli topçu subayı İngilizler tarafından Akka’da
Cezzar Paşa’nın hizmetine verilmiştir. Sidney Smith emrindeki İngiltere’nin
Doğu Akdeniz filosu da yine Paşa’ya destek verecektir.750 Her ne kadar Akka
kalesi tam anlamıyla sağlam bir yapı olmasa da Suriye bölgesinde Fransızların
ilerleyişine karşı duracak başka uygun bir şehrin olmadığını düşünen İngiliz
Amiral Smith’in tavsiyesiyle mümkün mertebe tamir edilmiş ve şehre üç yüz
adım mesafedeki küçük bir kalenin beş yüz İngiliz askeriyle savunması

Çolak, agm, s. 155.
Ahmed Cevdet Paşa, age, C. 7, s. 16.
748 Ahmed Cevdet Paşa, age, C. 7, s. 18.
749 Karal, age, s. 39; Sertoğlu, age, C. 5, s. 2793; Soysal ise Napolyon’un Akka’ya geliş tarihini 19
Mart olarak vermiştir. Soysal, age, s. 274.
750 Soysal, age, s. 274.
746
747
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kararlaştırılmıştır.751 Amiral Smith, İstanbul’da bulunan İngiliz elçisi ve aynı
zamanda kardeşi olan Spencer Smith’e harekât öncesi alınan tedbirleri
bildirmiştir. Smith, Akka’da mevcut olan savunma alanlarının hepsini kontrol
ettiğini ve her ne kadar işe yarar bir bölge değil ise de büyük bir şehir ve bu
şehirde düşmana gereği gibi siper olabilecek bir mekân olduğunu beyan
etmiştir. Cezzar Ahmed Paşa’nın adamları ile birlikte şehrin dışına çıkıp tamiri
mümkün olan eksikliklerini kendilerine söylemiştir. Mümkün olmayanları ise
korkuya mahal bırakmamak için anlatmamış ve kuşatma esnasında işlerini
kolaylaştırmanın yollarını kendilerine ifade etmiştir. Akka’daki topların çok
olmasına rağmen çap açısından birbirlerine eşit olmadıklarını, top arabalarının
ise hepsinin kötü olduğunu söylemiştir. Şalopeleri dizmek için suyu ölçmesine
rağmen tam anlamıyla istediği gibi bir yer bulamadığından şikâyet etmiştir.
Şehrin poyraz tarafında bulunan suları da ölçtüğünü ve orada ise sandalların
istediği gibi kıyıya yanaşabileceğini, eğer hava uygun olursa büyük gemilerin
bile yanaşabileceği bir yer bulduğunu sevinerek aktarmıştır. Daha sonra Cezzar
Paşa ile görüşüp şehre yakın bir yerde bulunan küçük bir kalenin korumasını
üzerine aldığını ve Hayfa tarafındaki topların küçük gemiler vasıtası ile buraya
getirilmelerini istediğini yazarak sözlerine son vermiştir.752
Napolyon’a İkinci Darbe: Akka Müdafaası
Akka’nın etrafını saran surlar ilk olarak Büyük İskender tarafından
yaptırılmış, Haçlılar döneminde ise daha kalın ve dayanıklı bir hale getirilmiştir.
Tolunoğulları zamanında elden geçirilen surlar Osmanlılar döneminde
güçlendirilmiştir. Zamanla surlarda birtakım tadilat işlemi olmuşsa da son
dönemdeki asıl güçlendirme çalışması, Cezzar Ahmed Paşa tarafından
yapılmıştır. Dört tarafı da surlardan oluşan Akka şehri, kara ve deniz tarafından
muhkem duvarlar ile çevrilmiştir. Savunmayı sağlamlaştırmak için ise aralıklı
olarak burçlar inşa edilmiştir.753 Kalenin kara tarafındaki kısmı en dıştan toprak
siper, biraz daha içeride geniş bir dış hendek ve son kısmı ise iç hendekten
oluşmuştur. Kalenin doğu ve kuzeyindeki tepeler kaleye yaklaşmayı
kolaylaştırdığı gibi ardında askerlerin gizlenmesi için de oldukça uygun bir
konumdadır. Bu bölgelerden kaleye saldırmak daha kolay olduğu için Napolyon
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Bonapart’ın Akkâ Muhasarasına Dair Bir Vekayiname, Millî Mecmua
Basımevi, İstanbul 1938, s. 3.
752 Ahmed Cevdet Paşa, age, C. 7, s. 18-19.
753 Ali İhsan Aydın, Osmanlı Filistininde Bir Sancak Akka, Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları
Derneği Yayınları, İstanbul 2016, s. 115.
751

515

Kamuran ŞİMŞEK

da bu tarafa yönelmiş ve saldırıları bu noktalarda sıklaştırmıştır.754 Napolyon,
Akka önlerine siperler kazdırdığı gibi Şam tarafından gelebilecek saldırılara
karşı da önlemler almaya çalışmış, buna karşılık Cezzar Ahmed Paşa ise
savunma tedbirleri almıştır. Paşa’nın emrinde kendi kuvvetlerinin dışında
Nizam-ı Cedit askeri de bulunmuştur.755 İngiliz Amirali Smith ise donanmadan
topçu ve mühendis ihraç ederek bazı önemli noktaların korunması ve
güçlendirilmesi için çaba sarf etmiştir. İngilizler, bu süreçte Doğu Akdeniz’de
bulunan donanmaları ile Cezzar Paşa’nın yanında yer almışlardır. Paşa’nın
Fransız karşıtı tutumu ve İngiliz yanlısı bir tavır takınmasından ötürü bölgede
önemli bir İngiliz gücü oluşmuştur.756
Hazırlıklarını tamamladıktan sonra Napolyon, Akka üzerine şiddetli bir
saldırıya geçmiş, Cezzar Paşa ise kaleyi savunmaya çalışmıştır. Kaledeki
topçuların yanı sıra limanda bulunan Osmanlı ve İngiliz gemilerinden de top
ateşi başlamıştır. Bu şiddetli çatışma yirmi dört saat sürmüş, kuşatma altında
bulunan halk çok korkmuş ancak Napolyon, Akka’nın diğer şehirler gibi kolayca
teslim olmayacağını anlamıştır. Napolyon yanına ağır toplarını alamamış hafif
toplarla yapılan atışlarda da surlarda gedik açmayı başaramamıştır.757 Tam bu
esnada Fransa ordusuna cephane getirmek üzere Dimyat’tan hareket eden üç
parça Fransız gemisine İngilizler el koymuştur. Olaydan haberdar olan
Napolyon, derhal Yafa’da bulunan cephanenin getirilmesini emretmiştir.758
Napolyon’un ince donanması759 yolda Amiral Smith tarafından ele geçirilmiş ve
Akka’ya getirilen bu donanma, İngiliz donanmasına bağlı olarak kalenin
savunulması amacıyla kullanılmıştır. İlerleyen günlerde Amiral Smith
kendisinin de askerle birlikte müdafaaya katılabilmesini içeren bir teklifte
bulunmuştur. Cezzar Paşa tarafından memnuniyetle karşılanan bu teklif üzerine
İngiliz donanmasından iki yüze yakın asker ile kırk kadar amele karaya
çıkmışlardır.760 Muhasaranın yirmi birinci günü Osmanlı askerleri ile İngiliz
Osman Koç, Gazaname-i Cezzar Gazi El-Hacı Ahmed Paşa, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1992, s. 32-33.
755 Soysal, age, s. 275.
756 Güler, age, s. 103.
757 Cole, age, s. 243.
758 Ahmed Cevdet Paşa, age, C. 7, s. 20.
759 Hafif donanmayı tarif etmek için kullanılan bir tabirdir. Genellikle nehir ve göller için yapılmış
ufak gemilerden oluşmaktadır. Nehir filosu ismiyle de tanınmaktadır. Mehmet Ali Ünal, Osmanlı
Tarih Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul 2011, s. 349.
760 Cezzar Ahmed Paşa’nın başarılı bir şekilde savunma yapması ve kolay teslim olmayacağının
anlaşılması üzerine İngilizler Paşa’ya destek olmak amacıyla karaya çıkmaya karar vermişlerdir.
Tekindağ, “Akkâ”, s. 13.
754
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kuvvetleri Fransızlar üzerine hücuma geçmişlerdir. Beş buçuk saat süren
şiddetli çarpışmada kale eteğindeki siperlere konuşlanan Fransız askerlerine
büyük kayıp verdirilmiştir.761 Osmanlı Devleti, Akka’da olup biteni Kıbrıs
muhassılı aracılığıyla öğrenmiştir. Savaş boyunca Kıbrıs muhassılı hem
haberleşmeyi sağlamış hem de deniz yoluyla ulaştırılması gereken insan ve
lojistiği nakletmeye çalışmıştır. Akka’ya gönderdiği adamları vasıtasıyla
Akka’da olup bitenleri İstanbul’a aktarmıştır.762 Ayrıca İngilizler de askerleri
için ihtiyaç duydukları malzemeleri buradan gidermişlerdir. İngiliz
donanmasının ihtiyaçlarını tedarik etmek amacıyla Kıbrıs’a giden Amiral
Smith’in tercümanı Tomas Maksar bölgedeki durumu Kıbrıs muhassılı Osman
Bey’e anlatmıştır. Şu ana kadar Fransızlarla iyi mücadele ettiklerine ve 8000
civarında Fransız askerinin Akka önlerinde öldürüldüğünü bir kısmının ise esir
alındığını ifade etmiştir. Amiral Smith, donanması için gerekli malzemelerin bir
an önce teslimi hususunda muhassıla bir de mektup göndermiştir. İngilizlerin
talep ettikleri malzemeler fiyat-ı vakt üzere tedarik edilerek kendilerine
verilmiştir.763 Smith mektubunda, Akka’yı kuşatan Fransız askerlerinin
sayısının az olduğunu ve ihtiyaç duydukları mühimmattan yoksun olduklarını
ifade etmiştir. Cezzar Paşa’nın çevreden gönderilen ve gönüllü gelen askerlerle
birlikte kahramanca savaştığını, hizmetinde bulunan askerlerle birkaç kere
düşman üzerine gayretli bir biçimde yürüyüşe geçtiği ve metrislerine girerek
Fransızları geriye püskürtüp ellerindeki mühimmat ve diğer aletleri zapt
ettiğini bildirmiştir. Ancak her taarruzda zapt olunan yerleri korumak için
görevli bırakacakları asker olmadığından şehre yeniden geldiklerini ve bundan
istifade eden Fransız güçlerinin tekrar kaybettikleri yerlere döndüklerini
söylemiştir. Kendilerinin de Osmanlı kuvvetlerine destek verdiklerini ancak
yine de asker ve cephane ihtiyaçlarının olduğunu dile getirmiştir. Napolyon’un
yenilgiye uğratılması ile geri çekilmesi için yardımcı kuvvetlerin bir an evvel
gelmesi gerektiğini ve durumu yetkili birimlere bildirmesi ricasında
bulunmuştur. Zira Şam tarafından toplanan askerin yakında buraya varacağını
haber aldıklarını ancak Osmanlı Devleti tarafından gönderilecek olan askerlerin
şimdiye kadar bölgeye ulaşmadıklarını söyleyerek sözlerine son vermiştir.764

Uzunçarşılı, age, s. 5.
Güler, age, s. 118.
763 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Hattı Hümayun, (BOA. HAT), 156/6519, (25 Zilkade 1213/30
Nisan 1799).
764 BOA. HAT, 246/13914, (29 Zilhicce 1213/13 Haziran 1799).
761
762
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Bu esnada Napolyon’un yüzünü güldürecek bir olay yaşanmıştır.
İstanbul’dan Cezzar Ahmed Paşa’ya yardım amacıyla gönderilen cephane yüklü
iki gemi Yafa kıyılarına gelmiş, Yafa’nın o sırada Napolyon’un hâkimiyeti altına
girdiğinden habersiz bekleyen bu gemiler, Fransız gemilerinin Osmanlı sancağı
çekmelerine aldanıp limana girmişlerdir. Bunun üzerine Fransızlar hemen
saldırıya geçmişler, her iki gemiyi de ele geçiren Fransız tarafı, gemilerde
bulunan cephaneyi almalarının yanı sıra Cezzar Paşa’ya gönderilmiş olan otuz
altı bin altına da el koymuşlardır.765
Kuşatmanın üzerinden kırk beş gün geçmesine rağmen çatışmalar hala
tüm şiddetiyle devam etmiş ve çatışmalarda her iki taraftan da kayıplar
verilmiştir. Osmanlı kumandanlarından ve Cezzar Paşa’nın emektar
adamlarından olan Beyrut mütesellimi Hacı Abdullah Ağa ile topçubaşı Ahmed
Ağa ile askerlerden üç yüz elli kişi hayatını kaybetmiştir. İngiliz kuvvetlerinden
otuz kadar asker de yaşamını yitirmiştir. Buna karşılık Fransızların verdiği
kayıplar altı bin civarındadır766 ki bunlar içerisinde Napolyon’un çok değer
verdiği generaller de bulunmaktadır. Bu savaşlar sırasında yaralanan General
Kefarelli yaralanıp çok geçmeden hayatını kaybetmiştir. Becerikli ve benzeri az
bulunan bu mühendisin ölümü Napolyon üzerinde büyük bir tesir ve üzüntü
yaratmıştır. Bu uzun kuşatma esnasında General Bon da kale üzerine şiddetli bir
saldırıya geçmiştir. İçeriden yağmur gibi yağan gülle ve tüfek mermilerine
aldırmadan kale duvarına kadar sokulmayı başarmıştır. General Bon, kale
duvarına tırmanıp şapkasını içeriye atmıştır. Onun bu cüretkâr hareketi
Fransızları kendisine hayran bırakmıştır. Ancak başına aldığı bir taş darbesi
sonucu kale surlarının önüne düşmüştür. Fransızlar generali yerinden kaldırıp
götürmüşlerse de yarası ağır olduğu için kısa bir süre içerisinde hayatını
kaybetmiştir.767 Değerli komutanlarının yanı sıra çok sayıda kayıp verilmesi ve
bir türlü Akka kalesinin düşmemesi Fransız askerleri üzerinde olumsuz tesirler
bırakmıştır. AncakNapolyon, Akka’yı alarak bütün Suriye tarafını eline
geçirmeyi hedeflemiştir. Düşüncesine göre eğer burayı alırsa onu bulunduğu
yerden çıkarmak neredeyse imkânsız olacaktır. Dolayısıyla her ne şart altında
olursa olsun Akka kalesinin alınması gerekiyordu. Bunun için Fransızlar bütün
güçleriyle Akka üzerine saldırmış olsalar dahi Cezzar Paşa’nın Akka’dan çıkmak
gibi bir düşüncesi olmamıştır. Paşa, Akka’nın elinden çıktığı gün ömrünün sonu
olacağını düşündüğünden kalede tek nefer kalıncaya dek kalesini savunma
Ahmed Cevdet Paşa, age, C. 7, s. 20.
Uzunçarşılı, age, s. 7.
767 Ahmed Cevdet Paşa, age, C. 7, s. 21-22.
765
766
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isteğinde olmuş ve buna uygun bir biçimde hareket etmiştir. Fransızlar, şiddetli
bir şekilde kale üzerine saldırmış ve göstermiş oldukları kahramanlıklara
rağmen, Osmanlı tarafının mukavemetlerine şaşırmış ve her geçen gün daha çok
endişeye kapılmışlardır.
Kızıldeniz’de dolaşan birkaç parça İngiliz gemisi de bölgeyi abluka altına
aldıkları için Fransızların o taraftan da destek görmesi mümkün olmamıştır.
Fransızların Kızıldeniz’e yerleşmelerini engellemek ve oluşabilecek bir tehlikeyi
en başından önlemek isteyen İngilizler, Amiral Blankett’i bu iş için
görevlendirmiştir.768 Aynı zamanda Korfa adası Fransızların elinden alınmış,
ardından Osmanlı donanmasının başına Köse Mustafa Paşa serasker tayin
olunarak İskenderiye üzerine harekete geçmiştir. İngiltere bir yandan da diğer
Avrupa ülkelerini Fransa’ya karşı kışkırtmaya çalışmıştır. Bunun üzerine
Napolyon Nasıra’dan General Kleber’i bütün kuvvetiyle Akka’ya davet etmiş ve
tüm gücüyle şehre saldırmasını emretmiştir. Fransızlar ne olursa olsun Akka’yı
almak niyetindeydiler. Dolayısıyla şiddetli bir ateşle Akka üzerine
saldırmışlardır. Fransızlar akşamdan sonra kalenin burçları üzerine yürümeye
başlamışlardır. Hatta Burcıali isimli kaleyi lağım yoluyla delik deşik etmişler ve
burada açtıkları yol ile içeriye girmişlerdir. Kale içerisinde bulunan askerler
metanetlerini bozmayıp akın akın gelen düşmana karşı bir taraftan top ve tüfek
ile karşılık vermiş, diğer taraftan ise kılıç ve bıçak yardımıyla yaka yakaya
mücadeleye girişmişlerdir. Nitekim o gece müthiş bir mücadele yaşanmış,
Fransızların şiddetli saldırılarına karşılık Cezzar Paşa iki yerden lağımları ateşe
vermiştir. Patlamanın tesiriyle bir hayli Fransız askeri havaya uçmuştur. Kale
içerisinde kalan Fransız askerleri ise kılıçlara hedef olup hayatlarını
kaybetmişlerdir. Olayları dışarıdan takip eden Amiral Smith ve askerleri,
Fransızların şiddetli hücumuna ve cephanelerin havaya uçmasına tanık
olmuşlardır. Hatta kaleden ümitlerini kesip gemilerini oradan uzaklaştırmaya
çalıştıkları esnada Fransızların yenilgiye uğratıldığı haberini öğrendiklerinde
şaşkınlıkla birlikte büyük mutluluk yaşamışlardır. O gece Fransızlar kaleden
çıkarken yüz iki yüz kadar asker yolunu şaşırarak Akka içinde bulunan camilere
sığınıp barutları bitene dek savaşmışlardır. Sabah olunca halk bunları ele geçirip
Amiral Smith’e teslim etmiştir. Bu savaşlarda Fransızlar büyük kayıplar vermiş,
subay ve neferlerden birçoğu ya yaralanmış ya da yaşamını yitirmiştir. Bu
durum ordu içerisinde büyük bir sarsıntıya sebebiyet vermiştir. Şu durumda
Durmuş Akalın, “İngiltere ve Osmanlı Devleti Arasında Perim Adası (1798-1914)”, Tarih
Araştırmaları Dergisi, C. 33, S. 56, 2014, s. 243.
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Napolyon Mısır’a dönse yolda Müslümanların saldırılarına maruz kalacak ve
belki de daha büyük kayıplar verecektir. Bunun için Napolyon ertesi gün yine
saldırmış o gün ise Osmanlı Devleti tarafından Rodos mutasarrıfı Hasan Bey ile
gönderilen bir miktar Nizam-ı Cedid askeri gelmiştir. Bu askerler harp usulüne
uygun bir şekilde yerleşmiş, Fransızlara tam bir karşılık vermekle kalmamış
aynı zamanda onları metrislerine kadar takip etmişlerdir.769 Hasan Kaptan’ın
maiyetindeki askerlerle birlikte Akka önüne gelip demirlemesi kuşatma
altındaki asker ve halka büyük bir ümit ile sevinç yaşatmıştır. Yardımcı
kuvvetlerin geldiğini gören Napolyon tazyiki arttırmaya karar vermiştir.
İlerleyen saatlerde Fransız ordusu tüm gücüyle kaleye yüklendiyse de yine
güçlü bir savunmayla karşılaşmıştır.770 Burcıali yolunu keşfeden Fransız
askerleri faaliyetlerini bu yola sevk etmişlerdir. Kaleyi savunanlar aldıkları emir
üzerine kendilerini gizlemişlerdir. Karşı taraftan hiç ses gelmediğini gören ve
bundan cesaret alan Fransız kuvvetleri buraya ayak basar basmaz Osmanlı
kuvvetleri birden bire ortaya çıkmış ve Fransızlar üzerine şiddetli bir saldırıya
geçmişlerdir. Sur haricinde müdafaada bulunan kuvvetler de bunların dönüş
yollarını tıkamışlardır. Kaleye giriş ve çıkışları engellenen bu kuvvetlerin tümü
etkisiz hale getirilmiştir.
Kuşatmanın sürekli olarak geri püskürtülmesi üzerine Napolyon farklı bir
yol izlemeye karar vermiştir. Cezzar Ahmed Paşa’ya üstü besmele, birinci
sayfası Arapça ikincisi ise Fransızca olan bir mektup göndermiştir. Bunda iki aya
yakın süredir devam eden muharebe sebebiyle ölüleri defnetmek ve her iki
tarafın esirlerini tebdil eylemek üzere beş on gün geçerli olacak bir mütareke
teklifinde bulunmuştur. Cezzar Paşa’nın teklifi kabul edeceğini düşünerek
hazırlıklarına başlamıştır. Paşa ise bu mektubu dikkate almayarak Amiral
Smith’e teslim etmiştir. Mektubu getiren görevlinin akşamüzeri gönderilmesine
karar verilmiştir. Verilen cevabı dahi beklemeyen Napolyon ansızın kaleye
hücum emri vermiş, hazırlıklı bulunan savunma birlikleri ise bu akını
bastırmayı başarmıştır. Böylece Napolyon’un bu düşüncesi de karşılık
bulamamıştır. Akka kuşatmasının altmış dördüncü günü sur dışında yer alan
Osmanlı askerleri düşman siperlerini vurmaya başlamışlardır. Seraskerden
aldıkları emir doğrultusunda düşman hendeklerine taarruz ederek gün
batımına kadar başarılı bir şekilde mücadele etmişlerdir. Fransızlar, bu uzun
süren kuşatma neticesinde önemli general ve zabitlerin dışında binlerce

769
770

Ahmed Cevdet Paşa, age, C. 7, s. 24-25.
Sertoğlu, age, C. 5, s. 2794.
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askerini kaybetmişlerdir.771 İngiliz Amiral Smith de Napolyon’a bir mektup
yazarak psikolojik anlamda kendisini yıpratmaya çalışmıştır. Smith, mektubuna
Napolyon’u akıllı biri olarak bildiklerini ancak yaptıkları ile akıldan eser
olmadığının anlaşıldığını söyleyerek başlamış ve devamında Napolyon’u
eleştirmeyi sürdürmüştür. Napolyon’u Fransa’dan uzaklaştırmak amacıyla hile
ile Mısır’a gönderdiklerini ve Mısır gibi bir yerin kendisine bırakılmayacağını
ifade etmiştir. Osmanlı, Rusya ve İngiltere ile Fransa’ya karşı ittifak anlaşması
yaptıklarını, Korfa ve Çuka gibi adaların Osmanlı Devleti tarafından zapt
edildiğini, ittifak halindeki üç devletin Tulon’a girdiklerini ve kendisine hiçbir
şekilde yardım gelmeyeceğini bildirmiştir. Durum böyle iken kendisinin
Mısır’da oturmaya rıza göstermeyip ne akla hizmet Cezzar Ahmed Paşa gibi
güçlü birisinin üzerine saldırdığını ve kalesini kuşattığını sormuştur.
Kaledekilerin kendisine bir taş dahi vermeyerek yakın bir zamanda kendisini
yenilgiye uğratacaklarını ifade etmiştir. Şam tarafından otuz bin askerin
toplandığını, deniz yoluyla birkaç saat içinde burada olacaklarını ayrıca
İstanbul’dan da bizzat sadrazam önderliğinde elli bin askerin yola çıktığını
söyleyerek Napolyon’un gözünü korkutmaya çalışmıştır. Smith, Napolyon’un
hem mütareke için adam gönderip hem de aradan çok geçmeden kale üzerine
tekrar harekete geçmesini ise zorbalık olarak değerlendirmiştir.772
Yaptıkları bütün saldırılara rağmen bir türlü Akka’nın teslim alınamaması
Fransız askerlerinin gözünü korkutmuş ve artık kaleye saldırmaktan çekinir
olmuşlardır. Mısır’dan bu bölgeye gelinceye kadar çölde açlıktan ve susuzluktan
çok fazla asker kaybetmişlerdir. Bunun yanı sıra Akka’da vebadan dolayı da pek
çok asker yitirilmiştir. Akka surları civarında birkaç bin Fransız askeri kalmıştır.
Napolyon ümitsizliğe kapılarak 16 Mayıs gecesi büyük ve taşınması zor olan
savaş araç ve gereçlerini toprağa gömüp sabaha karşı ordusunu kaldırıp Akka
önlerinden çekilerek Hayfa’ya gelmiş, çadır ile diğer eşyaları ise ateşe vermiştir.
Cezzar Paşa’nın kendisini takip ettiği haberi alması üzerine bir an evvel
Akka’dan olabildiğince uzaklaşmak istemiştir.773 Akka Savunması, Napolyon’un
ilk yenilgisiydi ve ihtilalin yenilmez denilen Fransız ordusu büyük bir yenilgi
almıştır. Napolyon bu başarısızlığını örtmek için bir beyanname yayınlayarak
Mısır’a yürümekte olan Osmanlı ordusunu yendiğini ve Suriye seferinin bu
şekilde sona erdiğini ilan etmişse de buna kimse inanmamıştır.774
Uzunçarşılı, age, s. 11-12.
Koç, agt, s. 68-69.
773 BOA. HAT, 140/5826, (13 Safer 1214/17 Temmuz 1799).
774 Karal, age, s. 40-41.
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Cezzar Paşa altmış dört günden beri kapalı olan kale kapılarını sabahleyin
açıp Fransızları takibe başlamıştır. Fransız ordusunda çok sayıda hasta ve yaralı
asker bulunduğu için Napolyon ahşaptan sedyeler yapıp içlerine bu askerleri
koyup bunların her birini dörder kişi omzunda taşımak ve elindeki üç yüz kadar
Müslüman’ı bu iş için kullanmak üzere düzenleyerek omuzlarda taşıtmıştır.
Yafa’ya varan Napolyon orada biraz dinlendikten sonra sığınak ve tabyalar inşa
ettirip Ariş ve Gazze tarafından asker talebinde bulunarak kendisini korumaya
karar vermiştir. Ancak arkasından gelen Osmanlı askerlerinin yaklaşmasından
dolayı Yafa’da duramayıp eşyasının fazlasını ateşe verdikten sonra Gazze’ye
doğru harekete geçmiştir. Orada da fazla kalmayarak Ariş’e doğru yürümeye
mecbur kalmıştır. Ancak buraya gelinceye kadar Fransızlar tarif edilemez
sıkıntılar yaşamışlardır. Bir taraftan Müslümanlar yetiştikleri askerlere
saldırmış, diğer taraftan vebadan dolayı askerlerin çoğuna hastalık
bulaşmıştır.775 Hasta ve yaralı askerlerin sevki meselesi Napolyon’u epeyce
düşündürmüştür. Bunun için üç aşamalı bir plan geliştirilmiştir. Askerleri bir
şehirden diğer bir şehre taşımak zor ve taşıma araçlarının kısıtlı olmasından
dolayı Napolyon, ağır hastalarına bol miktarda afyon ruhu içirip onların
ölümüne sebebiyet vermiştir. İyileşmesi mümkün ancak taşınmasında sorun
yaşanılacak askerler Türklerin insafına bırakılmıştır. Durumu biraz daha iyi
olanlar ise hayvanlara bindirilmek suretiyle hızlı bir şekilde geri çekilmeye
çalışılmıştır.776 Napolyon, Saint Helene Adası’nda iken kendi hayatı hakkında
yazmış olduğu risalede Ebukır’da Fransız donanmasının İngilizler tarafından
yenilgiye uğratıldığında artık bu seferin başarılı olamayacağını anladığını
söylemiştir. Zira günden güne yenilenmesi ve güçlendirilmesi mümkün olmayan
bir askerin eninde sonunda yenileceğinin belli olduğunu, bunu bilmesine
rağmen mecburiyetten elinden geldiğince Mısır’da kalmaya gayret edip
askerlerini yönlendirdiğini ifade etmiştir. Mısır’da işlerinin kötüleşmesi üzerine
Filistin tarafına doğru gitmek istediğini ancak yolda yeterli sayıda askerinin
olmadığını anlamıştır. Buna rağmen Akka üzerine yürümeye karar vermiştir.
Ancak kale savunmaya çok elverişli olduğu için kuşatmadan vazgeçerek bin bir
zorluk içerisinde geri dönmeye mecbur kaldığını belirtmiştir.777 Akka’da
başarısız olan Napolyon, Fransa’ya gönderdiği yazılarında yenilginin asıl sebebi
olarak İngilizleri göstermiştir. İngilizlerin Akka’ya yerleşmeleri, Cezzar Ahmed
Cezzar Ahmed Paşa, kalede bulunan yorgun askerlerin bir kısmını takip amacıyla arkalarından
göndermiştir. Ayrıca Fransızların dönüş yollarının üzerinde yer alan kuvvetlerden de ani
baskınlar yapmalarını istemiştir. Uzunçarşılı, age, s. 12.
776 Çolak, agm, s. 158.
777 Ahmed Cevdet Paşa, age, C. 7, s. 25-26.
775
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Paşa ile işbirliği yapmaları ve altı Fransız gemisine Yafa’da el koymaları
nedeniyle erzak sıkıntısı yaşamaları bu kuşatmanın başarısızlıkla
sonuçlanmasına sebep olmuştur. Belki de Napolyon bu şekilde davranarak
Fransa kamuoyunda zedelenen itibarını yeniden tesis etmeyi amaçlamıştır.778
Sonuç
Napolyon’un Fransız topraklarını genişleterek bir sömürge
imparatorluğu haline getirme isteği onu Mısır Seferi’ne çıkmaya sevk etmiştir.
Osmanlı Devleti’nden neredeyse tamamen kopmuş bu eyaleti Fransa’nın sürekli
gelişen ticareti için kazanma fikri seferin önemli etkenlerinden bir tanesidir. Bir
diğer etken ise İngilizleri Hindistan’dan uzaklaştırarak sömürge yolları
üzerinde onları vurmaktır. Bu durumun farkında olan İngiltere, Napolyon’a
karşı harekete geçmiştir. Tulon Limanı’nda yapılan hazırlıkların ardından yola
çıkan Napolyon ve donanması sürekli olarak İngilizler tarafından takip
edilmiştir. Akdeniz ticareti ile sömürge yollarını güvence altına almak isteyen
İngiltere, denizde üstünlük kurması için Amiral Nelson’u görevlendirmiştir.
Spencer ve Sidney Smith kardeşler ise gerek İstanbul’da gerekse de Mısır ve
Suriye’de Osmanlı Devleti’ni Fransızlar aleyhinde kışkırtmışlardır. Bölgedeki
çıkarlarının zedelenmesini istemeyen İngilizler, Fransız donanmasını Ebukır’da
yakarak Napolyon’a ilk darbeyi vurmuş, donanmasız kalan Fransızlar ise
dikkatlerini Suriye tarafına yönlendirmişlerdir. Akka’da güçlü bir idare tesis
etmiş olan Cezzar Ahmed Paşa’yı önce diplomasi yoluyla alt etmeye çalışan
Napolyon, bunu gerçekleştirememiş ve bunun üzerine Akka’yı kuşatmaya karar
vermiştir. İki ayı aşkın bir süre devam eden Akka Muhasarası Fransızlar
açısından büyük bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ağır toplarını Akka’ya
getiremeyen Napolyon’un ordusunda bir de veba hastalığı etkili olmuş ve pek
çok asker hastalık nedeniyle yaşamını kaybetmiştir. Sidney Smith kuşatma
öncesi, sırası ve sonrasında Osmanlı güçlerine savunma alanlarının inşasında,
askerlerin sevk edilmesinde ve stratejik anlamda önemli katkılar sağlamış,
İngiliz donanması da denizden Fransızları ateş altına almıştır. Cezzar Paşa kendi
idaresindeki kuvvetlerinin yanı sıra desteğe gelen Nizam-ı Cedit askerleri ile
birlikte fedakârca mücadele etmiş ve her türlü saldırıya rağmen savundukları
kaleyi Fransızlara teslim etmemişlerdir. Çaresiz kalan Napolyon ricat emri
vererek bir anlamda Doğu hayallerine de veda etmiştir. Cezzar Paşa ise bölgede
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Güler, age, s. 119-120.
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uzun süre hâkim olmuş, ölümünden sonra bile Napolyon’u yenen ilk kişi olarak
şöhreti devam etmiştir.
Napolyon, Mısır Seferi öncesinde tasarlamış olduğu fikirlerini
gerçekleştirememiştir. Akdeniz’de Fransız hâkimiyetini tesis edemediği gibi
Mısır’ı da topraklarına katamamıştır. İngiltere’yi Hindistan’dan uzaklaştırmayı
ve adasında mağlup edemediği düşmanını sömürgelerinde vurmaya da
muvaffak olamamıştır. Mısır’daki durumunun daha da kötüye gittiğini gören
Napolyon, ordunun kumandasını General Kleber’e bırakıp Ağustos ayında iki
firkateyn ile Akdeniz’de gezen İngiliz gemilerine yakalanmadan gizlice
Mısır’dan ayrılmıştır. Buna karşılık İngiltere, seferden asıl kazançlı çıkan taraf
olmuştur. Osmanlı Devleti ile ittifak anlaşmasının imzalanması ve Akdeniz’deki
Fransız tehlikesinin bertaraf edilmesinin yanı sıra Akdeniz’in stratejik anlamda
önemli bir yeri olan Malta’ya da yerleşmişlerdir. Mısır ve Akka’da Osmanlı
birliklerine verdikleri desteklerin ardından bölgeden ayrılması gereken
İngilizler bu konuda pek istekli davranmamışlardır. Yoğun diplomatik
temasların ardından bölgeyi terk etmelerine rağmen ilgileri daha sonraki
dönemlerde de devam etmiştir.
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EK I: Ebukır Koyu779
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EK II: Ebukır’da Fransız Donanmasının Yakılması ve Amiral Nelson780
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EK III: Napolyon Tarafından Kuşatılan Akka’da Fransız ve İngiliz
Donanmalarının Aldıkları Pozisyon781
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Halep, Şam ve Kudüs
Çevresinde Ölçüler ve Tartılar
Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal*
ÖZET: Osmanlı devletinin bütün imparatorluğa şamil tek bir metrolojik sistemi
yoktu. Her eyalet ve sancakta farklı ölçüler ve tartılar kullanılmış, eyaletlerin farklı
zamanlarda feth olunmuş olması ve imparatorluğun çok geniş bir coğrafyaya yayılması
sebebiyle bunları belirli bir standarda kavuşturmak mümkün olmamıştır. Osmanlılar yine
de belli ağırlık ve uzunluk ölçülerini standart birim olarak kabul etmişler ve her sancaktaki
ölçü ve tartıları bu standartlarla mukayese ederek işlem yapmışlardır. Mesela hububat
ölçüsü olan kile her bölgede farklı ağırlıkları ifade eden bir ölçü birimidir. Ancak devlet
İstanbul kilesini temel ölçü birimi olarak kabul etmiş ve bölgesel olarak kullanılan kileleri
İstanbul kilesine çevirerek ifade etmiştir.
Halep ve Şam sancaklarında kullanılan ağırlık, sıvı ve uzunluk ölçüleri de
birbirinden çok farklıdır. Mahallî olarak Osmanlı öncesinden beri kullanıla geldiği için
devlet bunları kaldırmamış, sancak ve eyalet kanunnâmelerinde devletin standart kabul
ettiği ölçülerle açıklamaya çalışmıştır. Bazen kullanıldığı yörenin adıyla bazen de özel
isimlerle anılan bu ölçüler Osmanlı metrolojisi içerisinde önemli bir yer işgal etmektedir.
Bu bildirimizde Halep ve Şam eyaletleri başta olmak üzere bugünkü Filistin ve
Suriye çevresinde hububat için kullanılan kile, şarap, şıra ve sıvı yağ için kullanılan hacim
ölçüleri, ağırlık ve uzunluk için kullanılan ölçü birimleri ele alınacak ve bugünkü uzunluk
ve ağırlık ölçüleri ile değerleri belirlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Kile, müdd, yük, ratl, okka, medre, arşın

Measurements and Scales in Halep, Damascus and Jerusalem
ABSTRACT: The Ottoman state did not have a single metrological system
comprising the whole empire. Different measurements and scales were used in each
province and sanjak. It was not possible to bring them to a certain standard since the
provinces had been conquered at different times and the empire was spread over a very
wide geography. The Ottomans nevertheless accepted certain weight and length
measurements as the standard unit, and transactions were carried out by comparing the
measurements and scales in each state with these standards. For example, kile (bushel),
which is a grain measurement, was a unit of measurement that expresses different weights
in each region. However, the state had accepted the Istanbul bushel as the basic unit of
measurement and expressed the locally used ones by converting them to the Istanbul
bushel.
The weight, liquid and length measurements used in the Halep and Damascus
Sanjaks were very different from each other. Since it had been used locally before the
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Ottoman Empire, the state did not abolish them, but tried to explain it with the
measurements accepted by the state in the Provincial Administration Regulations. These
measurements, which were sometimes referred to by special names and sometimes by the
name of the region in which it was used, occupy an important place within the Ottoman
metrology.
In this study, the units of measurement used for grain, kile, volume measurements
used for wine, must and oil, unit of measurements used for weight and length in Halep
and Damascus and its environments will be treated and their values will be determined
with the current length and weight measurements.
Key Words : Kile(Bushel), müdd, yük(load), ratl, okka(oke), medre, arşın(ell)

Osmanlı imparatorluğunda kullanılan ölçüler ve tartılarla ilgili çeşitli
çalışmalar yapılmıştır. Walter Hinz’in çalışmasını bunların en başında saymak
gerekir782. Halil İnalcık’ın münhasıran Osmanlı metrolojisi ile ilgili yaptığı
çalışma783 ise sosyal ve iktisat tarihi üzerinde çalışanlar tarafından hala
kullanılmaktadır. Ünal Taşkın’ın Yüksek Lisans çalışması da dikkate değer bir
çalışmadır784. Garo Kürkman’ın Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri adlı kitabı da çok
önemli bir eserdir785. Ayrıca benim Osmanlı Tarih Sözlüğü de bu konuda zengin
bilgi ihtiva eder786.
İnalcık’a göre Osmanlı metrolojisi kendi başına Osmanlı kültürel, idari ve
ekonomik tarihini de ilgilendiren önemli bir mevzudur. Genel olarak bir
toplumda ananevi olarak kullanılan bir ölçü o toplumun kültürünün bir parçası
ve çoğu kez de kültürün en sürekli unsurlarından biridir. Osmanlı
imparatorluğunun kültürünün diğer unsurları gibi ölçü ve tartı sistemleri de
büyük bir çeşitlilik arz eder. Orta Asya’dan gelen unsurlar olduğu gibi
imparatorluğun yayıldığı coğrafyadan kaynaklanan uygulamalar da söz
konusudur. Orta Asya’daki Türk ölçü sisteminin ortaya çıkışında Çin’le yapılan
ticarî alışverişin büyük payı vardır. Osmanlı ölçü sisteminin ise Selçuklu
sistemine dayandığı anlaşılmaktadır787. Feth edilen coğrafyadaki ölçü ve tartı
sitemlerinin Osmanlı metrolojisini zenginleştirdiği muhakkaktır.
Walter Hinz, İslâm’da Ölçü Sistemleri, çev. Acar Sevim, İstanbul 1990.
Halil İnalcık, "Introduction to Ottoman Metrology', Turcica Revue d'etudes Turques, XV, Paris
Strasburg, 1983; Türkçe tercümesi “Osmanlı Metrolojisine Giriş”, (Metroloji) Çev. Eşref Bengi
Özbilen, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Ağustos 1991, sayı 73, s. 21-50.
784 Ünal Taşkın, Osmanlı Devletinde Kullanılan Ölçü ve Tartı Birimleri, Fırat Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ 2005.
785 Garo, Kürkman, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri, İstanbul 2003.
786 Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü, İstanbul 2011.
787 İnalcık, “Osmanlı Metrolojisine Giriş”, s. 23-24. Bundan sonra kısaca Metroloji.
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Esasen yeni ortaya çıkan bir devlet veya medeniyet kendisinden önceki
devlet veya medeniyetlerin maddi ve manevi her türlü kültür unsurunu devr
almış bazen aynen bazen de yeni bir yoruma tâbi tutarak devam ettirmiştir.
Osmanlı devleti 14. yüzyılın başlarından itibaren doğu ve batıda fetihlerle
sürekli genişledi ve 15. yüzyılın ortalarında büyük bir imparatorluk haline geldi.
Feth edilen her ülkede farklı mahalli ölçüler ve tartılar kullanılıyordu. Devlet
bunları kaldırıp imparatorluğun her tarafına şamil standart bir ölçü ve tartı
sistemi koymadı. Fethedilen her bölgenin eskiden beri uygulanabilen ölçü ve
tartıları yerinde bırakıldı. Ancak tahrirlerden sonra tanzim edilen eyalet ve
sancak kanunnâmelerinde ölçü birimleri açıklanmış ve devletin standart kabul
ettiği İstanbul kilesi, arşın, dirhem, okka gibi birimlerle mukayese edilerek
verilmiştir. Zaten bütün imparatorluğa şâmil tek bir metrolojik sistem
kurulması o günün coğrafi şartları, teknik yetersizlikler ve kültürel özellikleri
ile sosyal ve ekonomik yapı dikkate alındığı takdirde imkânsız görünüyordu.
Ayrıca fethedilen bir ülkedeki ekonomik ve sosyal istikrarın bozulması endişesi
de Osmanlı idarecilerini faydacı davranmaya sevk etmiştir788.
Nasıl imparatorluğa yeni katılan yerlerde devletin vergi, timâr ve benzeri
konularda hukukî standardı demek olan kanun-ı Osmanî’yi hemen uygulamak
yerine, o bölgede daha önceki hâkimler tarafından konulmuş olan vergi
düzenini bir müddet daha devam ettirmek ve orada Osmanlı hâkimiyeti
pekiştikten ve halk Osmanlı idaresine iyice ısındırıldıktan sonra tedricen
kanun-ı Osmanî’ye geçmek şeklinde bir siyaset takip edildiyse metrolojik sistem
konusunda da benzeri bir yol izlenmiştir.
Osmanlı imparatorluğu Balkanlarda ve Orta Avrupa’da yayılırken ölçü ve
tartılar konusunda muayyen bir standartlaşmaya geçmemiş önceki idareciler
olan despotlar ve krallar zamanındaki âdetler ve uygulana gelen bazı ölçü
birimleri geçerliliğini korumuş ve Osmanlı literatürüne dâhil edilmişlerdir.
Osmanlılar Fatih devrinin sonlarına kadar feth edilen bölgelerdeki yerli
halkın uzun zamandan beri alışmış oldukları örf ve âdetleri muhafaza etmek
siyaseti takip ettiler. Ancak tımar sisteminde vergilendirme belirli bir
standardizasyonu zaruri kılıyordu. Bu sebeple mahalli ölçü ve tartıları
kaldırmadan bu ölçülerin devletin standart kabul ettiği ölçülerle karşılığı
verilmeye çalışılmıştır. Devletin gayesi aslında İstanbul kilesi, dirhem, İstanbul
okkası gibi standart ölçülerin her tarafta geçerli kılmaktır. Hatta birçok yerde
bilhassa hububat ölçüleri verilirken İstanbul kilesi esas alınmıştır. Bu arada
788

Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta 2017, 12. Baskı, s. 166-167.
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mahalli kile ve diğer ağırlık birimleri de verilmiştir. Meselâ 2 Temmuz 1579
tarihli bir fermanla devlet Macaristan’daki sancaklarda kile’nin 30 okka olarak
kabul edilmesini emrederek hububat ölçü birimini belirli bir standarda
kavuşturmak istemiştir. Keza her tahrirde ve her kazasında farklı bir kilenin
kullanıldığı Saraybosna’da 1565 yılı tahririnde sancağa bağlı bütün kadılıklarda
“cümlesinin kileleri ve narhları beraber olmak” kararı verilmiş ve Saraybosna
kilesinin 60 okka olması kararlaştırılmıştır789.
Osmanlı devletinin ölçüler ve tartılar konusunda standardizasyonu
sağlamak için daha başka teşebbüsleri olmuştur. Meselâ Kanuni döneminde
Mısır’a gönderilen bir fermanla yerli ölçüler yasaklanmış ve merkezden
numuneleri gönderilen ölçü birimlerinin kullanılması mecbur tutulmuş ve bu
fermana uymayanve yeni ölçüleri kullanmayan esnafın sorgusuz sualsiz idam
edileceği ilan edilmiştir790. Fakat bütün bu çabalara rağmen yine de
imparatorlukta tam bir standardizasyon sağlanamamıştır791.
Osmanlı Devleti ancak modernleşme dönemine girildiği 19. yüzyılda
bütün imparatorlukta ölçü ve tartılarda standardı sağlamak için çeşitli
düzenlemeler yapma yoluna gitmiştir. Bu çerçevede 27 Eylül 1869/20
Cemaziyelâhire 1286 yılında “Mesâhât ve Evzân ve Ekyâl-i Cedîdeye Dâir
Kânunnâme” yayınlanmış ve uzunluk ölçülerinde bugünkü gibi metrik sisteme,
ağırlık ölçülerinde de gram esasına dayanan birimlere geçilmek istenmişti.
Kanunun uygulanması için “Cedîd Mikyâsların Tatbik ve Muayenesine Dâir
Nizâmnâme” tanzim edilmişti. Nizâmnâmeye göre uygulama için her sancakta
bir evzân memuru tayin olunacak ve gerekirse yardımcılar atanacaktı. Bu
kanunnameye göre ağırlık, hacim, uzunluk ve arazi ölçüleri yeniden
tanımlanmıştır. Bugün kullandığımız kilogram, gr, ton, tonilato, santigram,
miligram, desilitre, desimetre ve saire gibi kavramlar ilk defa bu kanunnâmede
zikr edildi. Kanunun ne surette uygulanacağına dair kararname ise 23 Eylül
1881’de çıkarıldı. 23 Eylül 1881/11 Eylül 1297 tarihli “Yeni Ölçülerin Tanzim ve
Tensîkiyle Suver-i İcrâiyyesi Hakkında Kararnâme”de ağırlık, uzunluk ve alan
ölçüleri yeniden tanımlandı ve eski ölçülerle yeni ölçüleri gösteren cedveller
düzenlendi ve bu cedvellerin nasıl kullanılacağı açıklandı. Ne var ki halk
yüzyılların verdiği alışkanlıktan birden bire vazgeçemedi. Yeni ölçü ve tartı
sistemine ünsiyet peyda edemedi. Bu yüzden 25 Ocak 1898/13 kânûn-ı sânî
Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukuki Tahlilleri (OK) 6, İstanbul 1992, s. 424.
İbn-i İyas tarihinden nakleden Halil Sahillioğlu, Kuruluşundan XVII. Asrın Sonlarına Kadar
Osmanlı Para Tarihi Üzerine Bir Deneme, yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi, 1958, s. 6.
791 İnalcık, Metroloji, s. 37.
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1313 tarihli bir sadaret tezkeresinde eski ölçülerin yeni ölçülere çevrilmesinin
bir hayli zaman olduğu halde henüz buna halkın ünsiyet peyda edememesinden
ve özellikle esnaf ve tüccarın hem eski ölçüleri hem de yeni ölçüleri
kullanmasından dolayı halkın zararına yol açıldığından bahisle bu konuda bir
karar verilinceye kadar eski ölçülerin kabul edildiğini ve yeni ölçülerin geçici
olarak kullanılmasının yasaklanması yoluna gidildiğine dair irade-i seniyye
sâdır olduğu belirtiliyorsa da bu konuda esaslı ve kat’î bir karar alınamamış
olmalı ki hem eski hem yeni ölçüler kullanılmaya devam etmiştir792.
Bu çalışmamızda Filistin ve Suriye’de kalan Halep, Şam ve Kudüs’e ait
tahrir defterlerinde ve sancak kanunnamelerinde zikr edilen ve imparatorluğun
başka yerlerinde görülmeyen ölçü ve tartıları örneklerle açıklamaya gayret
edeceğiz.
Ağırlık ve Hacim Ölçüleri
Ağırlık ve hacim ölçülerinin başında kile, müdd ve yük veyahut bunlara
muadil mahalli adlar taşıyan gibi hububat ölçüleri geliyordu. Osmanlı
İmparatorluğu’nun aşağı yukarı her tarafında görülen bu ölçüler stardart
değildi. Bunlardan yük Rumeli’de hububat ölçüsü olarak kullanılmışsa da
Anadolu’da görülmemektedir. Ancak her yörenin kilesi, müdd’ü ve yük’ü
birbirinden çok farklıdır.
Devlet mahalli ölçüleri hesap ederken 25,656 kg (20 okka) gelen İstanbul
kilesi ile 400 dirhem gelen okka’yı esas almıştır. Kanunnâmelerde mahalli
ölçülerin okka olarak veya İstanbul kilesi olarak karşılığı verilmektedir. Her ne
kadar sipahiler ürünlerini reayadan aynî olarak tahsil etmek mecburiyetinde
iseler de tahrir defterlerinde sipahilerin gelirleri akça olarak yazıldığından
buğday, arpa gibi hububat ürünlerinin fiyatları belirlenmek zorundaydı. Bunun
için mahalli ölçülerin okka değerleri esas alınarak narh vermek gerekiyordu.
Fakat hububatın narh fiyatı tesbit edilirken iklim şartlarına, yörenin kazâ
merkezine olan uzaklıklarına ve toprağın verimliliğine de dikkat ediliyordu.
Öşür nisbeti de bölgenin özelliklerine göre değişiyordu. Meselâ buğdayın az
yetiştiği Sinop’ta onda bir öşür alınırken orta ve doğu Anadolu’da genellikle
beşte bir öşür alınıyordu793.

792
793

Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umûr- Belediyye, (MUB), c. 4, İstanbul 1995, s. 1959-1987.
Ünal, Osmanlı Devrinde Sinop, Ankara 2014, s. 162.
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Kile
Kile en yaygın hububat ölçüsü olup imparatorluğun her yerinde kullanılır
fakat değişik kıymette olur ve birbirini tutmazdı. Kile aslında bir hacim
ölçüsüydü. O yüzden bazı kanunnâmelerde “Kıbıl bir ölçekdir ki yirmi dört
vukiyye buğday alır”, şeklinde tanımlanmıştır794. Bazen sancak merkezi ile
nâhiyelerde kullanılan kile bile farklı olabilmektedir.
Farklı memleketler arasındaki alış verişlerde aradaki fark İstanbul
kilesine göre tashih olunurdu. Kile, buğday ile doldurulduğu zaman 400
dirhemlik tutan okka ile 20 İstanbul okkası gelirdi. Bunun dörtte birine şinik
denirdi.
Osmanlı kanunnâmelerinde Halep, Şam eyaletlerinde ve Kudüs
çevresinde kile keyl olarak geçmektedir. 1 keyl Şam’da 1/12 gırâra=17 kg
buğday yani yaklaşık 22,08 litre idi. Halep’te 1 keyl=1/22 mekkûk yani yaklaşık
6,56 litre idi. Diyar-ı Rabia bölgesinde 1 keyl=1/16 mahalli mekkûk yani 469
cm3 idi795. Tahrir defterlerinde sancak ve eyaletlere göre farklı ağırlık ve hacim
ölçülerinin kullanıldığı dikkati çekmektedir. Mesela Safed sancağında hububat
ölçümü için genel olarak gırâra kullanıldığı gibi bazı köylerde kile kullanıldığı
görülmektedir796.
Ayrıca Diyar-i Rabia kilesi yağ için 135 dirhem, şarap için 150
dirhemdi. Eliyahu Ashtor Suriye kilesinin 19. yüzyılda 28,18 kg buğday
aldığını kaydederken G. Young bu ölçeğin 1890'larda 6 müdde, yani 105,6
litreye eşit olduğunu belirtmiştir797. R. Owen Suriye kilesini 36,1 kg olarak
vermiştir798. Fakat Bruce Masters kesin olmamakla beraber bu değerin 64
okka olması gerektiğini belirtmiştir799. Ahmet Esat Paşa ise Suriye kilesinin
İstanbul kilesine eşit olduğunu ve buna çift dendiğini kaydetmektedir800.
Yine el-Mukaddesi'den naklen Hinz, Filistin'de (Remle ve Amman) 6,3 litre
olan bir kilenin varlığından söz eder801. Amnon Cohen’e göre Kudüs alkali keyli

Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukuki Tahlilleri, c. 1, (OK 1), İstanbul 1990, s.
162.
795 Hinz, s. 49.
796 Ünal Taşkın, Osmanlı İdaresinde Safed (1516-1600), Elazığ 2011, s. 150-151.
797 C. Kallek, "Kile", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (DİA), c. 25, İstanbul, s. 570.
798 Roger Owen, The Middle East in the World Economy (1800-1914), London-Newyork,1981,
s. 177.
799 Bruce Masters, The Origins of Western Economic Dominance in the Middle East-Mercantalisrn
and the Islamic Economy in Aleppo 1600-1750, London-Newyork, 1988, s. xvii.
800 Celâl Esad Arseven, Sanat Ansiklopedisi, III, İstanbul 1998, s. 1572.
801 Hinz, s. 50.
794
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6 rıtl çekerdi802. Ancak tahrir defterlerinde Suriye ve çevresinde kile yerine
daha çok gırâra ve mekkûkle ölçüm işlemi yapıldığı görülmektedir803. 23
Eylül 1881/11 Eylül 1297 tarihli “Yeni Ölçülerin Tanzim ve Tensîkiyle Suver-i
İcrâiyyesi Hakkında Kararnâme”ye göre yeni kile on ölçek ve bir ölçek on kutu
ve bir kutu on zarf idi ve bütün imparatorlukta uygulanacaktı804. Fakat eski
alışkanlıkları bırakıp yeni ölçülere geçiş pek kolay olmadı ve yukarıda da izah
edildiği gibi yeni kile kullanımı bir süre sonra ertelenmek zorunda kaldı.
Halep, Şam eyaletlerinde ve Kudüs çevresinde kile dışında kullanılan
farklı isimlerdeki mahalli ağırlık ve hacim ölçüleri ise aşağıda verilmiştir.
Müdd
Eskiden kullanılan hububat ölçülerinden biridir. Her biri 4’er şinikten
meydana gelen 20 kileye denirdi. Miktarı bölgelere göre değişen bu ölçüde de
bir birlik yoktur. İslamiyet’in ilk yıllarında kullanılan müdd ¼ sa’ kadardı. Fıkıh
kitaplarında Müdd-i Irakî ve Müdd-i Hicazî diye iki çeşit müdd vardır ve ilki 2
rıtl, ikincisi de 1 1/3 rıtl olarak tanımlanmıştır. Bir diğer görüş de normal bir
insanın 2 avuç dolusu meblağ diye açıklanmıştır. W. Hinz müddün değerini
1.053 lt805, M. Hamidullah ise 500 gr olarak vermiştir806.
Osmanlı öncesi Anadolu’da beylikler arasında ve beyliklerin yabancı
devletlerle ilişkilerinde de müdd kullanılmaktaydı. El-Ömerî Anadolu’daki tüm
beyliklerin ortak kullandıkları bir ölçü birimi olarak müdden bahseder. Latin
Modius’u Girit’te hububat ölçüsü olarak kullanılmaktadır ve uluslararası bir
ölçü birimidir. Bu ölçü birimi sonraları Osmanlılar tarafından Venedikliler ile
yapılan ticari faaliyetlerde soncunda benimsenmiştir ve hacmi 317 litredir807.
Yine bu dönem içerisinde Aydınoğulları ülkesinde kullanılan müdd Kıbrıs’ta
geçerli olan müddün iki katıdır808 ki Güney Anadolu’da tahılda 1 moggio
(müdd)=20 kile kadardır809. Osmanlı memleketlerinde ise her yerde birbirinden
farklı olmakla beraber, resmî mudd 20 İstanbul kilesi yani 513,120 kg idi. Bu da
4 şinik ederdi.
C. Kallek, "Kile", s. 571.
Ünal Taşkın (2008), “Osmanlı Devleti’nde Ortadoğu'da Kullanılan Ağırlık ve Hacim Ölçüsü
Birimleri”, Fırat Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Dergisi, c. V, sayı 2, Elazığ, s. 75-76.
804 Osman Ergin, MUB, c. 4, s. 1976.
805 Hinz, s. 56.
806 Muhammed Hamidullah, İlk İslam Devleti, İstanbul, 1992, s. 94.
807 Cafer Çiftçi, “XIV. Yüzyılda Anadolu’da Uç Beyliklerin Siyasi ve İktisadi Faaliyetleri”, Türkler, c.
VII, Ankara, 2002, s. 403.
808 Şerafettin Turan, Türkiye-İtalya İlişkileri I, İstanbul, 1990, s. 188.
809 Hinz, s. 58.
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Anadolu’da hacim ölçüsü olarak birçok müdd vardı. Kastamonu, Konya,
İznik, Manisa, Antalya ve Karahisar’da müdd, irdebb’le aynı değerdi idi.
Denizli’de bunun ¾ irdeb yaklaşık 67,5 litre810, Kütahya’da ve Bursa’da 1 ¼
irdebb yani yaklaşık olarak 112,5 litre idi. 1518 yıllarında Mardin’de 8 İstanbul
kilesi 100 müdd idi. Yani 1 müdd 2,052 kilo buğdaya veya 2,66 litreye eşitti.
Harput’ta 1 müdd 8 İstanbul kilesi yani 205,25 kg=266,7 litreye denkti. Arapkir
müdd’ü Harput müdd’ünün yarısı kadardı811.
Müdd’ün Halep ve Şam sancaklarında kullanımı Anadolu’daki kadar
yaygın değildir. Ancak birkaç yerde kullanıldığı görülmektedir. İslamiyet'in ilk
yıllarında Mısırda kullanılan müdd 2,5 litredir. Ortaçağ sonlarına doğru
Suriye müddü 2,84 kg (buğday) veya 3,673 litre civarındadır812. Kudus'te
ise 100 litredir813. 19. yüzyılda Suriye'de Şam, Havran, Hama, Humus,
Beyrut, Trablussam, Kudüs ve Nablus’ta müdd 10 kiledir814.
Deve Yükü
Hububat ölçümünde kullanılan ağırlık ölçülerinden biri de yük’tür. Yük’le
kast edilen esasen at, eşek, katır veya deve gibi bir yük hayvanının taşıdığı
miktardır. Kilede olduğu gibi yük’de de belirli bir standart yoktur. Her yöreye
göre değişmektedir815. Genellikle de kileden daha büyük bir ağırlık ölçüsüdür.
Sancak kanunnâmelerinde yük’ün mikdarı okka (vukiyye) veya kile olarak
verilmiştir. Öte yandan yük tâbiri ağırlık ölçüsü olduğu kadar gibi para için de
kullanılmaktadır816. Ancak bizim burada üzerinde durduğumuz yük hububat
ölçüsü birimi olanıdır.
Kaynaklarda himl olarak da geçen deve yükü 180 okka (230,76 kg)
sayılırsa da Anadolu’da yolun düz, ya da dağlık oluşuna göre deveye vurulan yük
390 kg ile 735 kg arasında değişmektedir817. İnalcık deve yükünü 200-300 kg
arasında vermektedir818. Deve yükü Irak’ta teorik olarak 300 menn’den ya da
Turan Gökçe, XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Lazıkıyye (Denizli) Kazası, Ankara, 2000, s. 353.
Hinz,s. 57-58; Taşkın, s. 92; Cengiz Kallek, “Müd”, DİA, c. 31, İstanbul 2006, s. 457-458;
Ünal, “Müdd”, Osmanlı Tarih Sözlüğü.
812 Hinz, s. 56.
813 Hinz, s. 57.
814 Arseven, Sanat Ansiklopedisi, c. III, s. 1572.
815 İnalcık, “Yük (himl) in Ottoman Silk Trade, Mining and Agriculture”, Turcica, XV (Louvain,
1984), s. 131-156.
816 Ünal, “Yük”, Osmanlı Tarih Sözlüğü.
817 Orhan Şaik, Gökyay, “Halk Dilinde Ölçü Birimleri”, Türk Folklor Araştırmaları, 1981/1, Ankara
1981, 41-58.
818 İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, 1300-1600, c.1, İstanbul 2000
(OEST 1), s. 442.
810
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her biri 130 dirhem olan 600 rıtl’dan ibretti. Bu da 243,75 kg ederdi. 1518’de
Doğu Anadolu’nun gümrük oranları da buna benzer bir sonuca
götürmektedir819. Tavernier, bazı develerin 500 kg yük taşıyabileceğini hatta
gümrüğe yaklaşıldığında tüccarların devecilerle anlaşarak daha az vergi vermek
için bir deveye 750 kg yük yüklediklerini kaydediyor820. Osmanlılar develer için
190 okkalık (243.779 kg) üst sınır kabul etmişlerdir. Fakat kısa mesafeler için
200 okkaya (256.600 kg) çıkabilmekteydi. Bu miktarın üzerindeki ağırlık uzun
mesafeler için hayvanın sağlığı için bir tehdid kabul edilmişti. Fakat çok defa
develere yüklenen yük ortalama 140 okka (179.620 kg)’dır821.
1566 tarihli Ruha sancağı kanunnâmesine göre deve yükü 12 boğçadır.
Her bir boğça da 4 menn-i Amidî eder. Bu durumda deve yükü 48 menn-i
Âmidî’dir. Âmid meni 1580 dirhem yani 5,067 kg’dır. Buna göre Urfa’da deve
yükü 243,25 kg olur822. 1548 tarihli Şam eyaleti kanunnâmesine göre Gazze’de
satılan pirinç için deve yükü 130 rıtl’dır. Şam rıtl’ı 480 dirhem olduğuna göre
deve yükü yaklaşık 154 kg olur823.
Denk
Miskalin dörte birine veya 6 çekirdeğe eşit ağırlık ölçüsüdür. Denk’in
dörtte birine kırat, kıratın dörtte birine buğday, buğdayın dörtte birine fitil,
yarım fitile nekir, yarım nekire kıtmir, yarım kıtmire de zerre denirdi
(Pakalın)824. Eskiden Türkler tarafından kullanılan 0,8019 gr’lık ağırlık
ölçüsüne denk denilmektedir825. Eskiden kullanılan bir nevi ağırlık ölçüsü ki
5.75 gram karşılığı idi. Türkçe’de at yükünün bir tarafı veya yarım yük anlamına
gelen denk için 50 top=20 çile=2 pastav veya beygir yüküne denk denilmiştir826.
Bir başka yerde ise bir adamın veya hayvanın taşıyacağı ağırlıkta yapılmış eşya
yükü, sandık seklinde bağlanmış tüccar eşyası diye tarif edilmiştir. Daha çok
G. Kürkman, aynı eser, s. 349.
Tavernier, Jean-Baptiste, Tavernier Seyahatnamesi, Çev. Teoman Tunçdoğan, İstanbul 2006, s.
154.
821 Rhoads Murphey, Osmanlı’da Ordu ve Savaş 1500-1700, çev. M. Tanju Akad, İstanbul 2007, s.
101.
822 “Ve deve yükü on iki boğça imiş ve her bir boğça dahi dört menn-i Amidî olup ki her deve yükü
kırk sekiz menn-i Amidî olur”, Nezihi Turan, XVI. Yüzyılda Ruha (Urfa), Şanlıurfa 2005, s. 178;
ayrıca OK 5, s. 493.
823 OK 7, s. 46.
824 Mehmet Zeki Pakalın, “Denk”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. I, İstanbul 1971,
s. 424.
825 G. Kürkman, aynı eser, s. 349.
826 İnalcık, OEST 1, s. 442.
819
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hayvanların taşıdığı yükü ifade eden denk’in hafif eşya ağırlığı olan denk’le bir
ilgisi yoktur. Genelde 50 top veya 50 parça kuması ifade eden denk farklı
ağırlıkları da ifade edebiliyordu. Mesela Trablus’ta 1 denk pamuk 80 rıtl iken 1
denk pamuk ipliği 200 rıtl idi827. 1547 tarihli Trablus sancağı kanunnâmesinde
sofun 50 kıt’asının bir denk, taftanın 50 topunun bir deng belirtilmektedir828.
50 top=20 çile =2 pastav; bir beygir yüküne de denk denilmektedir829. Denk
dördü bir dirheme ya da altı arpaya eşit bir ölçü, bir ticaret malı dengi, balyası
olarak da tanımlanmıştır830. 23 Eylül 1881/11 Eylül 1297 tarihli “Yeni Ölçülerin
Tanzim ve Tensîkiyle Suver-i İcrâiyyesi Hakkında Kararnâme”ye göre yeni okka
bin dirhem, yani 1000 gr’dır. Ve bir dirhem on denktir. Bu durumda bir denk 0,1
gr demektir831.
Çift
Suriye’de İstanbul kilesine (20 okka) verilen addır. Bu ölçü birimi Şam-ı
Serif ve kazalarıyla Havran Sancağı’nda kullanılmaktaydı832.
Gırâra
Kıldan veya ipten örülmüş çuval anlamına gelen gırâra, Mütercim Asım’a
göre tahrifle haral olarak söylenmektedir833. Kullanıldığı yerlerde işlem
yapılırken çuval sayısı esas alınan gırâra, aslında bir ağırlık ölçüsü değil, hacim
ölçüsüdür834. Daha çok tahıl ölçümünde kullanılan gırâranın miktarı
değişkendir. Hinz’e göre Şam’da 204,5 kg (265 lt, buğday), Gazze’de 366,75 kg
(397,5 lt, buğday) ve Kudüs’te 613,5 kg (795 lt, buğday) değerlerine sahipti835.
Makovsky, kaynakların Şam gırârasını genellikle 200 kg’ın biraz üzerinde
verdiklerini yazarken, kendisi Kudüs gırârasının değerini 850 lt olarak
vermiştir836. A. Esat Paşa 19. yüzyılda Şam-ı şerif eyaletinde kullanılan gırâranın

Enver Çakar, Doğu Akdeniz Sahilinde Bir Osmanlı Sancağı: Trablus (1516-1579), Ankara 2012,
s. 343.
828 E. Çakar, Trablus, s. 351.
829 Taşkın (2005), s. 27.
830 Gökyay, s. 44, 47.
831 O. Ergin, MUB, c. 4, s. 1976.
832 Arseven, Sanat Ansiklopedisi, c. III, s. 1572; Taşkın (2005), s. 24.
833 Mütercim Asım Efendi, Burhan-ı Katı, (hzr. Mürsel Öztürk-Derya Örs), Ankara, 2000, s. 289.
834 Wolf-Dieter Hütteroth, Kamal Abdulfattah, Historical Geograpy of Paletsine, Transjordan and
Southern Syria in Late 16th Century, Erlangen, 1977, s. 68.
835 Hinz, s. 46.
836 A. Makovsky, “ Sixteenth Century Agricultural Production in the Liwa of Jerusalem: Insights
from the Tapu Defters and Attempt at Quantification”, Archivum Ottomanicum, IX (1984), s. 109.
827
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değerini 40 çift yani 40 İstanbul kilesi olarak belirtmiştir837 ki, bu yuvarlak
hesapla 1 ton etmektedir838. İnalcık ise gırâranın değerini 50 okka (64,150 kg)
olarak vermiştir839. E. Ashtor Şam’da 208,74 kg (buğday), Kudüs’te 626,22 kg
(buğday), Gazze’de 313,1 kg (buğday)840 değerlerini verirken HütterothAbdulfettah ikilisinin gırâra için farklı bölgelere göre verdikleri değerler
şöyledir: Kudüs 500 akçe, Nablus 710 akçe, Leccun 140 akçe, Aclun 140 akçe,
Gazze 500 akçe, Havran 130 akçe841.
Küçüğüne heğbe denilen gırâra, muhtemelen çuval adı altında Osmanlı
şehirlerinde kullanılmaktaydı. Kullanılan bu çuvalların ölçüsü ürüne göre
farklıydı. Mesela bir un çuvalı 2,5 kile842 iken peynir, yağ, bal ve tuz gibi
maddeler dolu heğbe ile gelse bir çuval kabul ediliyordu843. Kefe’de 1 çuval 2
kantar, 1 çuval un 4 kile, 1 çuval pirinç 18 kile, 1 çuval fındık ezmesi 2,5 kile
idi844. İzmir’de çekirdekli pamuğun çuvalı 2,5 kantar845, Şam’da bademin çuvalı
1 denk (at yükünün yarısı)846, Mora’da ise 130 ledre istefdiye 1 çuval847 kabul
ediliyordu. İnalcık, çuvalın değerini 2 kantar (112,898 kg) olarak vermiş ve bir
çuval fındığın 2,5 kile (74 dm³), bir çuval pirincin 18 kile (46,184 kg) olduğunu
belirtmiştir848. Gırâranın standartları da kanunlarla belirlenmiş olup söyledir:
“Harar ki Bursa müddiyle bir müdden ziyade ola ve agzı kulaklu baglama narhı
on sekize ve seyishane çuvalı yakasız olub uzunı on bir karış ve eni sekiz karışdan
ziyadece ve siyah olsa narhı yigirmi beş akçaya ola ”849.

Arseven, SA, c. III, s. 1572.
Taşkın (2005), s. 33-34.
839 H. İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ 1300-1600, Çev. Ruşen Sezer, İstanbul, s. 250.
840 Eliyahu Ashtor, “Makayil”, EI2, I, Leiden, 1983, s. 118.
841 Wolf-Dieter Hütteroth, aynı eser, s. 68.
842 Ö. L. Barkan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda İmaret Sitelerinin Kuruluş ve İsleyiş Tarzına Ait
Araştırma”, İstanbul Üniversitesi İktisad Fakültesi Mecmuası (İÜİFM), XXIII (İstanbul, Ekim 1962Şubat 1963), s. 272.
843 Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukuki Tahlilleri (OK) c. 7, İstanbul , s. 403.
844 Yücel Öztürk, Osmanlı Hâkimiyetinde Kefe 1475-1600, Ankara 2000, s. 322.
845 H. Sahillioğlu, “1763’te İzmir Limanı İhracat Gümrüğü ve Tarifesi”, Belgelerle Türk Tarihi
Dergisi, II/8 (İstanbul, Mayıs 1968), s. 57.
846 OK, c. 7, s. 30.
847 OK 6, s. 624.
848 H. İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ, s. 249.
849 Ö. L. Barkan, “XV. Asrın Sonunda Bazı Büyük Şehirlerde Eşya ve Yiyecek Fiyatlarının Tesbit ve
Teftişi Hususlarını Tanzim Eden Kanunlar II”, Tarih Vesikaları, II/7 (Haziran 1942- Mayıs 1943),
s. 35.
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İrdeb
Kelimenin doğrusu "erdib" tir. Mısır'da ve Hicaz'da kullanılan bir cins
zahire ölçüsüdür. Mısır'da kullanılanı 120 okkadır. Hicaz'daki ise yer yer 100120 okka arasında değişirdi. İstanbul'da ise dokuz İstanbul kilesi itibar
olunmuştur850 (Bkz. İstanbul Kilesi). İstanbul kilesi 25.56 kg olduğuna göre
irdeb yaklaşık 230 kg demektir. Kökeni Akadlar’a dayanır. Persler’den
Yunanlılara ve Latinler’e geçmiştir. Osmanlı hâkimiyeti sırasında özellikle
Filistin, Irak, Lübnan, Mısır, Suriye ve Arabistan’ın birçok yerinde kullanılmıştır.
Diğer birçok ölçü birimi gibi zamana, bölgelere ve ölçülen şeyin cinsine göre
farklı değerler alması yüzünden irdebin günümüzdeki karşılığını tesbit etmek
kolay değildir. Mısır’da tahıl ölçmek için kullanılan hacim ölçüsü her biri 8
büyük veya 16 küçük kadeh’ten oluşan 6 vayba’ya eşitti. Tam tesbiti zordur. ElMukaddesî’ye göre, bir irdeb’in 6 vayba’sının her biri 15 menn’e eşitti. Bu tür bir
menn için her biri 3,125 gr olan 260 dirhem koyarsak, irdeb için 73,125 kg bir
tahıl ölçeği elde edilir851.
Kabb
Özellikle Kudüs’te kullanılan bir hacim ölçüsüdür. Yunanca kabos'tan
gelir. 1/6 kafîz yani 19,47 kg buğday veya yaklaşık 25 litredir852.
Kadeh
Mısır'da kullanılan ve iki ayrı değere sahip hacim ölçüsüdür. Küçük
kadeh’in 16 tanesi 1 vayba, 96 tanesi 1 irdeb eder. Büyük kadeh’in 8 tanesi 1
vayba, 48 tanesi 1 irdebb ederdi. El-Kalkaşandî’ye göre küçük kadeh 232 dirhem
tahıl=716,83 gram buğday ediyordu. Bu bilgiden hareketle 1 küçük kadeh
yaklaşık 0,94 litre, büyük kadeh ise 1,88 litre olarak ortaya çıkar. Bugün 1 kadeh
resmen 2,062 litredir. İnalcık’a göre kadeh 0,25 kiledir853.
Mekkûk
Üstü dar altı genişçe bir su kabıdır. Eskiden beri hacim ölçüsü olarak
kullanılmıştır. Daha çok Irak, Suriye, İran, Arabistan gibi yerlerde şarap, buğday
vs. ölçmekte kullanılırdı. Genel olarak bölgelere göre 7,5 litre ile 105 litre
arasında değişmektedir. Mekkûk’u 1,5 sâ’ya eşitt sayanlar da vardır. Bu
Kâmil Kepeci, “Erdeb”, Tarih Lûgati, İstanbul 1952, s. 132-133.
Cengiz Kallek, “İrdeb”, DİA, c. 22, s. 440-442; Hinz, s. 47-48.
852 Hinz, s. 59.
853 Hinz, s. 59; İnalcık, OEST 1, s. 443.
850
851
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durumda bir mekkûk 4,125 litre eder. 12. yüzyılda Halep’te 1,5 rıtl’lık 19 Şeyzer
sünbül’ü idi. 1 Şeyzer rıtl’ı herbiri 3,125 gr olan 684 dirhem olduğuna göre 1
Halep mekkûk’u aşağı yukarı 61 kg’lık buğday ağırlığına eşittir. El-Ömerî’ye göre
ortalama 2,5 Halep mekkûk’u 1 Şam gırârasına yani 81,75 kg buğdaya denkti.
El-Kalkaşandî’ye göre ise 1 Halep mekkûk’u 7 Mısır vayba’sı yani 81,2 kg buğday
veya 105 litre idi. Remle’de 8 mekkûk 1 Kâfiz’e eşitti yani 19 litre geliyordu854.
Öte yandan mekkûk 1519 ve 1547 tarihli Trablus Vilâyeti
kanunnâmesinde 1 Trablus mekkûk’u 10 İstanbul kilesi gelen bir ağırlık ölçüsü
birimi olarak geçer855. Bu da 256,56 kg eder. Ancak nâhiyelere göre mekkûk
farklılık arz eder. Kehf, Merkab ve Hevâbî nâhiyelerinde kullanılan mekkûk 1,5
Trablus mekkûk’u yani 384,84 kg’dır. Cebele, Balâtanus, Sahyûn ve Lazkiye
nâhiyelerinde kullanılan mekkûk ise 2 Trablus mekkûku’na yani 20 İstanbul
kilesine denk olup 513,12 kg eder856. Bu durumda mekkûk 20 İstanbul kilesi
olan bir müdd’e denk gelmektedir. Nitekim mekkûk Orta ve Doğu Anadolu’da da
bir müdd’e eşittir857.
Mesha
Filistin’de kullanılan ve beş rıtl ağırlığında olan bir hububat ölçüsüdür.
Kudüs’te kullanılan rıtlın 800 dirhem olduğu düşünülürse bir mesha 12,828 kg
eder. 10 okkalık Şam rıtlı ve 12 okkalık rıtl-ı beledi değerleri hesaplanırsa
64,140 kg veya 76,968 kg eder858.
Mudy
Şam ve Mısır’da kullanılan bir hacim ölçüsüdür. 15 mekkuk değerinde
olup 61,875 litredir859.
Nügi
Anadolu’da Ortaçağdan beri kullanılan bir ağırlık ölçüsü birimidir. Bir
çeşit kepçe olup, 200 dirhemlik yani yarım okkalık bir ağırlık ölçüsünü ifade
Hinz, s. 54-55; G. Kürkman, s. 388.
Ömer Lütfi Barkan, Osmanlı İmparatorluğunda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları:
Kanunlar, İstanbul 1943, s. 215; E. Çakar, Trablus, s. 346, 354-355.
856 Enver Çakar, Trablus, s. 271-272, 346.
857 Neşet Çağatay, “Osmanlı İmparatorluğu Arazi ve Reaya Kanunnâmelerinde, İlhak Edilen
Memleketlerin Âdet ve Kanunları ve Istılahlarını İzleri”, III. Türk Tarih Kongresi, Ankara 15-20
Kasım 1943, Kongreye Sunulan Tebliğiler, 2. baskı Ankara 2010, s. 489-504.
858 Taşkın (2005), s. 86.
859 G. Kürkman, aynı eser, s. 393.
854
855
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eder. Fakat mahalline göre farklılıklar göstermektedir. İpek için 1 batman’ın
12’de biridir. Standart nügi 72 miskal yani 346,392 gr’dır. Diyarbekir, Mardin,
Harput, Çemişgezek, Çermik, Bulanık, Sincar, Bayburt, Urfa, Tokat, Gürcistan,
Erzurum ve Ergani’de 200 dirhem yani 641,4 gr.’dır. Halep’te 100 dirhem, 1576
tarihinde Erzincan’da ipek için 160 dirhem yani 513,120 gr’dır860.
Rıtl
Kelime mânası büyük kadeh demektir. Grekçe litra’nın Süryanice yoluyla
Arapça’ya geçmiş şeklidir. Aslı Latince denkleştirmek ve tartmak anlamındaki
libro’dan türeyen denge, terazi, tartı manasındaki libra’dır. Sulu şeyler için
kullanılan bir hacim ölçüsü birimidir. Rıtlı cahiliye devrinden gelme bir ağırlık
ölçüsü olarak tanımlayan vardır. Yine Makrizî’den naklen İslam’dan önceki
ağırlıkların İslam’dan sonrakine oranla iki misli daha ağır olduğunu
belirtmektedir861. Bulunduğu mıntıkaya göre değişmekle beraber, yaklaşık
olarak 1 rıtl okkanın 1/3’ü ve kantar’ın 1/100’ü ve 10 batman’dır862. Rıtl, genel
olarak 130 dirhem gelen bir ölçü birimi olarak da tanımlanmıştır863. Filistin’de
1 rıtl tütün16 okka, 1 rıtl bal 18 okka, 1 rıtl et de 16, 18 veya 21 okka olup
şehirden şehire değişmekteydi864. Şâmi, Bağdadî ve Kudüsî olmak üzere bir kaç
türlü rıtl vardır. Şamî rıtl 480 dirhem, Bağdadî rıtl ise 128 dirhemdir. Bazı
beldeler ahalisi orta vücutlu bir adamın iki avucu dolusu zahire istiab eden
ölçüye rıtl demişlerdir. Bu 128 küsur dirhem gelir865. Hicaz’da kullanılan rıtl
daha muhtelifdir. Trablusgarp’ta rıtl yerine cerre kullanılır. Her cerre 6 gıraf ve
her gıraf 560 dirhemdir866. İnalcık rıtl yerine ratl olarak diyor; buna göre
standart ratl 12 ûkiya (1 ûkiya 27,8 gr) yani 333,6 gr’dır. 18. yüzyılda
İstanbul’da 876 dirhem yani 2.809 kg’dır. 19. yüzyıl Cidde’de 11.3 dirhem (360
gr); Mezopotamya’da 1 okka (1.283 gr); Suriye’de 2 veya 2.5 okka (2.564 veya
3.205 gr) idi. Sivas’ta 1440 dirhem yani 4.618 kg idi. 11. yüzyıl’da Ahlat ve
Hinz, s. 29; İnalcık, OEST 1, s. 446; Taşkın (2005), s. 95-96.
A. S. Atiya, “Rıtl”, İslam Ansiklopedisi (İA), IX, İstanbul, 1979, s. 727.
862 Ahmet Akgündüz, (1991), Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukuki Tahlilleri (OK) c. 3, İstanbul, s.
497.
863 Neset Çağatay, “Osmanlı İmparatorluğu Arazi ve Reaya Kanunnamelerinde İlhak Edilen
Memleketlerin Adet ve Kanunları ve Islahatların İzleri”, III. Türk Tarih Kongresi, 15-20 Kasım
1943, Ankara 1948, s. 502; Yılmaz Kurt, “Sis Sancağı (Kozan-Feke) Mufassal Tahrir Defteri
Tanıtımı ve Değerlendirmesi II: Ekonomik Yapı”, OTAM, 2, Ankara 1981, s. 173.
864 Orhan Hülagü, “Osmanlı’nın Son Döneminde Filistin’in İktisadi ve İdari Durumuna Bakış”,
OTAM, 9 (Ankara, 1998), s. 510.
865 Mithat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lûgati, s. 284; Pakalın, c. III, s. 35.
866 Ali Himmet Berki, Vakfa Dair Yazılan Eserlerle Vakfiye ve Benzeri Vesikalarda Geçen Istılah ve
Tâbirler, 2. baskı, Ankara, s. 47.
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Nizip’te 300 dirhem (962.1 gr)’di. Arap ülkelerinde standart (lidre/litra) 12
ûkiya (337.55 gr); Endülüs’te 453.3 gr. idi. 11.-12. yüzyıllarda Kuzey Afrika’da
baharat için 140 dirhem (437.5 gr); 17. yüzyılda, Halep’te İpek için 700 dirhem
(2.217 kg) idi. Suriye’de 600 dirhem (1.850 kg)’di867. İnciciyan’a göre Halep’te
12 oguyi yahut 720 dirhemdir. Bağdad ve Basra cihetlerinde rıtl 570 dirhem ve
Mısır’ınki 144 dirhemdir. Mısır’ın 100 rıtl’ı İstanbul’da 36 okka yapar868. Evliya
Çelebi rıtl’ı 130 dirhem olarak vermektedir869.
Sünbül
Antakya, Kuseyr, Altunözü, Süveyde, Sugur ve Cebel-i Akra’da kullanılan
bir hacim ölçüsü olup, Şeyzer’de her biri 684 dirhem olan 1,5 rıtl yani 3,206 kg
buğday veya yaklaşık 4,16 lt idi. Fakat Antakya kazası nahiyelerinde kullanılan
sünbül ise 14,86 kg’dır ve bu miktar da zamana göre değişmekteydi870.
Fıçı
Uzunluğuna kesilmiş tahta parçalarından yapılan ve üzerine ağaç ya da
demir çember geçirilen kaptır871. Fıçının içine şarap, sirke, bal, yağ vs.
konulabilmektedir. Farklı maddeler için değişik ölçülerde fıçılar kullanıldığı
görülmektedir. Medre, varil ve karatil gibi ölçülerin en büyüğüdür. 1-20 medre
arası 1 varil, 20-40 medre 1 karatil, 40 medreden yukarısı ise 1 fıçı idi. Bir kapta
bulunan 1 ila 20 medre arası miktar bir varil kabul ediliyordu872. Fakat bu daha
ziyade şarap için geçerli olup, diğer maddelerde değişmekteydi. Öte taraftan,
genellikle sıvı maddeler için kullanılan fıçı’nın deri için de kullanıldığı
görülmektedir. Mesela, Şam Sancağı Kanunnamesi’nde sincap derilerinin her
fıçısının 14 rıtl olduğu (1000 cild) ifade edilmektedir873. Akkerman’da standart
fıçı=2 sihaf=8 karatil=226,596 kg idi. Havyar için 52 medre (225,798 kg), şarap
ve bal için de 40 medre (89,810 kg) kabul ediliyordu874. Trabzon’da ise fıçının

OEST 1, s. 446.
P. G. İnciciyan, “XVIII. Asrın Sonunda Osmanlı Devleti, Tartılar ve Ölçüler”, Hayat Tarih
Mecmuası, c. 2, sayı 8 (Eylül), s. 72; Hinz, s. 34-41.
869 Evliya Çelebi Seyahatnamesi
4. Kitap Topkapı Sarayı Bağdat 305 Numaralı Yazmanın
Transkripsiyonu-Dizini (2001), (Yücel Dağlı-Seyit Ali Kahraman-Robert Dankoff neşri) 1. baskı,
Yapı Kredi Bankası yay., İstanbul 2001, (EÇS), 4. Kitap, s. 232.
870 Enver Çakar, XVI. Yüzyılda Haleb Sancağı (1516-1566), s. 243; Taşkın (2005), s. 110.
871 Gökyay, s. 48.
872 Y. Öztürk, Kefe, s. 324.
873 “Ve sincab fuçısından her fuçı on dört rıtl ki bin cild olurmış”, Barkan, Kanunlar, s. 224.
874 İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ, s. 250.
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yarısına “miso fıçı” denmekteydi. Yine, bazı yerlerde fıçının karışla ölçüldüğü ve
bir karışa iki akçe alındığı da bilinmektedir875.
Cerre
Cerre, rıtl aynı manaya geldiği gibi ağaçtan yapılan su kabına veyahut
topraktan yapılmış karınlı kaba denirdi. Cerre, pekmez ve bal gibi ürünlerin
satımı sırasında kullanılan bir ölçüdür. Trablusgarp’da sekiz okka 270 dirhem
(11,128 kg) iken, Kudüs’te beş rıtl (12,828 kg) idi876.
Sandık
Şeker, çini, sabun, incir vs. türünden maddeler için kullanılan bir ağırlık
ve hacim ölçüsü birimidir. Ancak standardı belirlenememiştir. 1 sandık şeker 60
okka, incir için 220 okka geldiği görülmektedir. Akkirman’da 1 sandık 2
kantardır877. Kudüs’te ise, elma ve armut yükü 4 sandık olarak kabul ediliyordu.
Kudüs’te himl (yük) 140 rıtl ve rıtl 900 dirhem olduğuna göre bir sandık 101 kg
kadar etmektedir878. Altın ve gümüş parayı taşımak için de sandık kullanıldığı
görülmektedir. Selanikî’ye göre bir sandık 50 filori altın almaktadır879.
Kantar
Kantar ağır şeyleri tartmakta kullanılan bir tartı âleti olduğu gibi aynı
zamanda ağırlık ölçülerinden biri olup 44 okka yani 56,452 kilograma bedeldi.
Ancak yörelere ve ölçülen ürüne göre farklılık gösterir, 44 kg ile 327 kg arasında
değişirdi880. Arap ülkelerinde 1 kantar 100 rıtl yani 45 kg idi. 19. yüzyılda
Anadolu’da 180 okka yani 230.922 kg’dı. Bursa kantarı 43,5 kg’dı. 19. yüzyılda
Suriye’de 200 okka yani 242.400 kg; 19. yüzyılda Mardin’de 240 okka yani
307.896 kg; 19. yüzyılda Halep’de 250 okka yani 320.725 kg; Cenova’da 100
rottolo yani 47.600 kg idi881.

OEST 1, s. 443; Taşkın, s. 31-32.
Taşkın (2005), s. 20.
877 Y. Öztürk, Kefe, s. 324.
878 “ Ve armud ve elma yükünden ki, her yükü dört sanduk olur, her sanduktan buçuk rıtl elma ve
armud alınur”, OK 7, s. 54.
879 Selânikî I, s. 372.
880 E. V. Zambaur, “Kantar”, İslam Ansiklopedisi (İA), c. VI, İstanbul 1996, s. 165; C. Kallek, “Kantar”,
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 24, İstanbul 2001, s. 318-319.
881 İnalcık, Metroloji, s. 36; OEST 1, s. 443; Hinz, s. 30-33)
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Kantar 16. yüzyılda Halep ve Hama’da 228 kg, Şam (Dımaşk)’da 185 kg
Venedik kaynaklarına göre Şam’da baharat ve boya için kullanılan kantar
180 kg geliyordu883.
23 Eylül 1881/11 Eylül 1297 tarihli “Yeni Ölçülerin Tanzim ve Tensîkiyle
Suver-i İcrâiyyesi Hakkında Kararnâme”ye göre bir kantar 10 batmandır. Yeni
batman ise 10 okkadır. Bir yeni okka 1 kg olduğuna göre yeni batman 10 kg, yeni
kantar ise 100 kg’dır884 (Tablo 1).
idi882.

Tablo 1: Osmanlı İmparatorluğunda Kullanılan Çeşitli Kantar Değerleri
Ölçü Adı

Kullanıldığı Yer

Değeri

Kg Karşılığı

Standart kantar

44 okka

56,452

Arap ülkeleri

100 ratl

45

180 okka

230,922

Kantar

Anadolu 19. yüzyıl

Burs Kantarı

Bursa

Suriye

Suriye 19. yüzyıl

43,5
200 okka

242,400

Mardin

240 okka

307,896

Halep

250 okka

320,725

Halep

16. yüzyıl

228

Şam

16. yüzyıl

180-185

Cenova
1881’de Kantar

Bütün imparatorluk

100 rottolo

47,600 kg

10 batman

100 kg

Fusha
Fusha 1519 ve 1547 tarihli Trablus iskelesi kanunnâmelerinde geçer.
Trablusşam’da sabunun ölçümünde kullanılan bir birimdir. Kanunnameden
anlaşıldığına göre, kantardan daha büyük bir ağırlığı ifade ediyordu. “…ve her
fusha sabundan ikişer sikke altun ve fusha tamam olmayub kantar ile dâhil olsa
her kantarına onar akçe alınur”885, ifadesindeki iki birim arasındaki fiyat
farklılığı fusha’nın kantar’dan daha büyük bir ağırlık olduğuna işaret etmektedir
fakat mikdarı açıklanmamıştır. Fakat altının 16. yüzyılda 60 akçe civarında

E. Çakar, Trablus, s. 272.
Ü. Taşkın, Safed, s. 150.
884 O. Ergin, MUB, c. 4, s. 1976.
885 OK 3, s. 499; OK 7, s. 80; Trablus, 352.
882
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olduğu dikkate alınırsa ikişer altın 120 akçe eder. Her kantardan 10 akçe
alındığına göre füsha 12 kantar olur886.
Ferde
Küçük denk, top. 3 kantar yani 132 okkadır ve kahve tartısı için kullanılır.
Fakat ferde’nin hakiki ağırlığı sabit değildir. 100, 120 veya 125 okka gelen ve
yarım deve yükü addedilen kahve çuvallarına da ferde denir887. Evliya Çelebi
Mısır’da iken kahve ölçeği olarak ferde’yi kullanıyor888. Ferde ayrıca Mehmet Ali
Paşa idaresindeki Mısır yönetiminin Kudüs ve çevresinde 14-60 yaş arasındaki
bütün erkeklerden aldığı verginin adıdır. Bu vergi Müslümanlar arasında bir
nevi cizye gibi algılanmış ve Mısır yönetiminin tepki çeken diğer bazı
uygulamalarına karşı isyanlar çıkmıştır889.
Kırat
Keçiboynuzu çekirdeği anlamına gelen ve harrube olarak da bilinen kırat
Avrupa dillerine “carat” seklinde geçmiştir. Ağırlık, uzunluk, alan ve hacim
ölçüsü olarak geçen kırat, geniş bir kullanım alanına sahiptir. İslamiyet’in ilk
dönemlerinde para ağırlığı olarak kullanılan kırat Mısır cam vezinleri
incelendiğinde ortalama 0,196 gr kadardır. Bazı kaynaklar ise Mısır
harrubesinin değerini 1/24 miskal veya 1/18 dirhem olarak vermektedir. Arap
miskalinin 4,722 gram olduğu düşünülürse bu değer 0,19675 gr olur. Irak için 1
kırat daima 1/20 miskaldir. Anadolu, Suriye, Arabistan gibi bölgelerde ise 1/24
miskaldir. W. Hinz Irak için dirhemi 3,125 olarak kabul ettiğinden dolayı kıratı
0,2232 gr olarak bulmuştur. Diğer yandan Hinz Mısır, Mekke ve Suriye için bir
kıratı 0,195 gram, Anadolu için ise 0,2004 gram değerlerini bulmuştur.
1548 tarihli Şam vilayeti kanunnamelerinde miskalin 24 kırata890, 1670
tarihli Kandiye Kanununda da şer’î dirhemin 14 kırata, kıratın ise 5 arpaya eşit
olduğu belirtilmektedir891. Darphane usulünce bir kırat 4 buğday, bu dört
buğday da 5 arpa ağırlığına eşit görülmüştür. 19. yüzyılda 32 kıt’alık kırat
Taşkın (2005), s. 32.
İnciciyan, s. 72-74.
888 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10. Kitap, Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat 306, Süleymaniye
Kütüphanesi Pertev Paşa 462, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Beşir Ağa 452, Numaralı
Yazmalarının Mukayeseli Transkripsiyonu - Dizini, (Yücel Dağlı-Seyit Ali Kahraman-Robert
Dankoff neşri) 1. baskı, Yapı Kredi Bankası yay., İstanbul 2007, s. 76, 223.
889 Yasemin Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs (1890-1914), Ankara 2004, s. 55.
890 Barkan, Kanunlar, s. 220.
891 Barkan, Kanunlar, s. 352. Burada kullanılan dirhem 14 kıratlık dirhem-i şer’îdir. Örfî dirhem
16 kırattır.
886
887
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dirhemin 1/16’ine eşit kabul ediliyordu892 ki, bu durumda bir kırat 0,2004375
gr olmaktadır. Bu hesaplamada dirhem 3,207 gr olarak alınmıştır. 26 Eylül 1869
tarihli kanunnameye göre ise şu eşitlik benimsenmiştir. 1 Kırat=4 Buğday, 1
Buğday=4 Fitil, 1 Fitil=2 Nakir, 1 Nakir=2 Kıtmir, 1 Kıtmir=2 Zerre veya 1
kırat=¼ denk=1/16 dirhem=1/24 miskal=0,20046015625 gr893. Ancak 19.
yüzyılda kırat dirhemin onaltıda biri kabul edilmiştir. Bu durumda kırat
miskal’in 24’te biri yani 4 dang yani 0,2004687 gramlık bir ağırlık ölçüsü
olmaktadır. Kırat elmas ve mücevher gibi kıymetli şeylerin tartılmasında
kullanılırdı. Miskalin dörtte birine denk, dengin dörtte birine de kırat denilirdi.
Şer’î kırat 0,2232 gr idi894. Evliya Çelebi’ye göre İranda kullanılan kırat 5 arpa
ağırlığındadır895. Kırat, Mısır’da hacim ölçüsü olarak kullanıldığı gibi (1 kırat
1/32 kadeh veya 0,064 litredir) alan ölçüsü olarak da kullanılmaktadır. Bugün
1/24 feddân ya da 175,035 metrekaredir896. Ayrıca Mısır’da uygulanan toprak
sisteminde hisselere de kırat denilmektedir897.
Batman /Menn
Anadolu’da kullanılan en önemli ağırlık birimlerinden biri batmandır.
Pirinç, sabun, helva, boya, iplik, demir, bakır, gön, deri vs. gibi maddelerin
tartılmasında kullanılan batman yörelere göre farklılık gösteriyordu. Ölçülen
maddeye göre ağırlığı 2-6 okka arasında değişmektedir. Pagelotti, 1340’larda
ziyaret ettiği önemli bir ticaret merkezi olan Ayasluk (Efes)’ta batman’ın 32
Cenova libresi’ne (10,144 kg) eşit olduğunu belirtmiştir898. Nitekim beylikler
döneminde batman’ın 10-15 kg arasında bir ölçü birimi olduğu söylenmektedir.
Kaynaklarda menn veya menne olarak da geçen batman, alan ölçümünde de
kullanılmaktaydı. Alan ölçüsünü batman cinsinden belirlerken muhtemelen
belli bir miktarda ekilen tohum veya alınan mahsulün araziye oranı esas
alınmıştır. S. Sami batmanın mayiat ve hububat için kullanılan bir ölçü olup 2-8
okka arasında değiştiğini kaydeder. Ancak 2 ila 6 okka arasında bir ağırlığa
sahip olduğu görüşü de vardır899. Buna karşılık H. Sahillioğlu 1 batmanı 620

Arseven, Sanat Ansiklopedisi, III, s. 1569.
Taşkın (2005), s. 58-59.
894 İnalcık, OEST 1, s. 444; Hinz, s. 33-34.
895 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4. Kitap, s. 232.
896 Hinz, s. 62, 82.
897 Murat Çizakça, İslam Dünyasında ve Batı’da İş Ortaklıkları Tarihi, İstanbul 1999, s. xiii.
898 Cengiz Kallek, “Batman”, DİA, c. 5, s. 199.
899 Pakalın, c. I, s. 174.
892
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dirhem olarak vermiştir900. Osmanlı ülkesinde yörelere göre değişen batman
çeşitleri bulunmaktaydı. Arap coğrafyasında kullanılan batman, menn seklinde
ifade ediliyordu. Fakat bu coğrafyada batman’dan çok rıtl ağırlık birimi olarak
kullanılmaktaydı. Bazı bölgelerde menne rıtl denildiğine de rastlanmaktadır.
Nitekim Mekke ve Medine’de ortaçağın sonlarına kadar kullanılan ve bazı
kaynaklarca 260 dirheme eşitlenen ölçü birimi rıtl olarak adlandırılırdı.
Batman’ın 7,4 kg’lık bir birim olduğunu, ancak Anadolu menn’inin
değerinin 5 ila 8 kg arasında değiştiği de belirtilir. Bazıları bu değeri 7,3 kg
olarak vermiştir901.
Halil İnalcık menni ağır ve hafif olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Ağır men
12 okka (15,288 kg) hafif menn ise 6 okka (7, 696 kg) idi. Bundan başka 12
(16,036 kg) okkalık başka bir menn de kullanılırdı902. Aynı yazar batman ile
menn’i ayrı ayrı vermiştir. Standart batmanın 18 okka veya 23 kg (72
lidre=7200 dirhem=23.094 kg) ve 19. yüzyılda Anadolu’da ise 7,694 kg
olduğunu belirtmektedir903. Yine İnalcık’a göre 15. yüzyılda Bursa’da kullanılan
batman 15-16 (19,245-20,528 kg) civarındadır. Musul’da ipek için 800 dirhem
(2,566 kg)’dır904.
Kefe’de ise standart menn 833 gram’dır905. Adana’da 19. yüzyılda 4,848
kg, Antep’te 720 dirhem, Bağdat’ta 6 okka, Basra’da 1675’te 10,886 kg,
Bayburd’da 12 nügi (bb), Bursa’da 15. yüzyılda 15-16 okka yani 19,245 kg20,528 kg, Behisni, Hısn-ı Mansur, Gerger, Kahta’da 6 kg, Çemişgezek’te 1800
dirhem, Diyârbekir’de 1580 dirhem (5,067 kg), Erivan’da 3,36 kg, Erzincan’da
1920 dirhem (12 nügi ki her biri 160 dirhem), Erzurum ve Bayburt’ta 12 nügi
(her biri 200 dirhem), Gümüşhane’de 6 okka, Harput’ta 1800 dirhem,
Kastamonu’da 8,2 kg veya 7,6 kg, Kemah’ta 12 nügi (her biri 170 dirhem),
Küre’de 9 okka/11,52-11,545 kg, Mardin’de 12 nügi (her biri 78 dirhem), Erciş
ve Bargiri’de 6 vukiyye, Siird’te 6 okka, Sivas’ta 18 okka, 18. yüzyılda ise 3 kg,
Urfa’da 19. yüzyılda 2,309 kg idi.

Halil Sahillioğlu, “XVIII. Yüzyıllarda Sanayi Bölgelerimiz ve Ticarî İmkânları”, Belgelerle Türk
Tarihi Dergisi, c. 11, (Ağustos 1968), s. 61-66.
901 Cengiz Kallek, “Men”, DİA, c. 29, s. 105.
902 İnalcık, Metrology, s. 340-341.
903H. İnalcık, “Osmanlı Pamuklu Pazarı, Hindistan ve İngiltere Pazar Rekabetinde Emek
Maliyetinin Rölü”, ODTÜ Geliştirme Dergisi, 1979-80, Özel Sayısı, s. 3; aynı yazar, Osmanlı
İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ, s. 248; aynı yazar, OEST 1, s. 445.
904 OEST 1, s. 441.
905 Y. Öztürk, Kefe Sancağı, s. 325.
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16. yüzyılda Trablus ve Dımaşk beldelerinde pamuk ölçümünde menn ve
batman kullanılıyordu. Menn kantar’ın yüzde birine eşitti906.
Okka
Kıyye, vukıyye ve vakıyye gibi adlarla da anılan okka Osmanlı
imparatorluğunda en yaygın olarak kullanılan ağırlık ölçüsüdür. Okka, 400
dirhem=4 ratl-ı rûmî (1,282945 kg) ağırlığındadır. Okkaya tam anlamıyla bir
Osmanlı ölçüsü gözüyle bakılabilir. Kaynaklarda ufak tefek farklılıklar dışında
temelde 400 dirhemdir. Bu farklılıklar kanaatimizce dirhem değerlerinin farklı
olarak alınmasından kaynaklanmaktadır. Gerçi R. Kasaba okkanın farklı
bölgelerde farklı değerlere sahip olduğunu söylemiştir907. Muhtemelen
Kasaba’nın kastettiği ukiyye olmalıdır. Standart okka değerini 1,28 kg, 1,2288
kg, 1,248 kg, 1,280 kg, 1,225 kg, 1,25 kg verenler vardır. Fakat bu küçük farklar
dirhemin değerinin farklı alınmasından kaynaklanmaktadır. Bazıları dirhemi
3,207 gr alırken bazıları 3,072 gr olarak hesaplamışlardır. İnalcık ise standart
Osmanlı okkasını 4 rıtl-ı rumi=400 dirhem=1,282945 kg olarak vermiş, farklı
okkaları söyle sıralamıştır: Mezopotamya (ağır okka) 3,210 kg Mısır ve Cidde
(19. yy) 1,050 kg Arnavutluk 1,412 kg908. Liva-i Aydın kanunnâmesinde “Liva-yı
Aydın” okkasının 300 dirhem olduğu görülmektedir909. Yine, F. Emecen Saruhan
bölgesinde kullanılan okkanın İstanbul okkasından farklı olmasının muhtemel
olduğunu söylemektedir910. Abdülaziz devri sadrazamlarından olan Ahmet Esat
Paşa Muş okkasının değerini 500 dirhem olarak vermiştir911. Van okkası için
460-470, Bayezid ve Hoy okkasını 700, Basra okkasını 550 dirhem verenler de
vardır912. Bunlar dışındaki okka değerleri birbirlerine oldukça yakındır.
Bunların yanı sıra Faroqhi 1,2344 kg’lık bir Karaman kıyyesinden
bahsetmektedir913. Ancak sırasıyla 3,072 ve 3,207 gr’lık dirhemleri esas alırsak
okkanın 1228,8 veya 1282,8 gr olduğunu buluruz ki standart okkanın bu
değerlerden biri olması gerekir914. 23 Eylül 1881/11 Eylül 1297 tarihli “Yeni
Ölçülerin Tanzim ve Tensîkiyle Suver-i İcrâiyyesi Hakkında Kararnâme”ye göre
E. Çakar, Trablus, s. 272.
Reşat Kasaba, The Ottoman Empire and The World Economy-The Nineteenth Century, State
University Of Newyork Press, Albany, 1988, s. 117.
908 İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ, s. 253; OEST 1, s. 446.
909 OK 2, s.157.
910 Feridun Emecen, XVI. Yüzyılda Manisa Kazası, Ankara 1989, s. 250.
911 Arseven, Sanat Ansiklopedisi, c. III, s. 1567.
912 İnciciyan, s. 72.
913 S. Faroqhi, Osmanlıda Kentler ve Kentliler, Çev. Neyyir Kalaycıoğlu, İstanbul. 1993, Tablo 33.
914 Taşkın (2005), s. 96-97.
906
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yeni okka bin dirhemdir. Ve bir dirhem 1 gr’dır. Yeni okka bu durumda 1000 gr
olmaktadır915.
Ukiyye
Vukiyye şeklinde de geçer. Okka demektir. Daha çok Arabistan, Mısır,
Suriye ve Irak’ta kullanılan bir ağırlık ölçüsü birimidir. Prensip olarak 1/12 rıtl
idi fakat her ülkede farklı ağırlıkta idi. Mısır’da 12 dirhem, 37,5 gr; Bağdat’ta 10
5/6 dirhem, 33,85 (yakl. 33,9), Mekke (İslamiyetin ilk yılları), 40 dirhem 125 gr;
Mekke’de (17. yy) 1/15 rıtl 27,08 (yakl. 27,1 gr); Şam’da 50 dirhem (1/12 rıtl)
154,166 (yakl. 154,2 gr); Halep’te (Şeyzerî) 60 1/3 dirhem (dirhem 3,14 gr)
189,4 gr; Halep (Kalkaşendî) 60 dirhem (dirhem 3,167 gr) 190 gr; Hama 55
dirhem 171,87 (yakl. 171,9 gr); Humus 72 dirhem 225; Kudüs 66 2/3 208,3 gr.
idi916.
Dirhem
İslam dünyasında en çok kullanılan ağırlık ölçülerinden biri dirhemdi.
Kökeni Yunanlıların drahmi’sine dayanır. Fakat dirhem kullanıldığı bölge ve
zamana göre değişiklik göstermektedir. Bu durum maalesef dirhemin asıl
ağırlığının öğrenilmesinde karışıklığa yol açmaktadır. Burada bilinmesi gereken
dirhemin İslam toplumlarında veya İslam coğrafyalarında sabit bir değerinin
olmadığıdır. Geleneksel İslam kaynakları dirhemi 14 kırat olarak
göstermişlerdir. Önceleri dirhemin 20, 10 ve 12 kırat takdir edilmesi çeşitli
tartışmalara yol açtığından Hz. Ömer zamanında bu üç dirhemin ortalaması
alınarak 14 kırat üzerinden kullanılması kabul edilmiştir. Fakat kırat’ın ağırlığı
konusunda da kesin bir rakam yoktur. Bu yüzden dirhem bazı yerlerde 3,2075
gram gösterilmiştir. Bu ağırlığın 400 katı okka itibar olunmuştur. Bazı yerlerde
bir buçuk dirhem bir miskal itibar olunmuştur. Miskalin dörtte birine bir denk,
dengin altıda birine çekirdek, dörtte birine ise kırat denirdi. Kıratın dörtte biri
buğday, buğdayın dörtte biri fitil, fitilin yarısı nekir, onun yarısı kıtmir, onun
yarısı zerre diye anılırdı. Dirhem, aynı zamanda bir dirhem gümüş ağırlığında
olan para ünitesi karşılığında, kullanılırdı. Yalnız bunun ağırlığı 3,2075 gram
olmayıp örfî dirhem 14 kırat yani 2,8065618 gr olarak kabul edilmiştir. Bizans
ve erken İslam dirhemi 3.125 gr’dır. Tebrizî dirhem 1700'e kadar parada 3.072

915
916

O. Ergin, aynı eser, c. 4, s. 1976.
Hinz, s. 43; Taşkın (2005), s. 115-116.
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gr’dır. Dımışkî dirhem ise 3,086 gr’dır917. Fakat II. Mehmed’den başlayarak II.
Abdülhamid devirlerine kadar çeşitli tarihlerde kullanılmış 32 adet 1 dirhemlik
Osmanlı dirhem ağırlıklarının ortalaması 3,14875 gr bulunmuştur918. Evliya
Çelebi’ye göre İran’da kullanılan dirhem 33 arpa ağırlığında, Mısır’da ise 40
semin arpa ağırlığındadır919.
Oguyi
Halep’te kullanılan 60 dirhemlik bir ağırlık ölçüsü birimidir920.
Zarf
Kulpsuz fincanların elde tutulurken elin yanmaması için fincanı içine
koymağa mahsus kaba denirdi. Tahta, pirinç, altın ve gümüş gibi çeşitli
maddelerden yapılan zarflar oldukça sanatkârâne olurdu (Pakalın)921. Kab, kılıf,
mahfaza anlamlarına gelen zarf, bir ağırlık ve hacim ölçüsü olarak da
kullanılmıştır. Özellikle Arap coğrafyasında kullanılan zarf, Osmanlı ölçü
standardizasyonu çerçevesinde yeni ölçüler içinde kendini bulmuştur. Buna
göre 1 kile=10 yeni sinik=100 ölçek=1000 yeni kutu=10000 zarf eşitliği olan
yeni ölçüler yürürlüğe girmiştir. Ölçü reformundan önce 1 eski kile 16 zarf iken,
yapılan değişiklikle zarfın hacmi küçülmüştür. Anadolu’da kilenin aksamı olarak
kullanılan zarf küçük bir değere sahipti. Arap coğrafyasında yağ ve bal gibi
ürünlerde kullanılan zarf, Gazze’de 30 rıtl balı ifade ediyordu. Gazze rıtlı 800
dirhem olduğuna göre bir zarf yaklaşık 77 kg kadardır922. 23 Eylül 1881/11
Eylül 1297 tarihli “Yeni Ölçülerin Tanzim ve Tensîkiyle Suver-i İcrâiyyesi
Hakkında Kararnâme”ye göre zarf desilitre demekti923.
Kıdr
Civa (zeybak) ölçülen bir kap. 1548 tarihli Şam eyaleti kanunnâmesinde
geçer924.

917 Pakalın, “Dirhem”, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. 1, s. 453; Ali Himmet Berki, aynı eser,

s. 12; Hinz, s. 3; OEST 1, s. 442; Halil Sahillioğlu, “Dirhem”, DİA, c. 9, s. 368-371; Halil, İnalcık,
Kanunnâme-i Sultanî Ber Mûceb-i Örf-i Osmanî, Ankara 1956, s. 66; Taşkın, s.27-28.
918 G. Kürkman, aynı eser, s. 351 vd.
919 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4. Kitap s. 232; Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10. Kitap, s. 221.
920 İnciciyan, s. 74.
921 Pakalın, c. III, s. 648.
922 Taşkın (2005), s. 123; OK 7, s. 46.
923 O. Ergin, MUB 4, s. 1971.
924 “Ve zeybak ya’ni civanın her kıdr’ına üçer akçe”, OK 7, s. 30.
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Miskâl
Bir cismin vezni, tartısına dendiği gibi bir buçuk dirhem veya 24 kırat
ağırlığında eski bir ağırlık ölçüsüne de miskâl denirdi. Daha çok altın, gümüş ve
mücevherat gibi kıymetli madenlerin tartılmasında kullanılırdı.
Bütün İslam ağırlık ölçüsü temelini Yunanların drahmi’sine dayanan
dirhem ile Roma-Bizans ölçüsü Solidus’a dayanan miskal oluşturur925. Şeri’ata
göre miskal’in dirhem’e nisbeti 7/10, uygulamada ise 2/3’dir. Abdülmelik 669
(h.77) tarihli malî ıslahatta miskali altın ağırlığı için ölçü vahidi olarak kabul
etmiştir. Onun dinarı 65,55 danelik (4,25 gr) miskal ağırlığındaydı ve bu
sebepten miskal dinarın karşılığı olarak kullanılmıştır926. Ancak dirhemde
olduğu gibi miskalde de standard yoktur. Dirhem ile orantılı olarak
hesaplandığını düşünürsek farklı dirhem değerlerinin miskalin değerini
bulmamızı güçleştirir.
Miskal değerlerine bölgesel açıdan baktığımızda farklı değerler ortaya
çıkmaktadır. Hinz, Osmanlı miskalini 4,81 gr olarak vermiştir927. Ancak,
Sahillioğlu Osmanlı miskalinin takriben 1650’ye kadar 4,608 gr olduğunu
belirtir928. Ancak Sahillioğlu başka bir çalışmasında miskalin değerini 4,81 gram
olarak vermiştir929. Muhtemelen 1650'den dirhemin değerindeki değişime
paralel olarak miskal'in değerinde de bir değişim söz konusudur. Dirhemin
3,072 gr’lık değerinin 17. yüzyılda 3,207 gram olarak kullanılmasına bağlı
olarak miskal değeri 4,81 gr (3,207x1,5=4,8105 gr) olmuştur.
Pakalın, miskali 4,5 gr olarak gösterirken930, Sertoğlu931 ve Akgündüz932
4,81125 gr olarak kabul etmişlerdir. Eczacılıkta ise dirhem 3,32 gr hesabıyla
miskal 4,98 gr olarak kabul edilmiştir. Hinz, Mısır miskalinin 4,68 gr olduğunu
söylemektedir. Ancak, dirhemin Mısırdaki serüvenine bakarsak 1,5 dirhem 1
miskaldir eşitliğiyle bu değerin de değişken olduğunu görürüz. Dirhemin 3,072
gr hesabıyla miskal 4,608 gr eder. 3,0884 gr hesabıyla 4,6346 gr; 3,0898 gr
hesabıyla da 4,6347 gr olarak karşımıza çıkar. Hinz, Suriye’de kullanılan miskal
için 4,427 ve 4,46 gr gibi iki değer vermiş ve Şam miskalini bunlardan farklı bir
değerle 4,62 gr olarak belirtmiştir. Hinz, Irak miskali ve Basra miskali gibi iki
Hinz, s. 1.
J. Allan, "Miskal", İA, VIII, İstanbul, 1979, s. 373.
927 Hinz, s. 6.
928 H. Sahillioglu, Studies On Ottoman Economic and Social History, İstanbul 1999, s. 32-33.
929 H. Sahillioglu, "II. Süleyman'in Techiz ve Tekfini", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 4 (İstanbul,
1968), s. 72.
930 Pakalın, “Miskal”, aynı eser, c. II, s. 546.
931 Mithat Sertoğlu, “Miskal”, Osmanlı Tarih Lugati.
932 OK 2, s. 209.
925
926
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ayrı miskal üzerinde durmaktadır. Ancak bu değerler birbirine çok yakındır.
Irak miskali için 4,452 gr, Basra miskali için de 4,4 gr değerlerini vermiştir933.
Osmanlı Devletinde kullanılan miskal için de, dirhemde olduğu gibi,
Anadolu’yu merkez alarak 1650’ye kadar 4,608 gr934, bu tarihten sonra ise 4,81
gr’lık değerlerden bahsedebiliriz935. İnalcık, miskali Ortaçağ İslam dünyasında
4,233 gr olarak veriyor. Osmanlı standardı ise 1,5 dirhem yani 24 kırat (4,81
gr.)’dır936. Evliya Çelebi’ye göre İran’da kullanılan miskal 100 arpa ağırlığında,
Mısır’da kullanılan miskâl ise 100 buğday ağırlığındadır937.
Timin
Halep’te kullanılan ¾ İstanbul kilesi (19,242 kg) kadar bir ölçüdür938.
Evliya Çelebi’ye göre ise timin bir para birimidir939.
Çanak
Tuz, dugi, kil vs. maddelerin tartılmasında kullanılan bir ölçü birimi. Kefe
sancağında geçerli idi940. Çanak, ölçü birimi olmaktan çok ürünün satışı
esnasında dikkate alınan bir değerdir. Muhtemelen pazarda satılacak ürünlerin
müşteriye sunumunda ölçü olarak kullanılmaktaydı. Tuz, dugi, kil ve yoğurdun
satımında göze çarpan çanak hakkında net bir değer olmamakla beraber bir
çanak yoğurt 1 okka miktarındaydı. Diğer yandan Kudüs’te beş rıtllık bir yağ
çanağından söz edilmektedir ki bu kanaatimize göre Arap coğrafyasında
kullanılan cerre olmalıdır941.
Ratl zâhiri
Suriye’de kullanılan bir ölçü; 480 dirhem =1.500 kg (OEST 1)942.

Hinz, s. 6.
H. Sahillioğlu, Studies On Ottoman Economic and Social History, s. 32-33.
935 H. Sahillioğlu, “II. Süleyman’ın Teçhiz ve Tekfini”, s. 72.
936 Hinz, s. 1; OEST 1, s. 445; Taşkın (2005), s. 87-89.
937EÇS, 4. kitap, s. 232; EÇS, 10 kitap, s. 221.
938 Taşkın (2005), s. 114.
939 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (EÇS), 8. kitap, (Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, Robert Dankoff
neşri) İstanbul 2003, s. 180.
940 Y. Öztürk, Kefe, s. 109.
941 Taşkın (2005), s. 21.
942 İnalcık, OEST 1, s. 447.
933
934
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Uzunluk ve Arazi Ölçüleri
‘Addân
Şam’da ve Urfa’da kullanılan bir arazi birimidir. Bir akarsuyun önünü
seddedip bir gün bir gece boyunca akıp suladığı yere denir. 1548 tarihli Şam
Vilâyeti kanunnâmesinde, “ve ibâret-i ‘addan ba’zı yerlerde bir akar sunın yolını
münsed idüp bir akacak yer vaz’ idüp bir gün ve bir gece akup ne mikdâr yer
suvarırsa ol kadar yere bir ‘addân dirler”, denilmektedir943. Keza 1518 tarihli
Urfa kanunnâmesinde de, “ve şehir bostanlarını suvarmak içün ayn-ı âb-ı
Halil’den nevbet alınır imiş bir gün bir gece müddeti olur imiş, ana ‘addan derler
imiş” denmektedir944. Bu durumda ‘addanın ne kadar yer olduğu belirsizdir.
Çünkü akarsuyun debisine göre sulanan alan değişecektir.
Arşın
Osmanlı imparatorluğunda en yaygın olarak kullanılan uzunluk ölçüsü
arşındır. Doğuda eskiden beri kullanılan arşına zirâ’ da denir. Arşının esası
parmak ucundan dirseğe kadar olan mesafedir. Parmak ucundan omuza kadar
olan kol boyu olarak da tanımlanmaktadır945. Arşının kesin bir standardı yoktur.
Zaman içerisinde çarşı arşını, melik arşını, mimar (bennâ) arşını, terzi arşını,
çukacı arşını, kumaş arşını gibi değişik isim ve uzunlukta arşınlar kullanılmıştır.
Genel olarak iki türlü arşın kullanılırdı: Biri çarşı arşını, öbürü ise mimar
arşını’dır.
Çarşı arşınına terzi arşını da denirdi. Bu arşın kumaş ölçmek içindi ve
68,578 cm uzunluğunda idi. 1 çarşı arşını 8 rubu’ (8,5 cm), 1 rubu’ 2 kerah
(girah) (4,25 cm)’dir. Fakat bunu 65 cm olarak veren de vardır. Bunun sekizde
birine rub’u on altıda birine girah (Türkçe, düğüm) denilirdi. İpekli gibi pahalı
kumaşlar içinse fiyatı göze çok görünmesin diye endaze adlı 60 cm’lik bir ölçü
kullanılırdı. Mimar arşını ise 75,8 cm idi. Bir diğer tesbite göre 73,333 cm idi.
Buna zira’ veya zira’-ı mimarî de denirdi. Karın karına verilmiş altı arpa bir
parmak, on iki parmak bir kadem, iki kadem bir zira' idi. İki buçuk zira' ise bir
kulaç sayılmıştır. Bundan başka on iki nokta bir hat, on iki hat bir parmak, yani
bir arpa altı hattı. III. Selim döneminde yassı demirden yapılmış bir mimarî arşın
Topkapı Sarayı müzesinde olup 62,3 cm’dir. Yine Topkapı Sarayı müzesinde
abanozdan yapılmış yarım mimarî arşın 37,9 cm, abanozdan yapılmış 1 mimarî

Barkan, Kanunlar, s. 220.
A. N. Turan, XVI. Yüzyılda Ruha (Urfa) Sancağı, s. 175.
945 Kamus-ı Türkî.
943
944
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arşın ise 73,5 cm’dir. 1841 yılında mimar arşının değeri platin bir ayar arşını ile
75,7738 cm’lik bir standarda bağlanmıştır946.
23 Eylül 1881/11 Eylül 1297 tarihli “Yeni Ölçülerin Tanzim ve Tensîkiyle
Suver-i İcrâiyyesi Hakkında Kararnâme”yle uzunluk ölçülerinde onluk sisteme
geçilmiştir. Buna göre Osmanlı memleketlerinde kullanılacak yeni ölçülere esas
ittihaz olunan arşın “metre” denilen ölçü büyüklüğünde olacaktır. Buna göre
yeni arşın on parmaktır (10 cm) ve bir parmak on hattır (1 cm) ve bir hat on
noktadır (10 mm). Eski arşın 0,758 (m) yeni arşındır947.
Dürüm
Şam eyaletinde keten bezinin her 100 zira’ına verilen addır. Adına zira’-i
kirbasî denen ve çuval bezi ölçümünde kullanılan zira’ için Hinz 54,04 cm
değerini vermiştir. Bu değerle bir dürüm yaklaşık 54 m etmektedir. Buna
karşılık Şam’da 63 cm olduğu göz önüne alınırsa 63 m’lik bir uzunluk ortaya
çıkmaktadır. Hinz, 63 cm’lik bu uzunluğu zira’ul-bezz olarak kaydetmiş ve bunu
Şam için vermiştir. Erkal, Şam kumaş arşınını 58,39 cm olarak vermiştir. Bu
durumda bir dürüm yaklaşık 58,5 m etmektedir948.
Endâze
Eskiden değerli kumaşların ölçümünde kullanılan 60-65 cm civarında bir
uzunluk ölçüsü. Bugün Topkapı Sarayı Müzesi’nde birisi abanoz 64,6 cm, ikisi
fildişi, biri 64,4 cm, diğeri 64,5 cm endaze bulunmaktadır. Endaze çarşı arşını
gibi rubu adı verilen sekiz eşit bölüme ayrılmıştır. Her rubu da eşit iki bölüme
ayrılır ve bu bölümlere girah denilir949.
Feddân
Daha ziyade Suriye ve Mısır'da kullanılan bir cins arazi ölçüsüdür. Öküz
veya bir çift öküz anlamına gelen feddân kelimesi, tek veya çift öküzle
sürülebilecek arazi miktarını ifade etmektedir950.
Feddan’ın kendi içinde çeşitleri bulunmaktaydı. 1548 tarihli Vilâyet-i Şam
Kanunnâmesinde feddân için şöyle deniliyor : “ve feddân diye çifte dirler amma
Ünal, “Arşın”, Osmanlı Tarih Sözlüğü.
O. Ergin, aynı eser, c. 4, s. 1976.
948 Taşkın (2005), s. 155.
949 Pakalın, c. I, s. 533; Mehmed Salahi, Kamus-ı Osmanî, I, II, İstanbul 1313; Kürkman, s. 356-357.
950 Cl Huart, "Feddan", İA, c. IV, İstanbul, 1988, s. 537; Tek öküz tabiri Suriye’de kullanılmaktadır.
Ölçü olarak 333 kasabadır. Cengiz Kallek, "Feddan", DİA, c. XII, s. 293.
946
947
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feddân-ı rumanî ve İslâmi ve feddân-ı hıras ve feddân-ı arz vardır. Feddân-ı
Rumanî bir çift bir gün bir gice ne mikdâr sürse ana feddân-ı rumanî dirler. Eğer
bir gün tamam sürse feddân-ı İslâmî dirler ve feddân-ı Arabî dahi dirler. Ve bir
çift öğle vaktine dek sürse feddân-ı hıras dirler ve feddân-ı arz dahi dirler”951.
Kanunname metnine göre bir çift öküzün gece gündüz durmaksızın sürebildiği
alana feddan-i Rumanî, bir gün sürebildiği alana feddan-i İslamî veya feddan-i
Arabî, öğlene kadar sürebildigi alana ise feddan-i hurras ve feddan-i arz
deniyordu.
Feddan ölçüsünde de, diğer ölçülerde olduğu gibi zamana ve mekâna göre
farklılık söz konusudur. Makrizi'ye göre feddan 400 hakimi kasaba kareye,
Kalkaşendi'ye göre ise 400 kasaba kareye eşittir952. Hinz, Hakimi kasaba için
399 cm değerini verirken, Mahmud Bey 388,4 cm, Reyyis 385 cm değerlerini
vermişlerdir953. Bu bulgulardan hareketle bir feddan 6368,04 m2, 6034,1824
m2 ve 5929 m2 eder. Kopraman feddan’ın Memlukler dönemindeki değerini
yaklaşık 5464 m2 olarak vermiştir954. A. Himmet Berki de feddân’ı 400 kasaba
kare mikdarı arazi olarak da tanımlanmıştır. Her kasaba 6 arşın ve üçte iki arşın
ve her arşın 6 kabza itibariyledir955.
Mısır’da Fransız istilası döneminde ziraî vergilerde denge sağlanması
maksadıyla toprakların verimliliğiyle ters orantılı olarak üç ayrı feddân değeri
belirlenmiştir. Nil nehrine yakın bölgelerde 1336 arpent (4579 m²), Nil’den
uzak topraklarda 2375 arpent (8140 m²) ve Dimyat civarında 2012 arpent
(6896 m²)’dir. Bunlardan başka Yukarı Mısır’da 1670 arpent (5724 m²) ve
Kıptîler arasında 1530 arpent (5253 m²) değerlerinde feddânlar
kullanılmıştır956. 1813 yılında Kavalalı Mehmed Ali Paşa tarafından yapılan bir
düzenleme ile feddânın değeri 333 1/3 kasaba kareye indirilmiştir. Yine M. Ali
Paşa döneminde bölgelere göre 3-4 m arasında değişen değerlere sahip çeşitli
kasabaların ortalaması alınarak kasaba 364 cm olarak belirlenmiştir. Buna göre
feddân 4416,5332 m²’dir957. 1861’de Said Paşa tarafından, kasaba’nın değeri

Barkan, Kanunlar, s. 220.
Cengiz Kallek, "Feddan", DİA, s. 293.
953 Hinz, s. 80; C. Kallek, "Feddan", DİA, s. 293; Taşkın (2005), s. 137.
954 K. Yaşar Kopraman, "al-Malik al-Muayyad Şayh al Mahmudi devrinde (1412-1421) Mısır'ın
Mali ve iktisadi Durumuna Umumi Bir Bakış", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
Enstitüsü Dergisi, 10-11 (İstanbul, 1981), s. 170.
955 Berki, aynı eser, s.
956 C. Kallek, "Feddan", DİA, s. 294.
957 Hinz, s. 80.
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yeniden azaltılarak 355 cm kabul edilince yeni feddân 4200,8329 m²
olmuştur958. O tarihten beri 1 feddân Mısır’da 4200,833 metrekaredir959.
Öte yandan V. Eldem, feddan’ın 58,34 m2 olduğunu yazmaktadır ve Irak
için bu değeri 19,40 ha olarak belirtmiştir960. T. Aydogmus, Mısır için feddan’ı
4200 m2 olarak verirken, Irak için 183000 m2 olarak vermiştir961.
Haleb Arşını
Terzi arşını olarak da bilinen uzunluk ölçüsü birimi olup 68 cm
uzunluktadır. Daha çok kumaşları ölçmek için kullanılırdı. 75 ağaç gelirdi962.
Başka bir yerde ise 55 ağaç olarak tanımlanmıştır963.
Halebî
Eskiden Türkler tarafından kullanılan 1,30 m’lik bir uzunluk ölçüsüne
verilen addır964.
Sehm
Mısır alan ölçüsüdür. Bugün 1/24 kırat ya da 7,293 metrekaredir965.
Ancak Şam Vilayeti Kanununda “…sehme nihayet yoktur yirmi dört olur ve dahi
ziyade olur ve nakıs dahi olur…” ifadesi yer almaktadır. Bu durum sehm’in
miktarının değişken olduğunu göstermektedir966.
Zirâ’u’l-bezz
Kumaş arşını, Ortaçağda en yaygın arşın türlerinden biriydi ve Doğu
Akdeniz ülkeleriyle yapılan ticaretlerde “pik” adıyla anılırdı. Kahire’de kumaş
arşını 1 el arşını+4 aşba=11/6 el arşınıydı. Sonuncusu için 49, 875 cm koyarsak
(zirâ’ul-yed’e bak) Kahire’nin kumaş arşınını değerini 58,187 cm olarak elde
ederiz. Şam’da kumaş arşını Kahire’dekinden 1/12 oranında büyüktü ki böylece
63,035 cm ederdi. Halep’te kumaş arşını, Kahire’dekinden 1/6 oranında
Taşkın (2005), s. 137.
Taşkın (2005), s. 136-137.
960 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, Ankara, 1994,
s. 237.
961 Tahir Aydoğmuş, "XVI. Yüzyılda Bağdat Tarihi", XI. Türk Tarihi Kongresi, c. IV, Ankara 5-9 Eylül
1990, Ankara,1994, s. 1474.
962 OK 1, s. 171.
963 Emecen, Manisa Kazâsı, s. 262.
964 G. Kürkman, aynı eser, s. 365.
965 Hinz, s. 82.
966 Barkan, Kanunlar, s. 220; Taşkın (2005), s. 139.
958
959
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büyüktü, böylece 67,9 cm ederdi. 19. yüzyılda 1 pik Halep’te 67,7 cm idi.
Trablusşam’da (Suriye) kumaş arşını Kahire’dekinin 11/10’u kadardı, 64 cm
ederdi. Kudüs’te 19. yüzyılda kumaş arşını 25,5 inches yani 64,77 cm idi. 16.
yüzyılda Bağdad ve Basra’da kumaş arşını 82,9 cm idi. 19. yüzyılda Bağdad’da
kumaş arşını 80,26 cm idi. Hindistan ile yapılan uluslararası ticarette Halep
kumaş arşını kullanılırdı. Surat’ta 17. yüzyılda 27 inch’lik küçük bir arşın vardı.
68 cm gelen bu arşın Halep’teki kadardı. Ayrıca 91 cm’lik bir de büyük arşın
vardı967.
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C –Modern Dönemde
Siyasi, Sosyal ve Kültürel
Hayattan İzler

Din Eğitimi Açısından Bir Baba Olarak
Hz. Peygamber’in Örnekliği
Salih AYBEY*
ÖZET: Eğitim, insan için son derece önemlidir. Eğitimin temellerinin atıldığı yer ise
ailedir. Bunun en güzel örneği Hz. Peygamber’in hayatında görülmektedir. Bir eş olarak,
baba olarak, dede olarak Hz. Peygamber’in uygulamaları, hiç kuşkusuz O’nun gösterdiği
örneklik ve uyulması gereken kuralların bilinmesi ve bunların hayata yansıtılmasıyla
mümkündür. Bir baba olarak Hz. Peygamber’in aileye verdiği önem nedeniyledir ki,
çocuklarını en güzel şekilde eğitme çabası, bizler için sayısız örnek oluşturan sünnetini
bizlere aktaran ashabının aktarımı ile günümüzde de bizlere yol göstermektedir. Buradan
hareketle bu çalışmada Hz. Peygamber’in bir baba olarak eğitimci kişiliği, aile fertlerine ve
çocuklarına gösterdiği sevgi ile şekillenen eğitimin tahlilini ayet ve hadislerden örneklerle
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Din Eğitimi, Ailede Eğitim, Bir Baba Olarak Hz.
Peygamber.

Example of the Prophet as a Father in Terms
of Religious Education
ABSTRACT: Education is extremely important to human beings. The family is
where the foundations of education are laid. The most beautiful example of this is seen in
the life of the Prophet. As a wife, as a father, as a grandfather, the practices of the Prophet,
undoubtedly, are possible by knowing and reflecting the rules that he shows and the rules
that must be obeyed. It is because of the importance of the Prophet as a father to the family
that his efforts to educate his children in the best way are guided by the transfer of his
companions, who gave us countless examples of the Sunnah. In this study, the Prophet's
educative personality as a father, family members and children with the love of the
analysis of Education shaped by the verses and hadiths presented examples.
Key Words: Education, Religious Education, Education in the Family, As a Father
Prophet

Giriş
Doğumla birlikte başlayan, ailede devam eden, okulda şekillenen ve hayat
boyu devam eden eğitim insan için son derece önemlidir. Peygamberlerin
gönderiliş amaçlarından biri de insanların ve toplumların dini inanç ve
düşüncelerini eğitmek ve örnek olmaktır. Dolayısıyla eğitim ve öğretim
peygamberlerin mesleğidir. Hz. Peygamber de (sav) kendisinin öğretmen olarak

Salih AYBEY

gönderildiğini beyan etmiştir.968 Kur’an ve Sünnet İslam’ın temel
kaynaklarından olması sebebiyle inananlar için Hz. Peygamber’in söz, fiil ve
davranışları her alanda önem taşımaktadır.969 Bu nedenle en ideal eğitici ve
rehber olan Hz. Peygamber’in tanınması ve örnek alınması gerekmektedir.
Eğitimin temellerinin atıldığı yer olan aile yuvası, en güzel şekilde Hz.
Peygamber’in hayatında görülmektedir. Çünkü O’nun eğitimi Kur’an’da
öngörülen esaslara dayanmaktadır.970 O, hayırsever bir akraba, salih bir evlat,
nezaketli ve saygılı bir eş, şefkatli ve merhametli bir baba ve aynı özelliklerde
sevecen bir dede idi. Dolayısıyla Hz. Peygamber her konuda olduğu gibi bir baba
olarak da aynen bir elmas misalidir. Elmasın hangi tarafı güneşe tutulursa nasıl
farklı ışıltılarda renkler/güzellikler sunarsa, Hz. Peygamber de öyledir. Onun
hangi yönüne bakarsak bakalım, son derece güzel örnekler karşımıza
çıkmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de bu şöyle açıklanmaktadır: “Andolsun, Allah’ın
Rasulünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok
zikreden kimseler için güzel örnekler vardır”971 Bu nedenle Hz. Peygamber’in her
yönü farklı bir güzel, her yönü farklı bir örnektir. Ancak biz bu çalışmamızda
sadece bir baba olarak Hz. Peygamber’in örnek hayatını ve eğitimci kişiliğini ele
alacağız.
Hz. Peygamber’in uygulamaları, hiç kuşkusuz O’nun gösterdiği örneklik
ve uyulması gereken kuralların bilinmesi ve bunların hayata yansıtılmasıyla
mümkündür. Hz. Peygamber’in genel olarak bütün çocuklarla olan
münasebetlerine baktığımız zaman, onlara karşı engin bir sevgi ve şefkat
içerisinde olduğunu, onlara selam verip hal hatırlarını sorduğunu, onlara
yetişkin insan gibi değer verdiğini, onların isteklerini dikkate aldığını, başlarını
okşadığını, onlarla oyun oynadığını ve şakalaştığını vs. görmekteyiz.972 Bir baba
olarak Hz. Peygamber’in aileye verdiği önem ise son derece dikkat çekicidir.
Baba olarak çocuklarını en güzel şekilde eğitme çabası, bizler için sayısız örnek
oluşturan sünnetini bizlere aktaran ashabının aktarımı ile günümüzde de
bizlere yol göstermektedir.

* Dr. Öğr. Üyesi, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi ABD.
968 Müslim, Talak, 4.
969 İsmail Sağlam, “Hz. Peygamber’in Çocuk eğitiminde Öne Çıkardığı Hususlar”, Uludağ
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11/2, 2002, s. 168.
970 Abdullah Özbek, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed, Esra Yayınları, Konya 1994, s. 17.
971 Ahzâb, 33/21.
972 Konuyla ilgili hadislerden bazıları şunlardır: İbn. Mâce, Edeb, 14; Buharî, Edeb, 18; Ebu Dâvud,
Edeb, 66; Müslim, Fedâil, 63.
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Çocukluk dönemi, insanın gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinin
temelini oluşturur. Dolayısıyla hayatın diğer evrelerine nispetle çocukluk
dönemi, binaya nispetle binanın temeli gibidir. Bir binada temel ne kadar
önemliyse, insan hayatında da çocukluk dönemi o kadar önemlidir. Çünkü
beden ve ruh sağlığı yönünden sağlıklı bir çocukluk dönemi, hayatın diğer
dönemleri için sağlam bir temel teşkil eder.973 Buradan hareketle Hz.
Peygamber’in çocuklara karşı nasıl davrandığının bilinmesi son derece
önemlidir. Çünkü O, en güzel örnekti.
1. Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed
Allah Teâlâ insanlara hakikati bildirmek üzere gönderdiği son
peygamberi hakkında “Ey Muhammed! Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak
gönderdik”974 buyurarak, Hz. Peygamber’in sadece belli bir kavme ve ulusa değil,
Kur’an gibi ilahi bir kitapla bütün âlemlere rahmet olarak gönderildiğini
anlamaktayız.975 Onun için bu rahmet peygamberini tanıma ve bu rahmet
peygamberinin öğretilerine bakmamız icap eder. Şefkat ve merhamet o yüce
Rasûlün gönlüne Allah tarafından yerleştirildiği için O, inanan ve inanmayan
ayrımı yapmaksızın tüm insanlığa hatta canlı varlıklar yanında, cansız varlıklara
bile sevgi ve merhamet gösteren bir peygamberdir. Buna en güzel örneklerden
birisi şudur: Bir defasında Hz. Peygamber Uhut Dağı’na işaret ederek “Şu Uhut
Dağı öyle bir dağdır ki, biz onu çok severiz, o da bizi sever”976 buyurarak kayadan,
taştan müteşekkil olan bir dağa bile muhabbet duyduğunu göstermiştir.
Kur’an’da Allah Teâla Hz. Peygamber için, “Andolsun, içinizden size öyle bir
peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size düşkün,
mü’minlere şefkatli ve merhametlidir”977 ifadesi kullanılmaktadır. Bu ayette,
yüce Allah kendine mahsus olan iki ismi (Raûf ve Rahim) Hz. Peygamber’in sıfatı
olarak zikretmekte ve onun nasıl bir merhamet sahibi olduğunu bizlere
açıklamaktadır. Yine hadis kitaplarında aktarılan, Hz. Peygamber’in şefkat ve
merhametine örnek olabilecek müstesna bir hadise yaşanmıştır. Hz. Peygamber
İslam ordusunun başında Mekke’yi fethetmek için yolda giderken, hemen
ileride bir köpeğin yavrularını emzirdiğini görmüştür. Hemen ordusunu
durdurarak Cuayl b. Suraka isimli sahabiyi çağırarak dedi ki “Sen burada
Sadık Eraslan ve Ekrem Keleş, En Güzel Örnek Hz. Muhammed, TDV Yayınları, Ankara 2012, s.
153-154.
974 Ahzab, 21/107.
975 Afzalur Rahman, Siret Ansiklopedisi I-III, İnkılab Yayınları, İstanbul 1996, s. 287.
976 Müslim, Hac, 504
977 Tevbe, 9/128.
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duracaksın, ardımızdan gelen birlikler şu hayvancağızı ve yavrularını taciz
etmesinler. Bunun için orduya şu taraftan güzergâh vereceksin”978 diyerek İslam
ordusunun güzergâhını bir köpek ve yavruları için değiştirecek kadar şefkat ve
merhamet dolu bir yüreğin sahibidir Hz. Muhammed. Buradan hareketle
Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle “âlemlere rahmet” olarak tanıtılan Hz.
Peygamber’in, başta eş ve çocukları olan aile fertlerine, akrabalarına, insanlara,
hayvanlara, canlı cansız tüm varlıklara sevgi ve merhamet yüklü olduğunu
söyleyebiliriz. Nitekim insanlar yetimlerin malına el uzatmayı, çocukları
öldürmemeyi, hayvanlara eziyet etmemeyi, yoksulları itip kakmamayı O’nun
sayesinde öğrendi.
Her konuda olmakla birlikte Hz. Peygamber’in en dikkat çeken örnekliğini
çocuklarla olan ilişkilerinde görebilmekteyiz. Çünkü Hz. Peygamber, çocukların
seviyesine inebilen, adeta “çocuklarla çocuklaşan” ve bu durumu insanlara da
tavsiye eden bir peygamberdir. Onun çocuklarla ilişkisine baktığımız zaman
çocukların sevgisini kazanmış büyük bir çocuk eğitimcisi olduğunu ifade
edebiliriz.
2. Mükemmel Bir Baba
Hz. Peygamber, tüm insanlığa olduğu gibi, aile fertlerine ve çocuklarına
karşı da son derece fedakâr, anlayışlı, şefkatli, merhametli, onların dünya ve
ahiretini düşünen, bu yolda onlara büyük destek veren, her zaman onlarla
ilgilenen mükemmel bir babaydı.979 Elbette O’nun bir baba olarak vasıflarını
gösteren örnekler sayılamayacak kadar çoktur. Ancak biz burada onlardan
birkaç tanesini sunmakla yetineceğiz.
Hz. Peygamber’in altısı Hz. Hatice’den biri de Hz. Mariye’den olmak üzere
yedi çocuğu vardı. Bunların Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma olmak
üzere dördü kız, Kasım, Abdullah ve İbrahim olmak üzere de üçü erkek idi.
Erkek çocukları küçük yaşlarda vefat etmiş, kızları ise yetişkinlik çağına gelmiş
ve evlenmişlerdir. Ancak Hz. Fatıma dışındaki diğer üç kızı da Hz. Peygamber
daha hayattayken ahirete göç etmişlerdir. Hz. Fatıma ise babasının vefatından
sadece beş buçuk ay sonra babasının yanına göç etmiştir.980
Ebu Abdullah Muhammed b. Ömer el-Vakıdî, Kitabü’l Mağazî, II, İlkharf Yayınları, İstanbul
2016, s. 225.
979 Abdullah Kara ve Hilal Kara, Aile Reisi Olarak Peygamber Efendimiz, Semerkand Yayınları,
İstanbul 2009, s. 39.
980 Mehmet Emin Ay, “Bir Baba Olarak Hz. Peygamber (s.a.v.)” Fikriyat, http://www.
fikriyat.com/yazarlar/akademi/mehmet-emin-ay/2018/03/05/bir-baba-olarakpeygamberimiz-sav (erişim 01.05.2018).
978
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Görüldüğü gibi, bir baba olarak Hz. Peygamber altı kez evlat acısı
yaşamıştır. O şefkat ve merhamet dolu yüreğiyle bu durumlarda neler yaptığını,
nasıl davrandığını, evlatlarına karşı nasıl bir sevgi beslediğini, onların eğitimine
nasıl önem verdiğini günümüzün babalarına çağları aşıp gelen örnekliği
hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağız. Çünkü Hz. Peygamber, bir babanın
yaşayabileceği tüm sevinçlerin yanında, acıları ve hüzünleri de yaşadığını;
yaşadığı bu durumlar karşısında sergilediği tavırlar O’nun bu konuda da
ümmetine “en güzel örnek” olduğunu göstermektedir.
Hz. Peygamber’in çocukları ve torunlarından bir kısmı hakkında aktarılan
pek çok haber vardır. Bunlarda bir babanın çocuklarına veya bir dedenin
torunlarına karşı ilgi ve sevgisinin çeşitli örneklerini buluruz. Bu örnekler insan
hayatın her safhasında ve her fırsatta önümüze çıkar.
Hz. Peygamber’in çocuklarına ilgisi doğumla birlikte başlar. O, çocukların
kulaklarına ezan okur, onlara isim takar, akika kurbanı keserdi. Doğumla
başlayan ilgi ve sevgi ilerleyen dönemlerde de devam etmiştir. Öyle ki,
çocuklarını bazen sırtına, bazen karnının üzerine alıp eğlendirirdi.981
Hz. Peygamber’in oğulları olan Kasım ve Abdullah ile ilgili kaynaklarda
çok fazla bilgiye rastlanmamasına rağmen, oğlu İbrahim hakkında bir takım
bilgiler mevcuttur. Hz. Peygamber, oğlu İbrahim dünyaya geldiği zaman çok
sevindiğini, doğum müjdesini veren Ebû Rafie’ye bahşiş verdiğini, sevinç içinde
ashabına “dün gece benim bir oğlum dünyaya geldi. Ona atam İbrahim’im adını
verdim” dediğini, ashabına ziyafet vererek duyduğu sevincini ashabıyla
paylaştığını görüyoruz.982 Dolayısıyla bir baba olarak Hz. Peygamber, bir evladı
dünyaya gelen baba nasıl seviniyorsa ve neler yapabiliyorsa hepsini yaptığını
görüyoruz.
Hz. Peygamber, oğlu İbrahim dünyaya geldikten bir müddet sonra onu
sütanneye verir. İbrahim’in sütbabası Ebu Bürde (r.a.) evlerinin hemen
yakınındaki dükkânda demircilik yaparak geçinen bir kişiydi. Hz. Peygamber,
İbrahim’i sütanneye verdikten sonra sık sık buraya yani demirci dükkânına
gitmeye başladı. Dükkâna gidince Ebu Bürde’ye oğlunu kendisine getirmesini
söylerdi. Küçük İbrahim gelince onu kucağına alır, şefkatle bağrına basar, öpüp
koklardı. Bir süre sevdikten sonra tekrar sütannesine geri gönderirdi.983 Bu
ziyaretlere şahit olan Enes (r.a.) ziyaretlerden birini şöyle anlatıyor:
Abdullah Aydınlı, “Hz. Peygamber (sav) Terbiyesinde Yetişen Çocuklar”, İslam’da Aile ve Çocuk
Eğitimi Sempozyumu, İlmi Neşriyat Yayınları, 1994, s. 305
982 Müslim, Fedâil, 62.
983 Muhammed İbni Sa'd, et-Tabakatü’l Kübra, Beyrut, 3/136.
981
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“Bir gün Peygamberimizle (sav) birlikte yine İbrahim'i ziyarete gittik. Ebu
Bürde'nin evine varınca ben hemen koşarak:
-Ebû Bürde! Ebû Bürde! Bak Peygamberimiz geliyor. Şu körüğe biraz ara ver
de, duman çıkmasın, dedim.
İşi bırakan Ebu Bürde, koşup Allah Rasulünü karşıladı. Allah Rasulü dükkâna
gelince oğlu İbrahim’i getirmesini söyledi. İbrahim’i getiren sahabe onu babasının
kucağına verdi. Peygamberimiz, İbrahim'i kucağına aldı. Öptü, bağrına bastı. Bir de
ne göreyim? Bebek İbrahim sanki can çekişiyor… Belli ki, çok hastaydı… O anda
Peygamberimizin yüzüne baktım. Gözleri yaşlarla dolmuş, ağlıyordu…"984
Hz. Peygamber, İbrahim'in ardından "Oğlum İbrahim henüz süt emme
çağındaki bir süt kuzusu gibi iken öldü, ama Allah ona cennette iki sütanne
verdi. Şimdi onu emziriyorlar"985 buyurarak, on sekiz aylık yavrusunu “süt
kuzusu”na benzeterek duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir.
Bu anlatılan olaydan hareketle, Hz. Peygamber’in çok şefkatli ve merhametli
bir baba olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte yaşadığı evlat acısı karşısında her
baba gibi yüreğinin yandığını, gözünden yaşlar aktığını ama Allah’a isyan
edilmemesini ve Allah’ın takdirine boyun eğilmesi gerektiğini yine O’nun
davranışlarından öğreniyoruz.
Hz. Peygamber, çocuklarla iletişimde zaman zaman fiziksel temas da
kurarak, onlara içten bir sevgi gösterdiği belirtmiş, onlara karşı samimi ve yakınlık
kurmuştur.986 Bazen bir çocuğun başını okşamış, bazen onları öpüp koklamış,
bazen de özlemle bağrına basmıştır. Yeri gelmiş onlarla oyun oynamış, yeri gelmiş
omzuna çıkan torunları için secdesini uzatmıştır. Kısaca çocuklar için onların
sevgisini kazacak tavır ve davranışlarda bulunarak, çocukla çocuk olmayı
başarmıştır. Yukarıda anlatılanlara ilave olarak birkaç hadiseyi daha aktarmak
faydalı olacaktır.
Usame b. Zeyd, çocukken Hz. Peygamber’in kendisini bir dizine, torunu Hz.
Hasan’ı da diğer dizine oturttuğunu, her ikisini de bağrına basıp kokladığını ve
kendilerine dua ettiğini rivayet etmiştir.987 Yine Cabir b. Semure bir olay anlatıyor:
“Allah Rasulü ile ilk namazımı kılmıştım. Namazdan sonra ben de Onunla birlikte
gittim. Yolda çocuklar O’nu karşıladı. Onların her birinin yüzünü eliyle okşadı. Sonra
benim yüzümü de okşadı. O zaman elinin serinliğini ve kokusunu hissettim. Sanki
Müslim Fezail 231; Beyhakî Delâil 5/430; İbni Sa'd 3/136, 140; Buharî Cenâiz 23/42.
Buharî Cenaiz 23/42 ve Edeb 78/109. h. no 6195; İbni Sa'd 3/139
986 Adem Güneş, “Hz. Peygamber'in Eğitimde Fiziksel Temas Yoluyla Duygusal İletişim
Kurmasının Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi, C.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi 15/2, 2011, s.
246.
987 Buhari, Fedailüs-Sahabe, 24.
984
985
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güzel koku satan birinin sandığından elini çıkarmıştı.”988 Hz. Peygamber’in çocuklara
olan sevgi ve muhabbetine dair pek çok989 örnek mevcuttur. Biz kızı Hz. Fatıma ile
ilgili bir örnek daha vererek bu konudaki açıklamalarımızı sonlandırmak istiyoruz.
Hz. Peygamber’in, kızı Fatıma ile olan diyaloglarında derin bir sevgi ve saygı
vardı. Hz. Fatıma (küçükken) yanına geldiğinde Hz. Peygamber kalkar, onun
elini tutar, kendisini öper ve yanına oturturdu. Kızını evlendirdikten sonra da
aynı sevgi ve şefkat devam etmiş, zaman zaman misafir etmiş, zaman zaman
kızının evine misafir olmuştur. Kendisini ziyarete gelen kızını görür görmez
hemen ayağa kalkar, onu alnından öper ve sırtındaki hırkasını kızının altına
sererdi. Bu şekilde kızına duyduğu saygısını göstermiştir. Fatıma da babasına
aynı şekilde davranırdı.990
Hz. Peygamber, geçim kaygısıyla çocukların öldürüldüğü, kız çocuklarının
hor görüldüğü hatta diri diri kumlara gömüldüğü, kimilerinin bir eşya gibi alınıp
satıldığı bir topluma peygamber olarak gönderilmiştir. Kendisi de hem yetim hem
öksüz olarak çocukluğunu geçiren ve dört kız babası olan Hz. Peygamber’in
getirdiği İslam dini, kız-erkek ayırımını ortadan kaldırarak evlatlar arası ayrım
yapmadan hem kız hem de erkek çocuklarını gönderildiği toplumun kınamalarına
ve alaylarına aldırmadan onları bağrına bastı.991 Onları öptü, okşadı, kucakladı,
sırtında taşıdı ve onların oyunlarına katılarak onlarla oynadı. Dolayısıyla hem
içinde yaşadığı topluma hem de bizlere çocuklara nasıl davranılacağı konusunda
örnek bir baba olmuştur.
Burada yeri gelmişken bir konuya vurgu yapmak gerekir. Hz. Peygamber’in
soyu kız çocuklarıyla devam etmiştir.992 Erkek çocukları öldüğü zaman Mekkeli
müşrikler kendisiyle alay etmişler, “Muhammed ebter” demişlerdir. Bunun üzerine
Kevser suresi nazil olmuştur. Günümüzde ise bazı ailelerde, erkek çocuk sahibi
olma arzusunun ailelerde bir problem teşkil ettiğini ve az da olsa evliliklerde
istenmeyen durumlara sebebiyet verdiği bir gerçektir. Burada Hz. Peygamber’in kız
ve erkek çocuk ayrımı yapmadan hepsini nasıl bağrına bastığına çok iyi bakmamız
icap etmektedir.
Müslim, Fezâil, 80.
Buhari, Libas, 60; Müslim, Fedail, 57; Tirmizi, Menakıb, 9; Buhari, Edeb 18; Müslin, Fedail 63;
Buhari, Ahkâm 47.
990 Ebu Davud, Edeb 144.
991 Komisyon, Eş Olarak Hz. Muhammed, TDV Yayınları, Ankara 2012, s. 16-19.
992 Hz. Fatıma’nın Hasan, Hüseyin, Zeynep ve Ümmü Gülsüm adında dört çocuğu olup, Hasan ve
Hüseyin dışındaki diğer ikisi küçük yaşlarda vefat etmiştir. Hz. Zeynep’in Ali ve Ümame isimli iki
çocuğu, Hz. Ümmü Gülsüm’ün Muhassin adında bir çocuğu olmuş, ancak küçük onlar da yaşta
vefat etmiş, Hz. Rukiye’nin ise Abdullah isimli bir oğlu olmuş ve altı yaşında iken vefat etmiştir.
Geniş bilgi için bkz. Aydınlı, agt., s. 304-305.
988
989
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Diğer bir husus ise, bizlere emanet olarak verilen çocuklarımızı Muhammedi muhabbetten uzak korkuya dayalı bir baba eğitimi verildiğine şahit oluyoruz.
“Akşam baban gelince görürsün” diyerek babasından korkmasını öğrettik, ama
babayı sevmeye dayalı bir gayret çok fazla gösterilememektedir. Oysa Kur’an’a
baktığımız zaman sevginin baba üzerinden verildiğini görülmektedir. Bunun
örnekleri Hz. Nuh’un, Hz. İbrahim’in ve Hz. Yakub’un evlatlarıyla olan
diyaloglarında görülebilmektedir. Yine Hz. Lokman’ın oğluna nasihatte bulunurken
“ Ey yavrucuğum! Ey oğulcuğum!” ifadeleri, insanlar için örnek karakterler olan
peygamberlerden mesajlar olarak bizlere yansımaktadır.
2.1. Evlatlarını İbadete Teşvik Eden Bir Baba
İnsan ruh ve bedenden müteşekkil bir varlıktır. Ruh ve beden yapısı yönüyle
sağlam olan çocuklar, Allah ve peygamberini tanıyan, kötü alışkanlıklardan uzak
duran, çalışmayı, başarmayı seven, ahlaklı, kültürlü ve sağlam karakterli
insanlardır.993 Hz. Peygamber, çocuklarını bu çerçevede yetiştirmiş ve bizlere de
örnek olmuştur.
Bu konuda en güzel örneklerden birisi olarak şöyle bir konuyu zikredebiliriz.
“Ey Habibim! Ailene namaz kılmalarını söyle. Sen de bunda sebatkâr ol”994 ve “Ey
iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten
koruyunuz”995 ayetleri mucibince Hz. Peygamber, Hz. Ali ve Hz. Fatıma evlendikten
sonra, onları altı ay boyunca onları namaza çağırdı. Sabah namazını kılmak için
evinden çıktığında, Hz. Fatıma’nın evine uğrar: “Ey Muhammed’in ev halkı! Allah size
rahmet etsin. Namaz vakti geldi” diye seslenerek onları namaza çağırırdı.996 Hz.
Peygamber evli çiftleri sadece sabah namazına çağırmakla kalmayıp, bir müddet
sonra ara sıra teheccüd namazına da kaldırdığı rivayet edilmektedir.997 Bunlarla
birlikte bir Kurban Bayramı gününde kızı Fatıma’yı kesilecek kurbanının başında
bulunması için çağırmış ve “Şüphesiz benim namazım da ibadetlerim de,
kurbanım da, hayatım da ölümüm de, hiçbir ortağı bulunmayan Âlemlerin
Rabbi Allah içindir”998 ayetini okumasını istemiştir.
Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere Hz Peygamber, ibadetlerini
yerine getirmesi için kızını daima teşvik etmiştir.

Abdurrahman Çetin, Peygamberimiz ve Sosyal Hayat, Ensar Yayınları, İstanbul 2015, s. 99.
Tevbe, /132.
995 Tahrim, 66/6.
996 Tirmizi, Tefsir, 34.
997 Buhari, Teheccüd, 5.
998 Enam, 6/162-163.
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2.2. Çocuklarıyla İlgilenen Bir Baba
Yüce Allah’ın kalplere yerleştirdiği sevgi ve muhabbetle tüm canlı varlıklar,
canları pahasına yavrularını severler ve korurlar. En üstün surette yaratılan insan
için de evlat, onun ciğerparesidir. Anne-babalar Allah’ın kalplerine yerleştirdiği bu
sevgi ve şefkatin bir tezahürü olarak evlatlarını severler, onlar için her şeyin en
güzelini yapmayı arzu ederler. İşte bir insan olan, bir baba olan Hz. Peygamber’de
bizlere örnek olacak şekilde evlatlarına karşı sevgi ve şefkatle davranmış ve
çocuklarıyla her zaman ilgilenmiştir.999 O’nun bize yansıyan örneklerinden bir
kaçını zikretmek faydalı olacaktır.
Hz. Peygamber, Kızı Hz. Fatıma’yı Hz. Ali ile evlendireceğinde ona danışmış,
mütevazi de olsa çeyizini vermiş,1000 düğün merasiminin planlamasından icra
edilmesine kadar bizzat ilgilenmiştir.1001 Yine Hz. Peygamber kızlarıyla
evlendirinceye kadar değil, evlendirdikten sonra da yakından ilgilenmiştir. Zaman
zaman evlerine gidip hal ve hatırlarını sorduğunu, hastalandıklarında ziyaretlerine
gittiğini,1002 ev içi bir huzursuzluk olduğunda Hz. Peygamber’in bizzat çocuklarının
yanında olduğunu1003 görmekteyiz.
Hz. Peygamber, Kızı Ümmü Gülsüm’ün düğününden üç gün sonra kızının
evine ziyarete gittiği zaman, kızının hal ve hatırını sorduktan sonra: “Kocanı nasıl
buldun”, diye sordu. Kızı da “O çok iyi bir eş” diyerek memnuniyetini bildirdi. Allah
Rasülü, kızına kocasına çok iyi davranmasını tavsiye ettikten sonra: “O, atamız
İbrahim’e ve baban Muhammed’ en çok benzeyen kişidir”1004 buyurarak eşini kızının
önünde taltif ederek, kızının eşine karşı sevgi ve muhabbet duymasını teşvik etti.
Yine Abdurrahman b. Osman’dan rivayet edilen bir hadise ise şöyledir: “Hz.
Peygamber bir gün kızı Rukiyye’nin hal ve hatırını sormak için ziyaretine gitti. İzin
alıp içeri girdiğinde, kızı Rukiyye’nin eşi Hz. Osman’ın başını yıkadığını gördü. Onun
kocasına içtenlikle hizmet ettiğini görünce çok sevindi ve dedi ki ‘Ey kızım Rukiyye!
Ebu Abdullah’a hep böyle güzel davran. Çünkü o ashabım içerisinde huyu bana en
çok benzeyen kişidir” buyurarak hem Hz. Osman’ı taltif etmiş hem de kızına, eşine
karşı her zaman iyi ve güzel davranmasını öğütlemiştir.1005
İbrahim Canan, Hz. Peygamber’in Sünnetinde Terbiye, DİB Yayınları, Ankara 1980, s. 38-40.
Nesâi, Nikâh, 81.
1001 Geniş bilgi için bkz. M. Yusuf Kandehlevî, Hayatü’s Sahabe, I-II, (terc. Ali Arslan), Akçağ
Yayınları, Ankara, 1997, s. 106-109; Şamil İslam Ansiklopedisi, II, (haz. Ahmet Ağırakçe) Şamil
Yayınevi, İstanbul, 1990, s. 246-250. Yaşar Kandemir, “Hz. Fatıma”, DİA, c. 12, TDV Yayınları,
Ankara, 1995, s. 219-223.
1002 Müsned, 5/26.
1003 Buhari, Hibe, 8.
1004 İbn Manzur, Muhtasar, 16/118.
1005 Heysemi, Mecma’uz Zevâid, 9/81.
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Görüldüğü gibi Hz. Peygamber sevgi ve şefkat dolu yüreğiyle evlatlarının
çocukluk dönemi, evlilik öncesi ve sonrası dönemlerinde olmak üzere her zaman
ilgi ve sevgisini eksik etmemiştir. Özellikle evlendirdikten sonra mutlu bir aile
hayatı yaşamaları için kızlarına her fırsatta tavsiyelerde bulunarak eşlerine sevgi ve
saygı duymalarını söylemiştir. Böylece gerek Hz. Peygamber’in ezvac-ı tahiratla
olan münasebetlerinde gerekse kızlarının aile hayatlarında gerçek manada örnek
alınabilecek çok hadiseler vardır.
Yukarıda zikredilen ayette1006 de vurgulandığı gibi, Hz. Peygamber inanan
kimseler için her alanda güzel örnektir. Hz. Peygamber’in gerek kendi
çocuklarına gerekse diğer çocuklara bakışı ve onlara karşı davranışlarında
bizler için çok güzel örnekler bulunmaktadır. Dolaysıyla Hz. Peygamber’in
çocuklara karşı, tutum ve davranışlarının bilinmesi son derece önemlidir.
Netice olarak, Hz. Peygamber’in her konuda olduğu gibi bir baba olarak
da örnekliği ortadadır. Din eğitiminde çocukların, kendilerini çok seven, şefkat
ve merhamet dolu bir yüreğe sahip olan Hz. Peygamber’i en iyi şekilde
tanımaları gerekmektedir. Dolayısıyla Hz. Peygamber çocukların dünyasında
daha fazla yer almalıdır. Çocukları çok seven ve onlara büyük değerler atfeden
Hz. Peygamber, çocuklara yeterince anlatılmalı, O’nun çocuklara karşı tutum ve
davranışlarının, sevgi ve şefkatinin dile getirilmesi, O’nun örnekliğinin eğitime
yansıtılması din eğitiminde son derece önemlidir.
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Giriş
01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile
aile konutu kavramı Türk Hukuku’na ve hukuk terminolojisine girmiştir. Türk
Medeni Kanunu ile aile konutu üzerinde hak sahibi olan eşin, diğer eşin rızası
olmadan konut ile ilgili hukuki işlemlerde bulunması yasaklanmıştır. Ailenin
korunması amacıyla getirilen bu düzenleme, cebri icra yolu ile takipler
bakımından aile konutunu koruyamamaktadır. Ancak İcra ve İflas Kanunu’nda
haczedilemeyen mallar sayılırken, m. 82/f. 1 b.12’de borçlunun haline münasip
evinin haczedilemeyeceği belirtilmiştir. Bu çalışmada, ″aile konutu″ ile
″borçlunun haline münasip evi″ kavramları ve aile konutunun hacizden nasıl
muaf tutulabileceği incelenmeye çalışılmıştır.
I. Aile Konutu Kavramı
Aile konutuna ilişkin TMK. m. 194’de aile konutunun tanımı yapılmamış;
ancak Kanun’un gerekçesinde aile konutu, ″eşlerin, bütün yaşam faaliyetlerini
gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde
yaşadığı, anılarla dolu bir alan″ şeklinde tanımlanmıştır. İsviçre Medeni
Kanunu’nda aile konutu ile ilgili düzenlemenin yer aldığı Art. 169’da da aile
konutu ile ilgili tanım yapılmamıştır.
Doktrinde, aile konutu kavramı çeşitli şekilde tanımlanmıştır. Bir
tanımlamaya göre, aile konutu, eşlerin yaşamsal ilişkilerinin, işlerinin ve
hayatlarının odak noktası olarak seçtikleri ve fiilen, varsa çocuklarıyla birlikte
yaşadıkları ortak konuttur.1007 Bir tanıma göre, aile konutu, Türk toplumu ve aile
yapısında özel bir önem taşıyan, kadın eşin çocukları ile birlikte sığındığı, bütün
yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, acı ve tatlı günlerin içinde yaşandığı, sahip
olmak için eşlerin uzun yıllar boyunca çalışıp çabaladıkları, ailenin yaşam merkezi
sayılan mekandır.1008 Kanunun gerekçesi ve Yargıtay kararlarından hareketle
yapılan diğer bir tanıma göre aile konutu, resmen evli olan karı kocanın birlikte
yaşamlarının merkezi haline getirdikleri, bu olgunun dışarıdan bakıldığında da
Serkan Ayan, Evlilik Birliğinin Korunması, Ankara 2004, s.61.
Şükran Şıpka, Aile Konutu ile İlgili İşlemlerde Diğer Eşin Rızası (TMK. M.194), 2. Bası, İstanbul
2004, s.83.
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üçüncü kişiler tarafından rahatlıkla anlaşılabildiği ve kaybı halinde
barınma hakkının zarar göreceği ortak konuttur.1009 Bir görüşe göre ise aile
konutu, sürekli olarak barınmak üzere kullanılan ve aile yaşamının
yoğunlaştığı oturma yeridir.1010 Diğer bir tanıma göre aile konutu, eşlerin
evlilik birliğinin devamı sırasında ortak yaşamı sürdürmek için gerekli olan
bir yerde ortak olarak oturma ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak
üzere, aile yaşamının merkezi haline getirdikleri konut olarak kullanılmaya
elverişli taşınır veya taşınmaz yerdir.1011
II. Aile Konutunun Unsurları
Aile konutuna ilişkin hükümlerin uygulanabilmesi için, söz konusu
konutun aile konutu vasfını taşıması gerekmektedir. Bu bakımdan, bir
konutun aile konutu vasfını taşıması için hangi unsurları haiz olması
gerektiğinin tespiti gerekmektedir. Aile konutunun unsurları bakımından
da değişik görüşler vardır.1012 Aile konutuna ilişkin hükümlerin
uygulanabilmesi için;
-Bir evlilik birliği kurulmuş olmalıdır.
-Aile yaşamının yoğunlaştığı bir konut bulunmalıdır.
-Geçerli bir ayni veya kişisel hakka dayalı olmalıdır.
-Aile konutu niteliği konusunda çekişme bulunmamalıdır.1013
Türk Hukuku’nda aile kavramı tanımlanmamıştır1014. Yalnız Anayasa
m.41’de, ailenin Türk toplumunun temeli olduğu, eşler arasında eşitliğe
dayandığı ve Devletin, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve
çocukların korunması ile aile planlamasının öğretilmesi ve uygulanmasını
sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı, teşkilatları kuracağı
düzenlenmiştir. Aile konutu kavramında yer alan aile ile kastedilen yasal
bir evlilik birliği ile oluşturulan ailedir.1015 Öte yandan belirtmek gerekir ki,
Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m.8 uyarınca
sadece yasal birlikteliklerin değil, yasal olarak tanınmayan birlikteliklerin
Şebnem Nebioğlu Öner, Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi, Ankara 2014, s.11.
Ömer Uğur Gençcan, Aile Konutu, Ankara 2017,s.43.
1011 Mustafa Dural/Tufan Öğüz/Mustafa Alper Gümüş, Türk Özel Hukuku C:III, Aile Hukuku,
İstanbul 2016, s.165,dn.44’de anılan yazarlar.
1012 Görüşler hakkında ayrıntılı bilgi için: Nebioğlu Öner, s.11 vd.
1013 Gençcan, s.46.
1014 Rona Serozan/ Başak Başoğlu/Berk Kapancı, Aile Hukukunun Özellikleri, İlkeleri ve Gelişimi,
İKÜHFD, Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a Armağan, Cilt:15, S:2, Temmuz 2016, s.544
1015 Şıpka, s.77; Aynı yönde: Ahmet Kılıçoğlu, Medeni Kanun’umuzun Aile-Miras-Eşya Hukukuna
Getirdiği Yenilikler, 2. Bası, Ankara 2004, s.47.
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de aile olarak nitelendirilmesi mümkündür; fakat uygulamada bu nitelendirme
kabul görmemektedir1016.
Türk Medeni Kanunun’ nun evliliğin genel hükümlerini düzenleyen
m.185-201 arasında yer alan aile konutuna ilişkin hükümlerin
uygulanabilmesi için öncelikle eşler arasında geçerli bir evlilik birliği
kurulmuş olmalıdır.1017 Türk Hukuku’nda evlilik, sadece bir kadın ve bir
erkek arasında kurulabilir. Her ne kadar Türk Medeni Kanunu’nda bu
husus yazılmamış olsa da, Evlendirme Yönetmeliği’nin 2. maddesinde, bir
kadın ve bir erkeğin usulüne göre yetki verilmiş bir memur önünde bir aile
kurmak amacı ile yapmış oldukları medeni hukuk sözleşmesi evlenme
olarak tanımlanırken bu husus belirtilmiştir1018. TMK. m.185/f.I’e göre, ancak
evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Bu nedenle evlilik birliği
dışında kalan birlikteliklerde aile konutuna ilişkin hükümler uygulanamaz.1019
Evlilik dışı beraberliklerde birlikte oturulan konut aile konutu olmayacağı
gibi, birkaç arkadaşın veya kardeşlerin ailelerinden ayrı oturdukları yer aile
konutu sayılmayacaktır.1020 Evliliğin; ölüm, boşanma, evliliğin iptali gibi
sebeplerle sonlanması halinde, aile konutuna ilişkin koruma da kendiliğinden
sona erecektir.1021
Konut kavramı doktrinde, ″ insanların, kötü hava koşullarından,
düşmanlardan, tehlikelerden korunduğu, dinlendiği, özel hayatını sürdürdüğü, az
çok kapalı ve güvenlikli barınaklar″ olarak tanımlanmıştır.1022 Sadece ev
şeklindeki yapılar değil, konut tanımında yer alan az çok kapalı ve güvenlikli olma
niteliğini taşıyan ve barınmaya elverişli başka taşınır veya taşınmazlar da konut
olarak değerlendirilmektedir. Buna göre, otel odası, kulübe, gemi kamarası v.b.
yerlerde konut olarak kabul edilmektedir.1023 Bir konutun aile konutu olması için,
oturmaya elverişli olması; bunun için de ailenin barınma gereksinimini
karşılayan özelliklere sahip olması gerekmektedir. Öte yandan, konutun taşınır
veya taşınmaz olmasının önemi yoktur.1024
Aile konutu kural olarak tek konuttur. Zira, bu, aile konutunun tanımı
yapılırken, konutun ailenin ″yaşam merkezi″ olmasının vurgulanmasının
Ayrıntılı bilgi için: Serozan/Başoğlu/Kapancı, s.545.
Gençcan, s.50; Şıpka, s.76; Ayan, s.64.
1018 Serozan/Başoğlu/Kapancı, s.544, dn. 26’da anılan yazarlar.
1019 Gençcan, s.60; Ebru Ceylan, Yeni Türk Medeni Kanunu’nda Aile Konutunun Önemi, TBB
Dergisi 2017(128), s.207.
1020 Şıpka, s. 78; Ayan, s. 64.
1021 Gençcan, s. 50
1022 Şıpka, s.72
1023 Nebioğlu Öner, s. 21; Şıpka, s.73
1024 Gençcan, s.64
1016
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sonucudur.1025 Kaldı ki, hayatın olağan akışına uygun olan, her ailenin tek
bir yaşam merkezinin olmasıdır.1026 Kanun’da aile konutuna sayı
bakımından bir sınırlama getirilmemiş olsa da, işin mahiyetinden aile
konutunun tek konut olabileceği sonucu çıkmaktadır. Öte yandan, eşlerin
mesleki faaliyetleri, sağlık nedenleri, çocukların eğitimi gibi durumlarda,
diğer koşulların da varlığı halinde birden fazla aile konutunun olabileceği
doktrinde kabul edilmektedir.1027 Eşlerin ortak yaşamlarının merkezi
olarak seçilmemiş ve düzenli olmayan biçimde, geçici olarak belirli
zamanlarda kullanılan konutlara ikincil nitelikte konutlar olarak
nitelendirilmektedir.1028 Yazlık ev, dağ evi, yayla evi, devre mülk, karavan, baraka,
yat, göl evi, bağ evi gibi ikincil nitelikteki konutlar, aile konutu olarak kabul
edilmemektedir. Çünkü, bunlar ailenin sürekli kullanımına özgülenmemiş, aile
yaşamının yoğunlaştığı mekanlar olmayıp, sadece belli dönemlerde
kullanılan ve üçüncü kişiler tarafından ailenin yaşam merkezi olmadığı
objektif olarak anlaşılabilen yerlerdir.1029
Bir konutun aile konutu olarak kabul edilmesi için önemli olan, eşler
tarafından sürekli olarak aile yaşamının merkezi haline getirilmesi, aileye
özgülenmiş olması ve bunun üçüncü kişilerce bilinebilir olması gerekir. Bu
ise, konutun fiilen kullanılması ile mümkündür.1030
Fiilen kullanılmayan bir konutun aile konutu olması mümkün
değildir.1031 Fiilen yurt dışında bir konutta oturan eşlerin Türkiye’de fiilen
birlikte oturmadıkları konut, aile konutu değildir. Nitekim Yargıtay, sadece
izinlerde kullanılan bir konutun aile konutu olamayacağını kabul etmiş,
ancak daha sonra tam tersi yönde kararlar vermiştir.1032
Bir konutun aile konutu olarak kabul edilmesi için, aile yaşamının
yoğunlaştığı konut üzerinde eşlerden birinin ayni hakkı veya kişisel hakkı
olmalıdır. Yargıtay’a göre de, üzerinde eşlerden birinin ayni ya da kişisel
hakkı bulunmayan bir konut üzerinde aile konutu hükümleri uygulanması
olanaksızdır.1033 Bir konutun aile konutu olarak nitelendirilebilmesi için

Nebioğlu Öner, s. 22; Dural/Öğüz/Gümüş, s.165.
Nebioğlu Öner, s. 22-23, Ceylan, s. 207
1027 Nebioğlu Öner, s. 23, Şıpka, s. 83; Ceylan, s. 208; Ayan, s.69.
1028 Gençcan, s.72.
1029 Ceylan, s. 208; Nebioğlu Öner, s. 25; Gençcan, s. 72.
1030 Nebioğlu Öner, s. 22, dn. 89’da anılan yazar.
1031 Gençcan, s. 66; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 165.
1032 Gençcan, s. 66 vd.
1033 Gençcan, s.22; Aynı yönde: Dural/Öğüz/Gümüş, s.166.
1025
1026
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son unsur, oturulan konutun aile konutu olup olmadığı yönünde taraflar arasında
çekişme bulunmamasıdır.1034
III. Aile Konutu İle Evlilik Konutu Kavramı Arasındaki Fark
Eşlerin konutu ile ilgili bir hüküm de, Türk Medeni Kanunu
m.186’daki düzenlemedir. TMK. m.186/f.1’e göre, eşler oturacakları
konutu birlikte seçerler. Bu maddede yer alan eşlerin oturacakları konut,
″evlilik konutu″ 1035″, ″ortak konut″1036 veya ″eşlerin konutu″1037 olarak da
adlandırılmaktadır. TMK. m. 186’da belirtilen konut; eşlerin birlikte
yaşamak için belirledikleri, ortak hayatlarını sürdürmeyi amaçladıkları
konut veya konutlar olarak ifade edilmektedir. Asli öneme sahip olmasına
bakılmaksızın eşlerin ortak yaşamlarını sürdürmeyi amaçlayarak seçtikleri
her yer, eşlerin konutu kabul edilebilir. Önemli olan, eşlerin her konutta geçen
yaşamlarının kısa sürelerle olsa da müşterek olmasıdır.1038
Evlilik konutu eşlerin ortak yaşamlarının merkezi değildir. Bu konut veya
konutlardan biri aile konutu olabilir veya olamayabilir.1039 Zira, aile konutunun
kural olarak ″tek″ olacağı kabul edildiğinden, bu konutlardan sadece biri aile
konutu olabilir ve aile konutu korumasına tabii olur. Evlilik konutu aile
konutundan farklı olarak; ikincil nitelikte konut olabilir ve geçici olarak
kullanılabilir.1040
IV. Aile Konutu İle İlgili Getirilen Korumanın Kapsamı
Hukukumuzda eşlerin gerek kendi ararlarında gerekse de üçüncü kişilerle
yapacağı hukuki işlemlerde ″eşlerin serbestliği ilkesi″1041 geçerlidir. Eşler
arasındaki eşitlik prensibi uyarınca, kural olarak bir eşin yaptığı hukuki işlemin
geçerliliği diğer eşin onayına veya hakimin iznine bağlı değildir. Bu husus TMK.
m.193’de açıkça belirtilmiştir: ″Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça,
eşlerden her biri diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü hukuki işlemi yapabilir.″
Ancak madde metninden açıkça anlaşılacağı üzere, bu ilkenin istisnaları da vardır.
Bu istisnalardan biri de, konumuz olan aile konutu ile ilgili işlemlerde karşımıza
çıkmaktadır.
Gençcan, s. 83
Bilge Öztan, Aile Hukuku, Ankara 2015, s.298; Dural/Öğüz/Gümüş, s.168.
1036 Gençcan, s. 85.
1037 Nebioğlu Öner, s.26.
1038 Nebioğlu Öner, s.27.
1039 Öztan, s. 220-221.
1040 Nebioğlu Öner, s. 30.
1041 Turgut Akıntürk/Derya Ateş, Türk Medeni Hukuku,2. Cilt Aile Hukuku, İstanbul 2017, s.120.
1034
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Zira, TMK. m.194/f.1 uyarınca; eşlerden biri, diğer eşin açık rızası
bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu
devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Bu düzenleme, aile
konutu üzerinde hak sahibi olan eşin, aile konutundan yaralanma veya oturma
hakkını engelleyen ya da kısıtlayan hukuki işlemlerine karşı koruma getirmiş ve
bu işlemleri diğer eşin rızasına tabii tutarak sınırlandırmıştır.1042 TMK m. 194’de
getirilen sınırlama, bireysel çıkarlara hizmet eden bir sınırlama değildir. Aile
konutunun korunması, evlilik birliği ve çocuklar için hayati önem taşımaktadır.
Bu nedenle, aile konutunun korunması ailenin korunması ile eş anlamlıdır; sosyal
ve kamusal yönleri de olan ciddi bir korumadır.1043
Söz konusu hüküm gereğince, aile konutu ile ilgili işlemlerin diğer
eşin rızasına tabii tutulması için, aile konutu üzerindeki mülkiyet hakkının
eşlerden birine ait olması gerekir.1044 Aile konutu ile ilgili, malik olmayan
eşin rızasına bağlı olarak geçerli şekilde yapılabilecek işlemler; sadece
tasarruf işlemleri olmayıp, borçlandırıcı işlemler de bu kapsam içindedir.
Bu bağlamda, aile konutunun devri işlemi maddenin kapsamına girdiği gibi,
devir borcu doğuran işlemler de madde kapsamı içinde kabul
edilmelidir.1045
Aile konutu ile ilgili olarak, diğer eşin rızasına bağlı olarak
yapılabilecek işlemlerden biri de, aile konutu üzerindeki hakları
sınırlandıran işlemlerdir. Aile konutu üzerinde hakları sınırlandıran
işlemler; konut üzerinde sınırlı bir ayni hakkın tesisi olabileceği gibi, konut
üzerinde tasarruf yetkisini sınırlandıran ya da mevcut ayni hakkı ya da
şahsi hakkı ortadan kaldıran işlemler olabilir. Konut üzerinde başkası
lehine intifa hakkı, üst hakkı veya oturma hakkı kurulması, başkası ile alt
kira sözleşmesi yapılması bu kapsamda değerlendirilebilecek
işlemlerdir.1046
Öte yandan, aile konutu üzerinde hak sahibi olan eşin, aile konutu
üzerinde ipotek tesis etmesi işleminin, diğer eşin rızasına bağlı olarak
geçerli şekilde yapılması gereken işlemlerden olup olmadığı tartışmalıdır.
Bu tartışmanın nedeni, aile konutu üzerinde ipotek tesis edilmesinin aile

Şıpka, s.116.
Rona Serozan, Aile Konutunun Şerhine Değişik Bir Yaklaşım, Prof. Dr. Zahit İmre’ye Armağan,
İstanbul 2009, s.281, 282.
1044 Kılıçoğlu, s.55.
1045 Şıpka, s.116.
1046 Kılıçoğlu, s.57.
1042
1043
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konutunda oturma hakkını doğrudan etkileyen bir hukuki işlem olarak
görülmemesidir.1047
İsviçre Hukuku’nda bir görüşe göre1048 , aile konutu üzerinde hak sahibi
olan eşin aile konutu üzerinde ipotek tesisi işlemini yapabilmesi için, diğer eşin
rızası gerekli değildir. Diğer eş inandırıcı bir sebep olmaksızın muhalefet ederse,
Kanun aile konutu üzerinde hak sahibi eşe bir imkan vermiştir: Rızayı
sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş,
hakimin müdahalesini isteyebilir (m.194/f.2).
Diğer bir görüşe göre1049, uzun süreli makul bir ipotek yükü aile konutu için
tehlike oluşturmaz. Fakat, ipotek tesisi aile konutu için objektif tehdit
oluşturuyorsa (örneğin cebri açık arttırmaya gidilme tehlikesi veya uzun süreli
ipotek yükünün taşınamayacağına ilişkin objektif tehlike varsa), diğer eşin rızası
gerekir. İsviçre’de taşınmaz üzerinde taşınmazın değerinin yüzde seksenine
kadar ipotek yükü tesis edilmesi tereddütsüz kabul edilmekteyken, taşınmaz
ücretlerindeki kriz sebebiyle bu konu yeniden tartışılmaya başlanmıştır.
Türk Hukuku’nda ağırlık kazanan görüş1050, aile konutu üzerinde ipotek
tesis edilebilmesi için, diğer eşin rızasının alınması gerektiği yönündedir. Çünkü,
aile konutu üzerinde ipotek tesisi, konut üzerindeki kullanma ve tasarruf yetkisini
sınırlandıran işlem olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, konut üzerinde ipotek tesis
edilmesi, cebri icra yoluyla taşınmazın satılması ve ailenin konuttan yoksun
kalması tehlikesini de doğurabilir. Diğer yandan, aile konutu üzerinde ipotek tesis
etmek isteyen eş, bu işlemin ciddi tehlike oluşturmadığı ve eşinin haklı sebep
olmaksızın onay vermekten kaçındığı iddiası ile her zaman hakime
başvurabilecektir.
Öztan’a1051 göre, rehin tesisinin aile konutunu her zaman tehlikeye
düşüreceğini baştan kabul etmek isabetli değildir ve aile konutu üzerinde ipotek
kurulması için istisnasız olarak diğer eşin rızasının aranması maddenin amacına
uygun değildir. Dolayısıyla, TMK. m.194 amaca uygun yorumlanmalı ve aile
konutu üzerinde ipotek tesisi aile konutunun kullanılmasını imkansız duruma
getirecek ya da aşırı yararlanma tehlikesi varsa, diğer eşin rızası aranmalıdır.
Ancak, aile konutu üzerinde hak sahibi olan eşin sadece iradi işlemleri için,
diğer eşin rızası aranmaktadır. Bu nedenle aile konutunun irade dışı işlemlerle
Şıpka, s. 125.
Peter Tour/ Bernhard Schnyder/Jörg Schmid/ Alexandra Rumo-Jungo, Das Schweizerische
Zivilgesetzbuch, 12. Auflage, Zürich 2002, s.286.
1049 Heinrich Honsell/ Nedim Peter Vogt/ Thomas Geiser, Basler Kommentar zum Schweizerische
Privatrecht, Zivilgezetsbuch I, Art.1-456 ZGB, Basel 2002, Art. 169 N 16.
1050 Kılıçoğlu, s. 57; Ayan, s.86; Gençcan, s.129; Şıpka, s. 126-128; Dural/Öğüz/Gümüş, s.167.
1051 Öztan, s.314.
1047
1048
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elden çıktığı durumlarda; kamulaştırma ve cebri icra yoluyla satışlarda diğer eşin
rızası aranmayacaktır.1052 Nitekim bu husus, Yargıtay’ın konuya ilişkin tüm
içtihatlarında açıkça belirtilmiştir. Örneğin, 2. Hukuk Dairesi 10.09.2015 tarihli E:
14523/ K: 15481 sayılı kararında, ″…Cebri ihaleye dayanan mülkiyet aktarımı, bu
madde kapsamına giren bir tasarruf niteliğinde değildir. Mülkiyeti nakleden cebri
ihalenin, davacı eşin açık rızası alınmadan tesis edilmiş olan ipoteğin paraya
çevrilmesi suretiyle yapılan takibe dayanıyor olması da, cebri ihaleden önce ipotek
hükümsüz kılınmadıkça sonuca etkisi bulunmamaktadır. İhalenin feshi talebiyle
açılan dava da reddedilmiş ve karar 12.11.2013 tarihinde kesinleşmiştir. Bu
durumda davalı bankanın mülkiyeti kazanmasının dayanağı cebri ihale geçerli ve
ayaktadır. Açıklanan bu hukuki durum karşısında davacının iptal ve tescil
talebinin reddi gerekirken, bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması
doğru bulunmamıştır…″ bunu açıkça ifade etmiştir.1053
Aile konutu üzerinde mülkiyet hakkı olan eşin, bir borcundan dolayı
alacaklının aile konutunu haciz işlemine karşı koruyacak bir hüküm Türk Medeni
Kanun’da ve İcra ve İflas Kanunu’nda mevcut değildir. İİK. m.82/ f.1 b.12’de,
borçlunun haline münasip evinin haczedilemeyeceği düzenlenmiştir. Aşağıda,
aile konutu ile borçlunun haline münasip evi kavramları arasındaki ilişki ortaya
konulmaya çalışılacaktır.
VI. Haline Münasip Ev Kavramı ve Meskeniyet İddiası
İİK m.82/f.1 b.12’de söz edilen ev kavramından, yerel örf ve adete göre
mesken (konut) olarak kullanılmaya elverişli yerler anlaşılmaktadır.1054 Bu
anlamda, bağımsız ev, Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabii bağımsız bölüm, barınak ve
bağ evi mesken sayılır.1055
Haline münasip ev kavramı ile kastedilen, borçlunun mali ve sosyal durumu
ile borçlu ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek asgari şartları taşıyan
meskendir.1056 Bir meskenin, borçlunun haline münasip olup olmadığı tespit

Talih Uyar, Bir Eşin, Diğer Eşin Onayı Olmadan Aile Konutunu Başkasına Devredemeyeceğine
Ya Da Aile Konutu Üzerine İpotek Kurulamayacağına Dair TMK. m.194/I’ deki Kısıtlama (Yasak),
Cebri İcra Yolu İle Yapılan İhaleleri De Kapsar mı?, LHD S: 2104, C:14, s.3091; Murat Dönmez, Aile
Konutunun Haczi, TBB Dergisi, S: 77, 2008, s.351; Şıpka, s.119; Gençcan, s.73.
1053 Uyar, s.3093.
1054 Baki Kuru, Haczi Caiz Olmayan Şeyler, Makaleler, İstanbul 2006, s.743; Baki Kuru, İcra ve İflas
Hukuku El Kitabı, Ankara 2013, s.513; Saim Üstündağ, İcra Hukukunun Esasları, İstanbul 2004,
s.183; R.Murat Dönmez, İcra ve İflas Hukukunda Meskeniyet İddiası, İzmir 2009, s.13;
1055 Kuru, El Kitabı, s.513; Dönmez, s.13; Cenk Akil, Yargıtay Kararları Işığında Haline Münasip
Evin Haczedilemezliği (Meskeniyet) İddiası (İİK m.82/12) AUHFD, 60(4) 2011, s.778-779
1056 Kuru, s.744; Üstündağ, s.184; Dönmez, Meskeniyet, s.13; Akil, s.779.
1052
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edilirken; borçlunun haciz anındaki aylık geliri, sosyal statüsü, aile fertlerinin
sayısı ile borçlu ve ailesinin ihtiyaçları gibi ölçütler dikkate alınmalıdır.1057
Dar anlamda aile, yalnızca eşlerin oluşturduğu birliği; geniş anlamda aile
de, eşler ve çocukların yer aldığı aile kavramını ifade etmektedir. En geniş
anlamda aile, bir ev başkanının yönetiminde aynı çatı altında aile halinde birlikte
yaşayan kimselerden oluşan insan topluluğu olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma
göre, en geniş anlamda aile kavramı içine, aynı çatı altında bir arada yaşamakta
olan hısımlar dahil olduğu gibi; dadı, bekçi gibi hısım olmayan kimseler de
girmektedir.1058
İİK m.82/f.1 b.12 anlamında borçlunun haline münasip evi tespit edilirken,
dikkate alınacak aile mefhumu geniş anlamda; yani borçlu ile birlikte aynı çatı
altında yaşayan, bakmakla yükümlü olduğu kişileri kapsayacak şekilde kabul
edilmelidir.1059 Nitekim Yargıtay’da kararlarında aile kavramını geniş anlamda
kabul etmiş, aile kavramının içinde borçlu ile aynı çatı altında yaşayan ve
bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yer aldığını belirmiştir.1060
İİK m. 82/IV uyarınca icra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların
haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne reddine karar
verir. Dolayısıyla, icra memuru, borçlunun evinin haline münasip olup olmadığını
değerlendirecek ve haciz talebinin kabulüne veya reddine karar verecektir.1061
Borçlunun haline münasip evinin haczedilemeyeceği kuralına rağmen,
evin haczi halinde, borçlunun, bu işleme karşı şikayet yoluna başvurması,
meskeniyet itirazı olarak nitelendirilmektedir.1062 Borçlunun, evin
haczedilemeyeceğini ileri sürebilmesi, diğer bir deyişle meskeniyet iddiasında
bulunabilmesi için, o evde bizzat oturması şart değildir.1063 Kanun’da meskenin
sadece ″haline münasip″ olması gerektiği belirtilmiş, borçlunun meskeni fiilen
kullanması şartı aranmamıştır. Nitekim Yargıtay’da kararlarında, meskeniyet
şikayetinin dinlenmesi için borçlunun, meskeniyet iddia edilen evde oturması
gerekmediğini belirtmiştir.1064

Ejder Yılmaz, İcra ve İflas Kanunu Şerhi, Ankara 2016, s.475; Mehmet Kamil Yıldırım/Nevhis
Deren-Yıldırım, İcra ve İflas Hukuku, İstanbul 2015, s.142; Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Meral
Sungurtekin Özkan/Muhammet Özekes, İcra ve İflas Hukuku, Ankara 2010, s.254-255; Dönmez,
Meskeniyet, s.14; Kuru, Makale, s.744; Kuru, El Kitabı, s.514.
1058 Turgut Akıntürk, Aile Hukuku, 2.Cilt, İstanbul 2004, s.5-6; Dönmez, Meskeniyet, s.21.
1059 Aynı yönde: Kuru, El Kitabı, s.514; Yıldırım/Deren-Yıldırım, s.142; Dönmez, Meskeniyet, s.22.
1060 Dönmez, Meskeniyet, s.23.
1061 Kuru, El Kitabı, s.516.
1062 Yılmaz, s.475.
1063 Kuru, El Kitabı, s.514.
1064 Dönmez, Meskeniyet, s.75 ve s.76.
1057
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VII. Aile Konutu Ve Meskeniyet İddiası
Aile konutu ile borçlunun haline münasip evi kavramları kapsam itibariyle
aynı değildir. Bir konutun aile konutu olması için, ailenin devamlı kullanımına
özgülenmiş olması gerekir.1065 Ayrıca, ikincil nitelikteki konutlar borçlunun
haline münasip evi olabilir ama aile konutu olarak nitelendirilemezler.1066
Mesken olarak kullanılmaya elverişli olması koşuluyla, yazlık ya da bağ evi
niteliğindeki taşınmazlar hakkında meskeniyet iddia edilebilir.1067
Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen aile konutunun, İcra ve İflas Kanunu
anlamında haczi caiz olmayan bir mal olarak kabulü her zaman mümkün değildir.
Aile konutunun maliki olan eşin bir borcundan dolayı, aile konutunun haczi talep
edildiğinde, o konut aynı zamanda borçlunun haline münasip evi ise, meskeniyet
iddiası gündeme gelebilir. Bu durumda, konutun haczedilemez nitelikte
olmasının nedeni, aile konutu olması değil, borçlunun haline münasip evi
olmasıdır.1068
Meskeniyet iddiası, haciz işlemini gerçekleştiren icra dairesinin bağlı
bulunduğu icra mahkemesinde şikayet yoluyla ileri sürülebilir. Şikayet yoluna
başvurma hakkının koşulları; şikayet yoluna başvuracak kişinin taraf ehliyetinin,
şikayet ehliyetinin1069 olması ve bu yola başvurmakta hukuki yararının
bulunmasıdır.1070 Şikayet yoluna başvurmakta, icra organlarının işleminden
direkt etkilenen takip borçlusunun ve takibin kanuna ve olaya uygun olarak
yapılmasında takip alacaklısının hukuki yararı vardır. Takip alacaklısı ve takip
borçlusu dışındaki üçüncü kişiler de, şikayet konusu işlemin iptali isteminde
hukuken korunan yararları bulunmak koşuluyla, şikayet hakkına sahiptirler.1071
Yargıtay’ a göre, meskeniyet şikayetinde bulunma hakkı yalnız borçluya
aittir. Borçlu dışındaki üçüncü kişilerin, borçlunun eşinin de bu hakkı
bulunmamaktadır. Hatta Yargıtay, aile konutu şerhi bulunması halinde de, borçlu
olmayan eşin meskeniyet iddiasını ileri süremeyeceğini belirtmiştir.1072

1065Oğuz

Atalay, Türk Medeni Kanunu’nda Aile Hukuku Mal Rejimlerine İlişkin Hükümlerin Takip
Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı-I, Yeni
Türk Medeni Kanunu’nun Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi,
Eskişehir 2003, s.55
1066 Atalay, s. 55; Akil, s. 799.
1067 Dönmez, Meskeniyet, s.111.
1068 Atalay, s.55; Dönmez, Meskeniyet,s. 39.
1069Hakan Pekcanıtez, İcra-İflas Hukukunda Şikayet, Ankara 1986, s.93: ″…Takip hukukuna ilişkin
şikayette medeni hakları kullanma ehliyetini, şikayet ehliyeti olarak nitelendirebiliriz. Şikayet
ehliyeti, şikayeti bizzat veya kendisinin tayin ettiği bir temsilci tarafından ileri sürebilme ve
prosedürü takip edebilme ehliyetidir…″.
1070 Pekcanıtez, s.92, s.97.
1071 Pekcanıtez, s.99, s.101 ve s.104, dn.75’de anılan yazarlar.
1072 Dönmez, s. 39 vd.
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Doktrine göre, meskeniyet iddiası ile haciz işlemine karşı şikayet yoluna
başvurma hakkı, sadece borçlu tarafından değil, borçlu ve aynı zamanda borçlu
ile aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri tarafından da kullanılabilmelidir. Hiç
olmazsa, özellikle haczedilen meskenin aile konutu olması halinde borçlunun eşi
de meskeniyet şikayetinde bulunabilmelidir.1073
Zira, borçlunun kendisi ve ailesi için gerekli mallarının haczi halinde,
borçlunun ailesi ve özellikle eşinin şikayet yoluna başvurmakta hukuki yararı
vardır.1074 Haczedilemezlik ile ilgili hükümler sadece borçluyu korumak için değil,
aynı zamanda borçlunun ailesini de korumak için getirilmiştir.1075 Kaldı ki, icra
hukukunda, sadece borçlunun değil, aynı zamanda onun yakın çevresi olarak
ailesinin de korunması anayasal temel haklar bakımından zorunludur.1076
SONUÇ
Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen ″aile konutu″ kavramı ile İcra ve İflas
Kanunu’nda düzenlenen ″borçlunun haline münasip evi″ kavramları birbirinden
farklı olup, her zaman birbiriyle örtüşmez. Bir konutun aile konutu olması, aile
konutu üzerinde mülkiyet hakkı olan eşin bir borcundan dolayı haczedilemeyen
mallardan olması anlamına gelmez. Eğer aile konutu, İİK. m.82/f.1 b.12 anlamında
″borçlunun haline münasip evi″ niteliğinde kabul edilirse, ancak o zaman
haczedilemeyeceği ileri sürülebilir. Bu durumda haczedilemezlik yani meskeniyet
iddiasının sadece borçlu tarafından ileri sürülebileceğini kabul etmek; hem aile
konutunun koruma amacına hem de haczedilebilen mallarla ilgili getirilen
sınırlamanın amacına aykırıdır. Zira, hem Türk Medeni Kanunu’nda aile konutu
için, hem de İcra ve İflas Kanunu’nda borçlunun haline münasip evi için getirilen
korumanın amacı ortaktır: Ailenin korunması. Bu nedenle borçlunun haline
münasip evinin haczi halinde, borçlu ile birlikte yaşayan aile bireylere ve eşine
şikayet hakkı tanınmalıdır. Bu durumda haczedilen aile konutunun, borçlunun
haline münasip evi olması halinde, borçlunun eşi de şikayet hakkına sahip
olacaktır. Bu konuda, uygulama ve doktrin arasınadaki görüş farklılığının ortadan
kaldırılması için, İcra ve İflas Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile, borçlunun
birlikte yaşadığı kişilerin ve özellikle eşinin
meskeniyet şikayetinde

Kuru, El Kitabı, s.516; Yıldırım/Deren-Yıldırım, s.142; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin
Özkan/Özekes, s.254;
Şıpka, s.122; Dönmez, Meskeniyet, s.37; Akil, s.802.
1074 Pekcanıtez, s. 105, dn. 82’de anılan yazarlar.
1075 Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes, s.254.
1076 Muhammet Özekes, İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler, Ankara 2009, s.178, dn. 365’de
anılan yazarlar, Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes, s.69.
1073
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bulunabileceği açıkça düzenlenmesi önerilebilir. Bu yönde düzenleme
yapılmasının ailenin korunmasına hizmet edeceği aşikardır.
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TMK. M. 194/f.1’e göre; eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça,
aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez
veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.
Bu hükümde yer alan sınırlama malik olan eşin sadece iradesine bağlı
işlemlerde geçerli olacak, fakat cebri icra yolu ile satışlarda
uygulanamayacaktır. Aile konutu üzerinde mülkiyet hakkı sahibi eşin bir
borcundan dolayı alacaklının aile konutunu haczettirmesi durumunda, aile
konutunu haciz işleminden koruyacak bir hüküm Türk Medeni Kanunu’nda ve
İcra ve İflas Kanunu’nda bulunmamaktadır. Ancak İİK m.82/b.12 uyarınca,
borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Aile konutunun haczedilmesi
halinde, eğer konut İİK m. 82 b.12 anlamında borçlunun haline münasip evi ise,
borçlu, ailesi ve eşi haczedilemezlik iddiasını ileri sürebilecektir. Ancak
Yargıtay, haczedilemezlik iddiasının sadece borçlu tarafından ileri
sürülebileceğini, borçlunun eşinin şikayet hakkının bulunmadığını kabul
etmektedir. Doktrinde, kanunun borçlunun bazı mallarını kendisinin ve
ailesinin menfaati için hacizden muaf kabul ettiği, bu malların haczedilmesine
karşı borçlunun aile fertlerine ve özellikle eşine şikayet hakkı tanınması kabul
edilmektir. Bu konuda doktrin ve uygulamadaki görüş farklılığının ortadan
kaldırılması için, İcra ve İflas Kanunu’nda bir değişikliğin yapılmasının uygun
olduğu kanaatindeyiz.
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Neo-Lutheryen Bir Hareket Olarak Euro-İslam’ın İmkân ve
Zaafları Üzerine Bir Yorum
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DAĞ
Kırklareli Üniversitesi
Özet: Batı uygarlığının günümüzdeki gelişiminin ve zenginleşmesinin altında
yatan saikin Protestanlık ve Luther olduğu düşünülmüştür. Bu düşünceden hareketle
dinde reform çabaları 19. yüzyıl Osmanlı’sında Tanzimat Dönemi ve sonrasında olmuştur.
Nitekim Abdullah Cevdet, Celal Nuri ve Baha Tevfik gibi kişiler dinde reform gerekliliğini
dile getirmişlerdir. Bu bağlamda W. C. Smith, bu tür çabalar içinde bulunan reform
taraftarlarının Eş'ari'den, Gazali'den veya İkbal’den daha çok Luther’e atıfta
bulunmalarının şaşırtıcı olduğunu ifade eder. Yaklaşık 200 yıldır bu tür reformist çabalar
içinde olan birey ve gruplar ortaya çıktığı görülmüştür. Fakat Euro-İslam gibi bir takım
sivil toplum örgütlerinin ve sponsorların desteklediği sosyolojik-teorik bir proje ilk defa
görülmektedir. Suriye kökenli Alman vatandaşı B. Tibi, 1988 yılında bir konferansta
“Euro-İslam” terimini ilk defa kullanmıştır. “Ilımlı İslam” söylemlerinin başladığı 1990’lu
yıllarda kullanılan “Euro-İslam” söylemi hala varlığını devam ettirmektedir.
Euro-İslam ya da Avrupa İslam’ı fikri ya da projesinin kurucusu Tibi’yken bu proje
M. Hashas, Z. Serdar, T. Ramazan, T. Qubrou ve A. Bidar ve Faruk Şen gibi Müslüman
düşünür ve yazarlar tarafından ilerletilmeye çalışılmaktadır. Nitekim bunlardan biri olan
Tarık Ramazan, Luther’in Müslüman karşılığı olarak görülür. Luther’in tezlerinin 500.
yılının kutlandığı bu dönemlerde hem Suud’un müstakbel kralı olan Muhammed bin
Selman’ın “Ilımlı İslam” söylemi hem de Wayne State Üniversite’sinden Saedd Khan ve
Beyrut Amerikan Üniversitesi’nden Tarif Khalidi gibi akademisyenlerin “İslam’ın Martin
Luther’e ihtiyacı var mıdır?” başlıklı makale ve tebliğleri İslam’ın reforme edilmesi
gerektiği söyleminin tekrarlandığını göstermektedir. Ayrıca İslamofobik söylemlerin
artırılması Euro-İslam’ı daha çekici kılmaktadır.
Hem Luther hem de Almanya’daki sosyolojik gerçeklikten etkilenen Suriye kökenli
Prof. Dr. Bassam Tibi ve Türk kökenli Prof. Dr. Faruk Şen’in” tecrübeliştirmeye yönelik,
siyasi, içtimai ve iktisadi olarak ortaya attıkları “Euro-İslam” söylemi bu etkiyi
göstermektedir. Bu tebliğde tezlerinin yayımlamasının 500. yılında M. Luther’in
düşüncelerini, modern dünya ve insan üzerindeki etkilerini ve bir proje olarak ortaya
konulan “Euro-İslam”ın sosyolojik ve felsefi değerlendirilmesi yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Luther, Euro-İslam, Protestanlık, Ilımlı İslam…

An Essay on Capabilities and Weaknesses of Euro-Islam as a
Neo-Lutherian Act
Abstract: It is considered that evaluation of contemporary west civilization based
on some important factors that include primarily Protestantism and Luther’s thoughts and
his way. In the 19th century this approach started to effect the post “Tanzimat period” in
Ottoman intellectual life. Thus, some thinkers like Abdullah Cevdet, Celal Nuri and Baha
Tevfik, suggest reformation of religion in Islamic world. For instance, in this context, like
the others Abdullah Cevdet proposed reformation of religious rules and also for this put

Ahmet DAĞ
forward a need Lutherianism. Afterward, these approaches did not mention only
intellectual circles but also effected social and political life in Ottoman Civilization and
Modern Turkey. These reformist moves and their suggestions have appeared as a kind of
forms in different periods for about 200 years.
As for today we faced a new discourse about reformation of Islam that Euro-Islam
is a new definition and formation. In 1988, once time was mentioned at a conference by B.
Tibi who is a German citizen but is a Syrian origin. Afterward, this concept was developed
by some Muslim thinkers likewise M. Hashash, Z. Serdar, T. Ramazan, T. Qubrou ve A. Bidar
ve Faruk Şen. In addition, it is possible to see many studies about this issue in the West.
This definition has generally paralleled description of moderate-Islam, both have
especially used since early 1990s. Whatever these debates have been seen by driving from
new process, but actually based on huge historical and political background.
This study aimed to understand, describe, define and explain these new
movements and thoughts and their roots in accordance with socio-philosophy of
Protestantism and other western reformist acts comparatively. Additionally, after 500
years from Luther, we would like to understand of intention, and aims of these latest acts
and approaches about Islamic world.
Key Words : Luther, Euro-Islam, Moderate-Islam, Protestantism.

Giriş
Kriz dönemleri; hem kafa karışıklığının hem de arayışın olduğu zor
dönemlerdir. Bu gerçeklikten hareketle, özgün hakiki düşünceler de taklit
içeren düşünceler de bu dönemlerde ortaya çıkar. Bu bağlamda Protestanlığın
ve reformun öncüsü olan Martin Luther ve onun yol açtığı Protestan reform
teolojisi, İslam dünyasında Müslümanların etkilenmiş olduğu bir teoloji
türüdür. Bununla birlikte İslam’a karşı islamofobik bir tavır gösteren
Luther’den Müslüman aydınların etkilenmesi paradoksal bir durumdur.
Luther’in reformculuğuyla Türkler’in/Müslümanlar’ın ilişkisi onun bir muhalif
olarak Katolik Kilisesi’ne duymuş olduğu tepki üzerinden kurulur. Nitekim bu
müttefiklik ilişkisi, XVI. yüzyılda şöhret bulan “Türkler reformun müttefikidir”
sözü ve Türkler’in reformu desteklediği söylemi üzerinden kurulmuştur.
Müslümanlar, Protestanların mağduriyete uğraması ve bu çekişmeden
faydalanma durumu dinî ve siyasi sebeplerden dolayı Protestanlığa yakınlık
göstermişlerdir. Vaktinde Türkler’in, Tanrı-İnsan arasındaki aracıları/kilise ve
heykelleri reddetmek dinî sebepken güçlü bir nüfuza sahip Katolikliğe karşı
Protestanlığı desteklemesi ise siyasi sebeptir.1077 Benzeri dini, toplumsal ve
siyasal sebeplerden dolayı reformist talepler bizde de mevzu edilmiştir.
Abdullah Cevdet, dini kanunlarda ıslahatın zaruri olduğunu ve bunun için de bir
Luther'e ihtiyaç olduğunu ileri sürerken, “Kuran’a dönüş” çağrısında bulunarak
Hakan Olgun, “Reform Hareketi ve Müslümanlar”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.34, İstanbul
2007, s.533-534.
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İslam’ı yeniden yapılandırmakla alakadar olan Yaşar Nuri Öztürk, “Türk Luther”
olarak görülmüştür.1078
a) Bir Din Reformcusu Olarak Luther ve Zaruret Olarak Luthercilik
Teolojisi iman ve kurtuluş üzerinde yoğunlaşan Luther, Pavlusçu iman
fikrini esas alan yaklaşımla insanın sadece İsa Mesih’e inanarak Tanrının
adaletine layık olacağına ve kurtuluşa ereceğini ileri sürmüştür. Ferdin
kurtuluşunu İsa-Mesih’e ve Kitab-ı Mukaddese kaydıran Luther,
Hıristiyanlıktaki Latin-Yunan kültürünü dışlamak, kutsal kitabın yorum hakkını
papalığın elinden almak, Hristiyan halkı kutsal metinle bulaştırmak için Kitab-ı
Mukkades’i Almanca’ya tercüme etmiştir.1079
16. yüzyıl; Avrupa tarihi için en dinamik ve dönüşümün olduğu bir
yüzyıldır. Bu yeni Rönesans sürecinde 16. yy.ın en dinsel ve kültürel, en yaratıcı
çağlar arasında olmasının nedeni yalnızca Luther ve Calvin’in getirdiği
reformlar değil dinsel anlamda yüklenilen kültürel, bilimsel, teknolojik ve
coğrafi keşiflerin olmasıdır.1080 Luther ile büyük dinî devrimler doğmuş ve
Avrupa’da Hristiyanlığın ve kilisenin yeni anlayışı mutlak üstünlük kazanmıştır.
“Reform” adıyla tarihte ünlenen bu hareket, Avrupa’nın modern çağa geçerken
uğ radığ ı derin değ işikliğ in yeni bir görüntüsü olmuştur.1081 Roma
emperyalizmine karşı Kuzey-Avrupa tepkisi, dinî Sezarcılığ a karşı Alman ırkının
protestosu olan Lutheryen reform; doğ um yeri Almanya, ilhamı Teutonic
Hristiyanlığın yeni yorumu, entelektüel ve ruhi uyanıştır.1082
Dinî reform gerçekleştirme amacında olan Luther hareketi, siyasi ve
ekonomik bir üstünlük savaşına dönüşerek toplumsal ve milliyetçi bir
görünüme bürünmüştür. Luther’in reformu üç aşamadan oluşur. Bunlar dini
yenileme, papalık ihtişamına başkaldırı ve siyasi ve içtimai düşüncelerdeki
gelişimdir. Barış ve ticari istikrar için acımasız ve sert devlet kurallarının
önemine ve insan vicdanına vurguda bulunan Luther, XVI. yüzyılda hümanizm
ve fen bilimleri alanında gerçekleştirilen entelektüel hareketle uyumlu bir
birliktelik sergileyen Protestanlığ ın verdiğ i çok önemli bir mesaj gibi algılandı.
Abdulahmed Rashid, “Türken-Luther“: Prof.Dr. Yasar Nurı Öztürk Und Der Verfälschte Islam”
2007,
http://www.turkischegemeinde.at/tuerken-luther-prof-dr-yasar-nuri-oeztuerkund-der-verfaelschte-islam/, (Erişim, 15.04.2018).
1079 Adnan Aslan, “Martin Luther”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 34, İstanbul 2003, s.237-238.
1080 Mircea Eliade, Dinsel Inançlar ve Düşünceler Tarihi-3, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2003b, s.266.
1081 Halil İnalcık, Rönesans Avrupası: Türkiye’nin Batı Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci, İş Bankası
Yayınları, İstanbul 2013, s.157.
1082 Lyman Abbot, The Evolution of Christianity, Riberswbe Press, Cambridge 1892, s.96.
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Papalık düzenine karşı bir nevi laikliğ i inşa eden Luther, manevi dünyanın
özgürlüğ ü ve huzurunu korumak adına “Sezar’ın hakkını Sezar’a iade etti”.
Manevi yaşam ile otorite denetimindeki dünyevi hayat arasında bölünme ve
ikilem Luther’den bu yana özelde Almanya genelde Batılı ülkelerin düşünce
yapısında bulunmuştur. Luther’in öğ retileri yalnızca Almanya’da ve Kıta
Avrupa’sında değ il dil, kültür ve ticaret yakınlığ ı bulunan İskandinavya boyunca
Protestan Hristiyanlığın etkili formu oldu.1083
Luther ve hareketi yalnızca Batı Hristiyan ülkelerinde etki göstermemiş
İslam dünyasında da karşılık bulmuştur. Birileri İslam coğrafyası ve kültüründe
bir Luther’in doğması için zeminin, neden ve koşulların var olduğunu iddia
ederken birileri de kendileri istemese veya doğrudan açıkça ifade etmemiş
olsalar da Luther veya Lutherci olmakla suçlanmışlardır. Nitekim İslam’ın
hareket olarak bir reformasyon hareketine, figür olarak ise Luther’e ihtiyaç
olduğu farklı ülke ve kültürlerde dile getirilmiştir. Genel olarak böyle bir şey
ihtiyaç olduğuna dair söylemler vazife veya telkinler olarak dışarıdan
gelmektedir.
Nitekim, son zamanlarda 1400 yıllık kadim bir inanış olan İslam’ın
reformu için bu tür birçok klişe çağrı yapılmaktadır. Newsweek “Müslüman
reformuna ihtiyacımız var”, Huffington Post ise “İslam’ın reforma ihtiyacı var”
çağrısında bulunmuştur. Financial Times, Paris’te Ocak ayında yapılan saldırı
sonrasında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi için “Her ne kadar Sisi insanlığa karşı suç
işlemiş olsa da… Müslüman dünyanın Martin Luther’i olarak ortaya çıkabilir.”
söyleminde bulunmuştur.1084 Ezher’de yapmış olduğu konuşmada dini bir
devrime ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Sisi “Korkunç terörist saldırılar ve
Müslümanların bu korkunç görüntüsü, dini söylemi durup düşünmemiz,
değiştirmemiz gerektiğini ve şiddete ve aşırılığa yol açan şeyleri ortadan
kaldırmamız gerektiğini düşünmemize neden oldu.” demiştir. Bazıları, Müslüman
bir devlet başkanı için ender bulunan bu yorumlara karşılık olarak, Sisi'nin
İslam'ı bir tür “Müslüman Martin Luther” olarak yeniden şekillendirmeyi
hedefleyebileceğini öne sürmüştür. Böyle bir istek ve talep; İslam’da bir reform
isteği ve Yeni bir Luther talebini içeren siyasal ve toplumsal bir taleptir.
Yine “Heretic: Why Islam Needs a Reformation” adında bir kitap yazan
Somali doğumlu, ateist, eski Müslüman yazar ve feminist-aktivist Ayaan Hirsi
1083 Ahmet Dağ, Transhümanizm: İnsanın ve Dünyanın Dönüşümü, Elis Yayınları, 2018, Ankara s.81.
1084 Mehdi, Hasan, “Why Islam Doesn’t Need A Reformation”, 2015, https://www.theguardian.com/

commentisfree/2015/may/17/islam-reformation-extremism-muslim-martin-luther-europe,
(Erişim, 02.05.2017).
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Ali, kesin, gerçek ve açık olan şeyin İslam’ın Aydınlanmanın sonucu olan liberal
toplumla uyuşmadığı olduğunu söyler.1085 İslam’ın 1400 yıldır reformlara ve
yeniliklere karşı direnmekte olan bir din olduğunu iddia eden Hirsi Ali’ye göre
İslam’da Batı’daki gibi ilerleme düşüncesi yoktur. Böyle bir şey olduğunun iddia
edilebilmesi için Müslümanların Hz. Muhammed’in dokunulmazlığını ve
hatasızlığını kabul etmemeleri, sorunlu ayetlerin tasfiye edilmesi, ahiretin üstün
görülmemesi, şeriat kısıtlanıp dünyevi hukuk öncelenmeli, cihat çağrısından
vazgeçilmeli hatta haram ilan edilmeli gibi şartları ileri sürer. Kendini özgür
Batı’nın temsilcisi olarak tanımlayan ve İslam’ı “Batı ve çağdaşlıkla uyumlu hâle
getirmeye” çalıştığını iddia eden Hırsi Ali, adeta yeni bir din inşa etmeye
çalışır.1086
Yeni bir Luther isteği ve reformist hareket talebi yeni bir öykü değildir.
Amerikalı akademisyenler C. Kurzer ve. M. Browers 20. yüzyılın başında İslam
coğrafyası için reformculuğun gerekliliğine vurguda bulunmuşlardır.
Muhafazakar gazeteciler, Müslüman Lutherleri araştırmaya liberal
akademisyenler kadar isteklidir. New York Time’s’ın köşe yazarı T. L. Friedman,
2002 yılında İslami reform için çağrıda bulunmuştur. Yalnızca dünyevileşme
içeren reformcu tavırlar değil Vahhabi ve İŞİD gibi hareketler de reformcu veya
Lutherci hareketler olarak görülmüştür. Nitekim Muhammed bin Abdulvehab’ın
biyografi yazarı olan Michael Crawford, onun kendi zamanının İslamiyet’ini
büyük ölçüde kınayan bir Lutheryen püritenliğe sahip olduğunu, hatta İslam'ın
“daha saf bir biçimi” adına tecavüz ve yağma iddiasında bulunan İŞİD lideri Ebu
Bekir El Bağdadi’nin Lutherci bir öze dönüş olduğu iddiasında bulunduğunu
söyler.1087
En çok tartışılan ve ses getiren makalelerden biri olan T. L. Friedman’ın
“An İslamic Reformation/İslami Bir Reform” makalesi Batı toplumunun ve
Hıristiyanlığın Protestanlıkla yaşadığı tecrübe ve değişimi İslam’ın da yaşaması
gerektiğini ifade eder. Özellikle medeniyetler savaşının göstergesi olarak
gördüğü 11 Eylül saldırılarından sonra İslam hedef haline getirilmiş ve apolojist
bir konuma düşürülmüştür. Ayrıca şiddet ve terörün mevcut İslam diniyle
güdülendiğini ve Müslüman topluluklarda düşünce dönüşümü yaşanmasının bir
Gregor Taxacher, “Muslims in Germany-Vanguards of “Euro-Islam”?”, 2009,
http://en.qantara.de/
content/muslims-in-germany-vanguards-of-euro-islam,
Erişim,
07.05.2018.
1086 Nurefşan Şereflican, “Sürekli Ortaya Çıkan Reform”, 2016, http://www.perspektif.eu
/2016/12/01/surekli-ortaya-cikan-reform/, Erişim, 29.04.2018.
1087 Hasan, 2015.
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zaruret olduğunu ifade eder. Martin Luther ve Tiananmen Meydani bileşimi
olduğunu düşündüğü 2002 yılındaki “devrim olaylarının” sembol ismi ve dini
liderleri eleştiren Haşim Aghajari’nin İslam’ı “İslami Protestanlık”la yenileme
konuşmasına atıfta bulunur.1088
Yalnızca dışarıdan teklifler ve vazifeler söz konusu değil bir metot ve
amaç olarak bu düşünceyi taşıyan İslam dünyasının farklı ülkelerinden kişiler
de söz konusudur. Bunlardan biri olan Mısırlı bir Müslüman olan Hamid
Abdülsamed, Luther’in kutsal metnin özüne dönme çabasıyla Hıristiyanlığı
reforme ettiğini İslam da böyle bir çabanın İslam’ı hatta İslamcıların konumunu
güçlendireceğini ifade eder.1089 Yine kendi tabiriyle “Her Müslüman bir Luther
olmalı” ilkesini okutan Lübnan asıllı akademisyen Mouhanad Khorchide de
alenen reformcu bir yaklaşıma sahip olanlardan biridir.1090
b) Neo-Lutheryen Bir Hareket Olarak Euro-İslam ve Temsilcileri
1950’li yıllarda Batı ülkelerinde 800.000 olan Müslüman nüfus
günümüzde toplam 23 milyonu aşarak % 5’lik bir orana ulaşmıştır. Her yıl 1
milyonu aşan sayıda Müslüman, Batı’ya göç etmektedir. 2050 yılında ise bu
oranın % 20’yi bulacağı tahmin edilmektedir. Avrupa’da en büyük dini azınlığın
Müslümanlar olması daha sonraki yıllarda İslam’ın görünürlüğ ü sorununu
ortaya çıkarmıştır. İslam’ın diğ er dinlerden daha çok şiddeti tavsiye ettiğ ine ve
ürettiğ ine inanılan Batı dünyasında İslam’ı ehlileştirme projelerine veya
planlarına gerek duyulmuştur. Nitekim Hollanda’nın etkili Profesörlerinden H.
Philipse’a göre; modernite ve demokrasiyle mukayese edilemeyecek İslam,
kabilevi şiddet dinidir. Etik profesörü Paul Cliteur’a göre de İslam, şiddete
nedendir ve tek çözümün onun sekülerleştirilmesidir.
İslomofabia kavramının hem ötekileştirme bağlamında yaygınlık
göstermesi hem de İslam ve Müslümanlar üzerinde bir baskı olarak kullanılması
neticesinde Euro-İslam bir proje olarak ortaya konmuştur. Avrupa’da İslam ve
Müslüman entegrasyonu konusu şimdilerde Avrupa günlüğ ünde önemi gittikçe
artan, göç ve terör bağ lamında tartışılan bir konudur. Hem yerel hem de yabancı
politika konusu olduğ u için Müslüman toplulukların entegrasyonu ve radikal
Thomas L. Friedman, “An Islamic Reformation”, 2002, https://www.nytimes.com/
2002/12/04/opinion/an-islamic-reformation.html, Erişim, 11.05.2018.
1089 Bassam Michael Madany, “Euro-Islam, or Islamized Europe?”, 2018, http://www.unashamedofthegospel.org/
euro-islam-or-islamized-europe.cfm, Erişim, 22.03.2018.
1090 Mehmet Osman Gülyeşil, Avrupa İslamı: Entegrasyondan Din Reformuna, 2017,
https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/avrupa-islami-entegrasyondan-dinreformuna/870650, Erişim, 01.05.2018.
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İslam’a karşı önlem alınması daha acildir. Bu konu; yalnızca İslamcı terör ve
Avrupa topluluklarının güvenliğ ine dair değ il, Batılı değ er sistemlerine saygı ve
kabulü,
Avrupalı
seküler
toplumlarla
Müslüman
topluluklarının
entegrasyonunu içeren konudur. Avrupa’da Müslümanların sayısı Avrupalılar
için “kaygı verici” olarak görülmüş islamofobik davranışlar artmış veya Avrupalı
seküler toplumlarla Müslüman toplulukların entegrasyonu zaruret olarak
görülmüştür. Euro-İslam, entegrasyon için önemli bir model ve proje olarak öne
sürülmüştür.
Bu projenin kurucu isimlerinden Tibi, 1982’de konuk profesör olarak Batı
Afrika’da çalışırken gittiği camide yanında dua eden başı açık bir kadın
gördüğ ünde şaşırır. “Bu nedir?” sorusuna «Afrika İslamiyet’i” cevabını alır.
İslamiyet’in Batı Afrika’ya kuzeyden gittiğ ini ve Afrika’nın İslamiyet’i
Afrikalılaştırdığ ını ve İslamiyet’in “oralı” olduğ unu Almanya’daki İslamiyet’in
hem Almanların hem de Müslümanların yüzünden hala “yabancı” kaldığ ını iddia
eder. Ona göre İslamiyet, entegre edilebilir ve yerelleştirilebilir.1091 Euro-İslam
modelinin tasarımcısı Tibi, tarihsel miras olarak Euro-Akdeniz mirasa dikkat
çekerek Kuzey Avrupa ve Güney İslam bileşimi olan tekil bir medeniyet
örneğine vurguda bulunur.1092 Huntington “Bize karşı onlar” yani “ötekiyle
çatışma doktirini”ni öne sürerken, Tibi ise yapılandırıcı bir kuram olarak
gördüğ ü Euro-İslam’la, İslam ile Avrupa’nın nasıl barış̧ içinde yaşayabileceğini
araştırır. Akdeniz Bölgesinde İslam’ın görünümüyle yakından bağ lantılı
Avrupa’nın sosyo-siyasal evriminin Akdeniz geçmişi olan İslam’la uyum içinde
olabileceğ ini ve Euro-Akdeniz bölgesinin barış ve birliktelik havzası
olabileceğini iddia eder.
Yapılandırmacı bir kavram olan “Euro-İslam” siyasal bilime sosyomantıksal bir yaklaşımdır. Bir kavram ve süreç olarak Euro-İslam kavramı
Akdeniz’in tüm sınırları ve Avrupa’nın ötesinde farklı ilişkilere katkıda
bulunabilir. Barışçıl bir proje olarak sunulan Euro-İslam, felsefi bir yaklaşım
olan Habermascı kozmopolittik bir tarzda- dini ve felsefi proje olarak Avrupa’da
Müslümanların bireysel entegrasyonunu sağlayabilir. Euro-İslam; Avrupa ve
Akdeniz bölgesini içeren EUROMED bölgesindeki uluslararası toplumu
hedefleyen teorik bir reçete ve potansiyel sosyo-siyasal mekanizmadır. Bu
projenin, Kadı Abdülcebbar örneğ inde rasyonalist bir gelenek olarak görülen
Ahmet Dağ, “İslamofobı̇a: Hegemonya’yı Derı̇nleştirme ve Bir Hegemonya Projesı̇ Olarak
Euro-İslam”, 1.Uluslararası Sosyal Bı̇limler ve Müslümanlar Kongresi̇: “Hegemonya-Karşı
Hegemonya”, (5-7 Mayıs 2016), Bildiriler, Konya 2016, s. 41-42.
1092 Bassam Tibi, Islam between Culture and Politics, Palgrave, New York 2001, s.197.
1091
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Mutezile örneğ ine atfedilmesi ve sonrasında Arap-İslam erken reformistlerine,
geç reformistlere veya bazı çağdaş̧ ikonik figürlere tevdi edilmesi söz
konusudur.
Euro-İslam ya da Avrupa İslam’ı fikri ya da projesi kurucusu Bassam
Tibi’yken Muhammed Hashas, Ziyaüddin Serdar, Tarık Ramazan, Tarık Oubrou
ve Abdennour Bidar tarafından ilerletilmeye çalışılmıştır. Almanya’da yaşayan
Suriye kökenli bir Müslüman olan B. Tibi, İslam anlayışını açıklamak için
1998’de Avrupalı referans kültüründe (leit-kultur) “Euro-İslam” terimini ilk
defa kullanmıştır.1093 İlk defa Euro-İslam kavramını 1992 yılında Paris’te bir
konferansta kullanan Tibi, Euro İslam’ı kamusal ve entelektüelliği içeren
öncülük rolü olan İslam’ın güvenliği için bir perspektifle kullanmıştır. Onun
Euro-İslam’ı teolojik gerekçelerden daha çok siyasal ihtiyaçlara cevap
olmuştur.1094 Ona göre “Euro-İslam”, Avrupa siyasal yapıların vazifesi olan
Avrupa kimliğ ini tanımlayan ve liberal İslam’ın gelişmesini teşvik eden bir
kavramdır.1095 Bir proje olarak desteklenmesi gerekilen Euro-İslam sürecinde
Avrupa siyasal yapıların vazifesi kendi Avrupalı kimliğini korumak için de
liberal İslam’ın gelişmesini teşvik etmek olmalıdır.1096
Tibi’ye göre kültürler arası mutabakat karşılıklı feragatle olacaktır.
Müslümanlar, dinin bir takım beklentilerini gerçekleştirmeyecek ve kendilerini
içerden bir dönüşüme uğ ratacaklardır.1097 Avrupalılar ise Avrupa kibrinden
(Euro-arrogance) vazgeçecek böylelikle Müslüman göçmenler kendi
kimliklerine Avrupalı öğ eleri ekleyerek kendilerini yeniden tanımlayacaklardır.
Tibi’ye göre İslam, köken olarak Avrupalı sayılan “açık”, “sivil”, “seküler”,
“liberal” ve çoğ ulcu değ erleri kuşatır. Eğ er Tibi’nin seküler İslam’ı, seküler
Avrupa’ya uyarlanırsa uyarlama apolojik ve klasik perspektifte olur. Euro İslam;
Avrupa’nın laik, bireysel insan hakları, demokratik çoğ ulculuk ve sivil toplum
değ erleriyle bütünleşmiş bir din anlayışıdır. Avrupa, Avrupa merkezciliğ i
bırakıp Müslüman göçmenleri kendi siyasetine entegre etmelidir. Avrupalılar
kültürel göreceliğ in ve kişisel inkârdan kaçınmalı çünkü Müslümanlar sadece

Dağ, 2016, s.43.
Muhammed Hashas, On the Idea of European Islam Voices of Perpetual Modernity, (LUISS
University of Rome, Doktora Tezi), Italy 2013, s.39.
1095 Joselyne Cesarı, Muslims in the West after 9/11 Religion, Politics, and Law, Routledge, London
2006, s.36.
1096 Jorgen Nielsen, “The Question of Euro-Islam: Restriction or Opportunity?”, Islam in Europe:
Diversity, Identity and Influence, Ed. Aziz Azmeh ve Effie Fokas, Cambridge Press, Cambridge 2008,
s.36.
1097 Ahmet Dağ, “Melezleştirmenin Diğer Adı: “Euro-İslam”, Umran Dergisi, S.128, 2005, s.58.
1093
1094
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İslamcılardan oluşmaz.1098
Şamlı soylu bir ailenin (Ashraf Banu al-Tibi) mensubu olan Tibi’nin ailevi
kökeni İslam peygamberinin kökenlerine dayanır. Küçükken Kuran eğitimi alan
düşünür, akademik eğitim için Batı’ya seyahat etmiştir. Felsefi eğitimi Adorno,
Horkheimer ve Habermas gibi Frankfurt Okulu düşünürleri tarafından
şekillenmiştir. İlk kitabı aynı zamanda doktora tezi olan Arap Solu/The Arab Left1969 eseridir. Ekonomik mekanik düzenle ve sosyal koşullarla birlikte olan
indirgeyici din çalışması yapılmasını eleştiren Ernst Bloch’un fikrini taşımıştır.
Bloch gibi Marksizm’in din hakkındaki açıklamasını kaba bir açıklama olarak
gören Tibi dini, çeşitli faktörlerin etkilediği bir kültürel sistem olarak görüyor.
Tibi’nin çalışmaları İslam ve İslam’ın kültür ve siyaset arasındaki salınımı
etrafında dönmektedir. Dünyanın dört bir yanındaki araştırma ve akademik
gezilerinde İslam’ın özellikle Afrika ve Asya’da sosyo-kültürel olarak benimsenen
Afro-İslam ve İndo-İslam tasarımlarından etkilenmiştir. İslam’ın metafizik dünya
görüşü üzerine çalışmayan Tibi, kadın ve erkekten yalıtılmayan bir dinle
ilgilendi.1099
Tibi’nin modern, seküler ve akıl temelli olan kültürel modernliği ve akla
verdiği öncelik, bilişselliği üzerinde temellenmiştir. Kültürel modernlik ve
akılcılık anlayışı, şeriatın yeniden yapılandırmasının arkasında yatar ve şeriatın
yenilenmesi için ilhamdır. Dinî reformu Müslüman ülkelere ilişkin kültürel
reformlar için öncü olarak gören Tibi için geleneksel şeriat; devlet yasası değil
evlilik, boşanma ve miras gibi insan ilişkileri üzerinde odaklanan sivil bir
hukuktur. Şeriatı hüküm anlamında değil etik anlamında algılayan Tibi, tarihsel
olarak resmi bir sistem olan şeriatın İslam’daki fıkıh araştırmacılarının işi
olduğunu ve Allah’ın vahyi olmadığını ifade eder. Ona göre fakihler, kendilerini
şeriatın koruyucusu olarak ikame etmişlerdir. İslam’da olmamasına rağmen
ulemanın “din adamlığı” yarattığını iddia eden Tibi’ye göre İslam hukukunun
tarihsel sosyal değişimlere ve kalkınmaya ayak uyduramaması hayal kırıklığı ve
köktenciliği beraberinde getirmektedir. İslam hukukunun köktenci yaklaşım
tarafından gasp edilmesine rağmen, klasik fıkıh bilginleri şeriatı kutsal
saydıkları için hala kayda değer değişiklikler yapmaya cesaret edemediler.
Tibi, post-Kuranî dönemden 9. yy.’a, 10. yy.dan 12. yy.a kadar ve
Müslüman dünyaya Avrupalı seküler ulus devlet kurumların girişi şeklinde
şeriatı üç döneme ayıran Coulson’un tasnifine anti-batı köktenciliği aşamasını
ekler. Eklediği bu aşamayla hukukun batılılaşmasını ve İslamlaşmasını amaçlar.
1098
1099

Dağ, 2016, s.44-45.
Hashas, 2013, s.63-66.
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Onun için daha önemli olan gerçek uluslararası hukukun İslami tanımlamasını
tüm dünyada İslam’ın empoze olmasını kasteder. Tibi’ye göre İslam’ı tüm
dünyaya dayatmak kültürel çoğulculuğun idealine zıttır. Yüceltilmiş İslami
düzeni kurmaya amaçlayan İslamcılığa karşı İslam’ın çoğulculuğu
barındırdığını ifade eden Tibi’nin düşüncesinde şeriat, uluslararası hukukla
mukayese edildiğinde zayıf kalan bir yapıdır.1100
Tibi, peygamberin inancı ile Batı değerleri arasında en iyi örneklerinden
biri olarak Avrupa’nın kapısında bulunan ve AB adayı olan Türkiye’yi görür. Dinin
prangalarından kurtulmak için halifelik kaldırılmış, başörtüsü yasaklanmış, şeriat
mahkemeleri kaldırılmış, din kamusal alandan özel alana sürülmüş ve laikleşme
zorunlu bir proje olarak görülmüş ve uygulanmıştır. İslam dünyasının nesnel
düşünmeyi ve aklını daha çok geliştirmesini isteyen Tibi, model kurum olarak
Ankara İlahiyat Fakültesi’ni model kişiler olarak ise Yaşar Nuri Öztürk ve Ali
Bardakoğlu’nu görür.1101 Siyasal İslamcılığın temsilcisi olarak gördüğü Yeni
Osmanlıcılığın ve Yeni Osmanlıların karşısında olan Kemalizm’i ve Laikleri olumlu
alternatif olarak gören yazar, Euro-islam teorisinin karşılığını Türk
Müslümanlığında gördüğünü ifade eder.
İslam’ın Hellenizm çizgisini bir model olarak gören Tibi’ye göre,
Helenizm’in Avrupa’ya girişi, İslami gelenekteki dinamik düşünce çizgisi
sayesinde olmuştur. Helenizm’in yardımıyla İslami rasyonalizm benimsenmiş
Avrupa’nın ilk uygarlığı Hristiyanlık üzerinde temellenmiştir. “Batı” olarak
isimlendirilmiş bu yeni uygarlık seküler yapıdadır.1102 İbn Sinacı ve rasyonalist
olan Faslı felsefeci Cabiri’yi olumlu gören Tibi’ye göre gelecek yalnızca İbn Sinacı
veya İbn Rüşd’çü olabilir.1103 8.-14. yüzyıl arasındaki kişi ve görüşlere atıfta
bulunan Tibi’nin dünya görüşünü Helenleşmiş İslam temsil eder. Ortaçağ İslam’ını
bilimsel olarak gören Tibi, ortaçağ rasyonalistlerini; Aristotelesçi emperyalizmin
değil Helenizm’in rasyonel mirasçısı olarak görür. Ona göre Abbasi dönemi, İslam
tarihinde en başarılı ve rasyonalist dönemdir. Grekçe ve Latinceden tercümelerin
yapıldığı Beytül Hikme ile Kurtuba ve Toledo gibi İslam merkezleri bunun
göstergesidir. Başta Müslüman eğitim sisteminde olmak üzere kayıp
mirasın/Helenleşmiş
İslam
canlandırılması
gerektiğinden
bahseder.
Rasyonalistler ile Ortodoks/Sünni ulema yani Mutezile ile Eşari kelamcılar
1100

Hashas, 2013, s.99-101, 109.

1101 Dieter Bednarz ve Daniel Steinvorth, “The Theologians Working Towards a Euro-Islam”, 2008,

https://www.meforum.org/campus-watch/articles/2008/the-theologians-working-towards-aeuro-islam, (Erişim, 16.05.2008).
1102 Tibi, 2007, s.28
1103 Haşhas, 2013, s.92-93.
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arasındaki çatışmayı reformistlerle köktenciler arasındaki çatışmayla kıyaslar.
Akılcılığın ve bu dönemin filozofların dönemine özel atfeden Tibi şunları
ifade eder;
Avrupa'nın Descartes ve Kant'ı olduğu gibi, İslam’ın da Farabi, İbn
Sina/Avicenna ve İbn Rüşd’ü/Averroes vardı. Onlar aynı kalibrede
rasyonalistlerdi. Bununla birlikte, Avrupa'da Descartes’in düşüncesi
kurumsallaştırıldı ve akıl temelli bir felsefe (res cogito) olarak böylece sonuç
olarak Avrupa dünya görüşünü şekillendiren kültürel bir Kartezyenciliğe dönüştü.
Sebep temelli bir felsefe olarak, hakim olan Avrupa dünya görüşünü
şekillendirebildi. Müslüman rasyonalistlerin ise bunu yapmaları engellendi. İslam
medeniyetinin gidişatını ve dünya görüşünü belirleme imkanını reddettiler.1104
Tibi’ye göre Ortaçağlarda Helenleşmiş İslam, çağdaş İslam’la birliktelik arz
eden Habermas’ın sübjektiflik ilkesi bakımından kültürel modernliğin başarısı
olan akılcılaşmadır.1105 Hem Avrupa hem de İslam uygarlığının iyi günlerindeki
İslam’ın Helenleşmesi tarihsel deneyiminden esinlenmiştir. Avrupa fikri kökleri
aydınlanmamada olan özgürlük ve vatandaşlık kavramını içerir. Buradan
hareketle çok kültürlülük ve çoklu kimlik fikri olan Euro-İslam kavramını
belirlemiştir.1106 Hellenleşmiş bir İslam ve toplum algısına sahip olan Tibi’nin
genel olarak tutumu apolojik ve edilgen bir Müslüman tavrıdır. Hellenleştirme,
İslam’ın kendi dinamiklerinden daha çok harici dinamiklerden güç alan bir
dönüştürme talebidir. Nitekim Türker, Hellenleştirme’nin bir Batılılaştırma
projesi olduğunu iddia eder. Ona göre bu proje idari sınıf tarafından İslam’ın
gücü vasıtasıyla Müslüman halka zorlanmış ve tercüme-felsefe hareketinin
ardına gizlenmiştir. Helenleştirme veya Batılılaştırma olayı ise, tercümelerden
tamamen farklı bir durum olup, bir kültürsüzleşme, bir akıl ve paradigma
başkalaşmasıdır.1107
1982 yılında yayımlanan Kahire İnsan Hakları İslam Beyannamesini
yetersiz olduğunu tamamen modern insan haklarını standartlarını
kapsamadığını söyleyen Tibi’ye göre Müslümanlar, Helenleşmiş İslam
kaynaklarında ortak bir ahlak için destekler bulabilirler. Dünya kültürlerindeki
farklılıkları gören insanlığı birleştirebilirler. Batılılaştırmaya veya Batı
değerlerinin evrenselleşmesine karşı uyaran Tibi, batılı evrenselciliğin çözüm

Akt. Hashas, 2013, s.113-114.
Bassam Tibi, Political Islam, World Politics and Europe, Routledge, London 2007, s.xx.
1106 Hashas, 2013, s.121.
1107 Sadık Türker, “İslam Siyasetinde Ana Etken Olarak Roma Eğilimi”, Kutadgubilig Dergisi, S. 21,
s.213.
1104
1105

603

Ahmet DAĞ

olmadığını bireysel hakları göz önünde tutan çoğulculuğu benimser.1108
Arap Baharı ve 9/11 ışığında siyasal İslam’ı tasfiye üzerine odaklanan
Tibi’ye göre İslam dünyasında bir kişi (yeni bir Luther A.D.) şeriatı reform
edebilir. Bu bağlamda Avrupa’daki İslam da reform edebilir ve yeniden
düşünebilir. “Euro-İslam” kavram öncülüğünde cihat ve dava gibi şeriatın
terkedilmesine gerek duyar. Euro-İslam, Avrupalılaşma ve çoğulculuğu
kuşatma üzerine temellenmiştir. İslam şeriatında Demokratik Avrupa
olgusunun karşılığının temelleri yer yoktur. Avrupa’nın İslamileşmesini talep
eden İslamcılar, Avrupa kimliğine ve medeni açık topluma tehdit olarak görülür.
Avrupa’nın İslamileşmesi yerine alternatif olarak İslam’ın Avrupalılaşmasını
benimseyen Tibi cihatçılık/jihadism ile 9/11, Madrid, Amsterdam-2004 ve
Londra-2005 saldırıları arasında ilişki kurar. Demokrasi ve demokratik barış
fikrini siyasal İslam’a alternatif gören Tibi, küresel cihadı yalnızca basit cihatçı
terör olarak ve Batı hegemonyaya karşı değil İslam fikrine karşı olan batı fikrine
karşı bir oluşum olarak anlar. Dinî fundamentalist hareketleri kültürel saflık
üzerinde temellendiğini ve herhangi bir melezliği/hybiridity reddeder.1109
Tibi’ye göre Avrupa ve Müslüman göçmenlerin, 2004-2006 arasında Madrid,
Amsterdam, Paris ve Londra'daki şiddet olaylarını ateşleyenler gibi cihatçıları
üreten İslamcı diaspora ideolojisine karşı bir Avrupalı İslam'a ihtiyacı var. 1110
Müslüman ülkelerinin çoğunun sosyo-politik ve kültürel gerçeklerinin,
Avrupa modern sosyolojisi ve politik felsefesine dayalı olarak incelenmesi
gerektiğinin düşünen Tibi’nin Avrupa İslam’ı, İslam’ın barışçıl ve kişisel
olmasına karşın şiddet ve hegemonik olan İslamcılık karşıtıdır. Çok kültürlülük
Müslüman coğrafyada olan aşiret ve ataerkilliğin kıracağını düşünür. Seküler
İslam’ı reform için anahtar olarak gören Tibi, küresel değişimlerle baş
edebilecek “medeni İslam”ın algılamayıp selefi unsurlara rücu etmeyi sorun
olarak görür. Dini reforma ve kültürel değişime yönelik tarz olan kültürel
modernlik olan Euro-İslam, Avrupa’da reform bir tarzıdır. Siyasetin
sekülerleşmesi, bireysel insan haklarının desteklenmesi ve Mutezile ekolünün
felsefe ve akılcılığı olan klasik mirasın canlanması kültürel modernlik Euroİslam’ın üç ana sütunudur. Tibi'ye göre İslam, Avrupai menşe olan bu değerleri
kucakladığında “açık”, “sivil”, “laik”, “liberal” ve “çoğulcu” olabilir.1111 “Ümmet”
kavramını siyasallaşmış bir kavram olarak gören yazara göre Avrupa’daki
Hashas, 2013, s.108.
Tibi, 2007, s.xıv, 5.
1110 Hashas, 2013, s.97
1111 Hashas, 2013, s.431-432.
1108
1109
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Müslümanlar, Avrupa kimliğ iyle bağ lantılı olan Euro-İslam kavramıyla ve İslami
olmayan toplumsal ve siyasal çevreleriyle Avrupa’da kendi değ erlerini
oluşturabilirler. Sivil toplumun siyasal kültürüne bağ lı olan İslam’ın kültürel
bağ ıntısı olarak Avrupalı Müslümanlar vatandaşlık hak ve vazifelerine
sahiptirler.1112
Greenwood’a göre Müslüman ve sosyal bilimci olarak Euro İslam’ı
yaratmak için din ve siyaset arasında bağlantı kurulmasının gereğine inanan
Tibi için Euro-İslam, İslamileşmiş Avrupa teşebbüsüne bir alternatiftir. Tibi’yi
İslam’ın ve 21. yy.ın Martin Luther’i olarak gören L.E. Harrison talebi açık,
hoşgörülü yaratıcı İslam’a dönme iddiası olan Tibi’nin projesini ise yalnızca
dünya barışına tehdit olan cihatçılığa karşı bir proje olarak değil milenyum
öncesi insanlığın ilerlemesini sağlayan kıtaları aşan bir proje olarak görür.1113
Tibi, Euro-İslam söylemini en çok siyasal İslamcılığın tasfiyesi ve ona
alternatif olan bir proje olarak görür. İnanan/mümin ve inanmayan/kafir
dikotomisine dayandığı düşündüğü siyasal İslamcılığı ve Avrupa’nın
İslamlaşmasını sorun olarak görür asıl olması gerekenin Avrupa’da İslam’ın
Avrupalılaşması olduğunu söyler.1114 Ona göre siyasal İslam, ayrılıkçı bir
diaspora zihniyetini sürdürdüğü için, Müslüman göçmenlerin gerçekte Avrupalı
vatandaşlar haline gelmeleri için hiçbir zaman bir zemin oluşturamaz.1115
Avrupa merkezciliği, İslami dava misyonerlik kadar kötülük olarak gören
Tibi’ye göre göçmen Müslümanlar, Avrupa’nın Müslümanlaşması davasından ve
göçü İslamlaşma için bir araç olarak görmekten vazgeçmelidirler. O, “Leküm
diniküm” ayetini dini çoğulculuk için bir imkan olarak görür.1116
Müslümanların yayılmacı vizyona sahip S. Kutup ve dünya için seküler ve
demokratik barış vizyonu ortaya koyan Kant arasında tercih yapmaları
gerektiğini söyleyen Tibi, Müslüman Avrupa veya Euro-İslam için modernlik bir
dünya görüşü üzerinde temellenmiş seküler değerlerle ilişkilidir demokrasi
siyasal bir kültürdür. Tibi, gerçek dünyanın Dar’ül İslam ve Dar’ül Harp olarak
bölünmüş olmadığını ve demokratik çoğulculuğun İslami olmayan topluluklar
için uygun bir çözüm olduğunu düşünür. İslam toplulukları için de cihatcılığın
boş vaatleri yerine demokrasi kavramını barış ve çoğulculuk kavramlarını
Rakovic, Slavisa, Culturalized Europe and its Muslim Subcultural Other: The Structure of SocioPolitical Representation of the Europe-Islam Relationship, (Institutum Studiorum Humanitatis,
Doktora Tezi), Ljubljana 2011, s.97.
1113 Tibi, 2007, Giriş.
1114 Tibi, 2007, s.11.
1115 Tibi, 2001, s.208.
1116 Tibi, s.2001, s.203.
1112
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önerir.1117 Avrupa vatandaşı olma tercihinde bulunan Batıda yaşayan bir
Müslüman olarak ne etnik Alman yurttaşlığını/ staatsbürgerschaft ne de
siyasallaşmış Müslüman/ümmet kavramını kabul eder. Çok kültürlülüğe karşıt
olan kalıtsal Avrupa ırkçılığıyla mücadele eden Tibi, vatandaşlık siyasal
kimliğiyle birleşmiş bireysel kültürel kimliği savunur.1118
Sonuç
Tibi, kendini dini kültürel olarak bir Euro-İslam, etnik olarak Şam’lı bir
Arap ve siyasal olarak bir Alman vatandaşı olarak görür. Bu bileşimlerin
kompleks kimlik formunu meydana getireceğine inanır. Kendi tecrübesinden
hareketle İslam’ı zamanla değişen koşullara göre ayarlanabilen ve
Müslümanların kendileri tarafından tasarlanan sürekli değişen bir kültürel
sistem olarak algılayan Tibi’ye göre Avrupa'da yaşayan Müslümanlar Avrupalı
kimliğine uygun olarak bir Avrupa-İslam'ı şekillendirebilirler. Ona göre birlikte
yaşamak için Avrupa-Müslüman anlayışını geliştirmek ve Müslümanların
entegrasyonunu kolaylaştırmak için Avrupa-İslam mirasıyla ilgili yeni örnekler
geliştirme zorluğu vardır. Avrupa’nın İslamileştirme çabasından daha çok dinin
Avrupa’nın kültürel, sosyal ve siyasal kimliğiyle uyumlaştırılarak İslam’ın
Avrupalılaşması önerisinde bulunan Tibi ve Euro İslamcılar, Batı Afrika,
Endonezya, Arap veya Fars versiyonu İslam türleri olduğu gibi Avrupa İslam’ı
formu olabileceğini de söylerler.
‘Laik-modern’ karakterli bir din olması tasarlanan Euro-İslam’ın bütün
dinleri kapsayan bir ‘hoşgörüye sahip olması’ planlanmıştır. Tibi, ‘Problem,
Avrupalıların çoğunluğunun İslam’a dahil olup olmamaları değil, daha çok
şeriatçı İslam’ın mı yoksa Avrupa İslam’ının mı Avrupa’da egemen olacağıdır’
diyerek, İslam’la ilgili son zamanlarda gündeme gelen düşünce ve
uygulamaların amacını, doğ rudan değ ilse bile, hiçte gizli olmayan bir tarzda
ifade etmektedir.1119 İmani İslam ile siyasal bir ideoloji olan İslam arasında
ayrım yapan kendini liberal, ılımlı ve reformist bir Müslüman olarak tanımlayan
Tibi’ye göre İslam, bir tehdit değil bilakis hoşgörülü bir dindir.1120
Tibi’nin “liberal İslam”ı “klasik” ya da Avro-modernisttir, çünkü modern
değerlerin Avrupalı olduğunu ve hangi dinin (İslam’ın) üstlenilmesi gereken bu
değerlere uymak gerektiğini varsaymaktadır. Tibi’nin projesi, Euro-modernite
üstünlüğü kompleksiyle dinî dogmayı ve üstünlüğü değiştiriyor. Yine, bu tür bir
Tibi, s.2007, s.66.
Tibi, s.2007, s.201.
1119 Ertunç, 2005, s.37.
1120 Hashas, s.2013, s.92-93.
1117
1118
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reformun gerisinde kalan modern ve gelenekselin aynı Avrupalı bakış
açısıdır.1121 Eurosantirik bir konuma göre belirlenen ve apolojist bir tutuma
sahip Tibi ve diğer Euro-İslam taraftarları, Batı’nın “entegrasyon” diye
ifadelendirdiği fakat özü itibariyle asimilasyona çok yakın olan söylemlerini
Euro-İslam söylemiyle meşrulaştırma sürecine dahil olmuşlardır. Euro-İslam
projesi yalnızca dini reform isteyen bir proje olmayıp toplumsal ve siyasal
içeriğe sahip olan bir projedir. Protestanlıktan mülhem reformist bir hareket
olan Euro-İslam İslam’in özünün dönüştürülmesi ve içinin boşaltılmasını
sağlayan bir modeldir. Sekülerlik ile Müslüman kalma ikileminde siyasal İslamcı
veya getto İslam’ı durumuna düşmemek için sekülerleşme veya
dünyevileşmenin tercih edilebilir olduğu düşüncesine dayanmaktadır.
Bu projenin en uygun havzası olarak Avrupa’da Almanya olarak
görülmüştür. Özellikle Müslüman-Türk popülasyonun sayısal fazlalığı ve
dönüşüme direnci bir proje yoluyla kırılmaya çalışılıyor denilebilir. Nitekim
Almanya’da açılan yedi ilahiyat fakültesi, merkezi otorite tarafından
desteklenen bazı vakıfların varlığı ve çalışmaları, dışarından gelen imamlara ve
göçmenlerin kurdukları derneklere gösterilen tepki bunun en büyük
göstergesidir. Tekbiçimli/uniformist bir yapıya sahip olan Avrupa, dinî
kimlikleriyle farklılık arz eden göçmen Müslümanları entegre/benzeştirmek
için böyle bir projeyi olumlu görmektedir. Euro-İslam, farklı kimliklere
tahammülü zayıf olan Batı’nın Avrupalılık imgesine uygun bir kimlik üretme
kaygısına hizmet eden bir proje görünümü sunmaktadır.
Tehlike olarak görülen “Siyasal İslamcılık” ve bir mahkumiyet türü olarak
görülen “Getto İslam’ı” söylemleri öne çıkarılarak bunların karşısına daha
olumlu bir ifade olarak görülen “Euro-İslam” projesi kavramlaştırma üzerinden
bir Müslümanları edilgenleştirme ve nesneleştirme projesi olduğu
görülmektedir. Avrupa’nın “Avrobistan”a dönmesinden duyulan kaygı ve
“İslamofobia” paranoyası Batı’yı yeni bir İslam arayışı içerisine itmiş bunun
neticesinde Euro-İslam uygulanabilir bir proje olarak görülmüştür. Söz konusu
bu proje, üst kimlik olan Avrupalıya benzeştirme çabası olan toplumsal ve
siyasal bir projedir. Müslümanları özneleştirme çabasından daha çok
nesneleştirme çabasına sahip bir tutum edinmektedir. Yenilgi psikolojisine ve
apolojik tutuma dayanan Euro-İslam veya Avrupa İslam’ı, Türker’in ifade ettiği
geçmiş yüzyıllarda İslam’ın Helenleştirme/Batılılaştırma tecrübesini andıran
yeni bir Helenleştirme/Batılılaştırma projesidir. Yalnızca dini içerik taşımayan
aynı zamanda sosyal, siyasi, iktisadi maksatlar
içeren İslam’ın
omurgasızlaştırılması projesidir. Evet hem Avrupa’da hem de dünyanın diğer
1121

Hashas 2013, s.433.
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coğrafyasında yaşayan Müslümanların ciddi sorunları var olduğu aşikardır.
Sorun, İslam’ın ne türlü olduğu veya olacağı sorunu olmaktan daha çok
Müslümanların niteliği ve duruşuna dair ciddi sorunlar taşımalarıdır.
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Kurucu Bir Disiplin Olarak
Kelâm İlmi
Doç. Dr. Arif AYTEKİN
Düzce Üniversitesi
ÖZET: Din, genel hatlarıyla iman ve amelden ibarettir. Kur’ân’da var olan her şeye olduğu
gibi iman etmek bir Müslüman için farzdır. Buna sahih sünneti de ilâve etmek zorunludur. Bu iki
kaynaktan sübûtu ve manaya delâleti kat’î olan nasların reddi, inkârı gerektirir. Din adına bu
hususları belirleyen kurucu ilmî disiplinlerin başında Kelâm ve Fıkıh gelmektedir. Müstakil birer
ilim oldukları zaman zaman tartışılan Tasavvuf ve İslâm Felsefesi, adı geçen iki kurucu disiplinin
kontrolünde olması zorunluluğu vardır.
The Muslim Theolojy
as a Founding Discipline
ABSRACT: Religion, generally consists of faith and practice. A muslim has to believe in
every matter in The Holly Quran and the authantic Traditions of Prophet. If a muslim rejects a
matter of these main sources he became an infidel. The first determining principles of these issues
are muslim theolojy and law. The other sciences as sufizm and the muslim philosofy must be in
conrol by the two principles mentioned abowe.

Giriş:
Bilindiği gibi, İslâm dininin asıl kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir. Sünnet ise, bu
aslı açıklayıp onu hayata uygulamakla ortaya çıkmış ikincil kaynaktır. Daima
birlikte ele alınması gereken bu iki ana kaynak, dinî hayatın inşasında öncelikle
inançların tashihini hedef almıştır. Hz. Peygamber ve sahabe, İslam’ın on üç
senelik Mekke döneminde bu hedefe ulaşmak için öncelikle müşriklere karşı var
gücüyle mücadele etmiştir. Medine döneminde ise amelî hükümler uygulanarak
dinin insan mantığı ve sosyal hayattaki hikmeti ve önemi ortaya konmuştur.
Yirmi üç yıllık dönemde gerçekleştirilen din ve şeriat olgusu, Kitap-Sünnet
bileşeni olarak canlı bir şekilde Müslümanların hayatında yer almıştır. Hal böyle
olunca, o günkü İslam toplumunda bir disiplin içinde başka ilmî çalışma yapma
gereği duyulmamıştı denebilir. Hz. Peygamberden sonra, sahabe kavli de ilk iki
kaynak yanında yardımcı kaynak olarak kabul edilmiştir. İslâm’ın, Arabistan
dışında diğer coğrafyalara yayılması ile buralarda karşılaşılan çeşitli inanç ve
kültüre sahip sosyal gruplar arasında ortaya çıkan anlayış ve uygulama
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ihtilafları nedeniyle, Tabiîn döneminden itibaren İslâm dinine ait inanç ve amel
konusunda yeni çalışmalar yapma gereği duyulmuştur. Bunun anlamı, asıl
kaynaklardan kopmama gayretidir. Bu uğurda yapılan tespitler, çözümler ve
uygulamalar sonuç itibariyle iman ve amel konusunda ilmî disiplinlerin
doğmasına yol açmıştır. İşte bu disiplinlerden biri Akâid/Kelâm, diğeri de Fıkıh
ilmidir. Bu iki kurucu disiplin, diğer bütün İslâmî ilimlerin temelini oluşturur.
Her iki disiplin de dinin asıl kaynaklarına uygun bir şekilde aksiyonerdir. Reaksiyoner ve reddiyecilikleri, tâbi oldukları iki temel kaynakta görüldüğü kadar
olup öncelikle ve özellikle kendi tezini beyan eder ve onu savunur. Bunun
örneğini usul metinlerinde görmek mümkündür. Usûlüddin dediğimiz akâid
metinlerinden Tahavî’ye (321/933) âit “Ehl-i sünnet ve’l-cemaat Akidesi” buna
örnek olarak verilebilir. Çok aktif ve aksiyoner bir üslup içeren bu akâid risalesi,
ancak satır aralarında batıl inançları nezih bir şekilde reddeder. Eslem üslupla
kaleme alınan akîde, itikadî esasların, Kitap ve Sünnetteki delillerini, verdiği
tarif ve kullandığı tabirler içinde barındırır. Bu yöntem, ayrıca kendi içinde
hissedilir şekilde bir kelâm olgusunu da taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında
Ehl-i sünnet kelâm ilmi, akâid prensipleri ile aynı değerleri taşımakta ve bu
özelliği itibariyle de evrensel olup bütün inananlara ve hatta bütün insanlara
açıktır. Tasavvuf ve felsefede olduğu gibi bağlıları için her hangi bir ön kabul
şartı ve hazırlık gerektirmez. Hâsılı dinen bilinmesi, inanılması ve uygulanması
gerekli olan hususları akâid/kelâm ve fıkıh ilmi tespit etmiş olup bunlarla ilgili
dünyevî ve uhrevî hükümler de belirlenmiştir. Bu yönüyle her iki ilim de
inşacı/kurucudur. Bu iki kurucu ilim de aslında İslâmî ilimler diye adlandırılan
İslâm felsefesi ve tasavvuf gibi ilimlere kaynaklık eder ve onlara yön verir. Bu
ilimlerde bir sapma söz konusu olunca o takdirde her iki kurucu ilmin usulüne
dönülerek yeniden inşa ve ıslah yoluna gidilir.
Kurucu disiplinler olarak kelâm ve fıkıh ilmi, kişinin leh ve aleyhinde
olanları belirler. Bunun sonucu olarak da iman ve amel bakımından kişinin
dünya ve ahiretle ilgili görev ve sorumluluklarını beyan eder. Halbuki örnek
olarak zikrettiğimiz ilimlerden tasavvufta böyle bir belirleyicilik ve sonuç
itibariyle bir bağlayıcılık yoktur. Tasavvufta, bir mürşidin izinden gitmek üzere
belli zaman ve mekânlarda belli zikir ve ritüellerle kalbin ve dilin meşgul
edilerek mâsivallaha yönelmekten korunması hedeflenir. Fakat tasavvufçuya
göre bu sistem içine girmeyenlerin hedeflenen o meziyetleri elde etmesi
mümkün müdür? Değilse o zaman bu durum, İslâm’ın evrenselliğine uygun
düşer mi? Yani inanç ve din, tasavvufun ön gördüğü sisteme bağlı olsaydı bu
dinin bütün insanlara öğretilmesi ve hidayete ermeleri için kendilerine tebliğ
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yapılması mümkün müdür? Öyleyse tasavvuf, kurulmuş inanç sistemi üzerinde
kendi halkasına dâhil olan insanlara sağladığı manevî haz ve zevk ile sınırlı olup,
İslâm dinine has olan evrensellikten uzak bir konumda kendisini çok özel bir
çerçeveye oturtmuştur denebilir. Bu konuda, İbn Arabî’nin (638/1240)
Fusûsü’l-hikem örneği üzerinde durulacaktır.
İbn Sina’ya (428/1037) göre tasavvuf metafiziğe bağlı olup başlı başına bir
ilim değildir. Zira İbn Sina’nın tasavvufu aşk felsefesine dayanır.1122 Buna karşılık
Gazzali’ye(505/1111) göre mutasavvıfların yolu tasfiye yolu olup hem ilim hem
de hal bakımından kemal yoludur ve bütün yollardan üstündür. Ancak
mutasavvıfların Allah’lık iddiasında bulunanları, hulûl ve ittihad inancında
olanları gerçeğe ulaşmaktan uzaktırlar.1123 Bu hükmün hedefinde İbn Arabî
felsefesinin olduğu söylenebilir. Ayrıca Gazzalî’nin bu cümlesinden,
mutasavvıfların makbul olanı, müteşerri olanlardır sonucunu çıkarabiliriz.
Diğer bir örnek olarak vermek istediğimiz iki ilimden İslâm felsefesi
konusuna gelince, Müslüman bir felsefeci inanç esaslarının insana yüklemediği
boyutlarda düşünce ve tefekkürle meşgul olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında
felsefenin değer verdiği kavramlar, düşünce ve tefekkür, ancak bu sistem içine
girip bu yolla edineceği tecrübe, alacağı haz ve itminan, onunla özel meşgul olan
bu insanlar için geçerli olup diğer insanlara göre bu gibi şeyler fazla bir anlam
ifade etmeyebilir. Zaten felsefe, insanlar için zorunlu kurallar koymaz ve bunların
sonuçları itibariyle de fertleri sorumlu tutup, özellikle uhrevî ikaz ve yükümlülük
beyan etmez. Felsefe/İslâm felsefesi, aklî delilleri öncelediği için nakle aykırı
düşen durumlarda nakli terk edip aklî prensiplerini işletmeye devam eder.
Sonuçta bazı inanç esasları yıkılmış olsa da felsefeci kendisinin daha doğru
düşündüğünü zanneder. Fakat sonuç olarak da dinî ve şer’î kurallar gereği tekfir
edilmekten kurtulamayabilirler. Nitekim en azından üç konuda tekfir
edilmişlerdir:
Allah’ın cüz’iyyâtı bilemeyeceği meselesi: Farabî (339/950) ve İbn Sina her
ne kadar açıkça “Allah cüz’îleri bilmez” dememişlerse de kelâmcılar onların bu
konularda söylediklerinden Allah’ın cüz’îleri bilemeyeceği sonucunu çıkararak
bunu reddetmişledir. Bu kelamcıların başında Gazzali gelmekte olup bu durum
İslam düşünce tarihinde geniş yankılar uyandırmıştır.1124
1122-

Cavit Sunar, İslamda Felsefe ve Farabî, II, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları,
Ankara 1972, s. 13.
1123- age, s. 24; Gazzali, el-Munkız, çev. Sait ve Zihni, İstanbul 1289, s.15-21,
1124- Mustafa Çağırıcı, “İbn Sina” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 8, İstanbul 1993,
s.150.
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Âlemin kıdemi iddiası: İbn Sina’ya göre de âlemin meydana çıkışında
zamana ait bir başlangıç yoktur. Dolayısıyla o da fâil sebep gibi, Allah gibi ezelî
ve ebedîdir. Allah’ın ezelîliği ve ebedîliği kendi zatındandır. Âlemin ezelîliği ve
ebedîliği ise kendiliğinden olmayıp fâil bir sebebe dayanır. Bütün ikinci
dereceden olan sebepler, en sonunda bu ilk sebebe dayanırlar. Kendiliğinden
zorunlu olan bu ilk sebep tabiat alanındaki mekanik zorunluluğun da sebebidir.
Zira tabiat âlemi, kendi zorunluluğu şuuruna sahip olan Allah’tan sudûr
etmiştir.1125 Her şeyden önce bir tabiat bilgini olan İbn Sîna’ya göre kâinat veya
madde ezelî ebedî değişmez kanunlara bağlıdır.1126
Haşr-i cismanînin reddi: İslam filozoflarından İbn Sina ile İbn Rüşd
(638/1240) mutluluğu aklî lezzete erme, azap ve ızdırabı da bundan yoksun
olma şeklinde açıklayarak haşrin cismanî değil ruhanî olacağını ileri
sürmüşlerdir. İslâm âlimleri ise haşrin cismanî olacağı görüşündedir. Kıyameti
tasvir eden âyet ve hadislerde insanların göz, yüz, baş, ayak gibi organlarından
bahsedilmesi cennet ve cehennem hayatıyla ilgili olarak ancak bedenle yerine
getirilebilecek fonksiyonlardan söz edilmesi, haşrin cismanî olarak
gerçekleşeceğine ilişkin açık delillerdir.1127
Felsefe, kendi düşünce sistemini kurarken İslâm itikadına dâir bazı
esasları yıkabiliyorsa bu onun, dinî ilimlerde kurucu disiplin olmayışı
nedeniyledir diyebiliriz.
Sosyal psikolojinin yükleme kuramı’1128ndan istifade ile bu “Tekfir”
kelimesine yüklenebilecek muhtemel anlamların, dinî ve itikadî kaygılardan çok
toplumsal bir kaygının izalesi için kullanılan psiko-sosyal bir kalıp yargı
olabileceği yorumunun,1129 nasların zahirine aykırılığı nedeniyle geçerli bir
yargı olamayacağı söylenebilir.
Tebliğde, kurucu disiplinler olarak sadece Akâid/Kelamın koyduğu
prensipler ve hükümlerden örnekler verilerek diğer ilimlerden özellikle
Tasavvuf ve felsefenin/İslâm felsefesinin vardığı sonuçlar mukayese edilecektir.
Üzerinde durulacak konulardan, önemine binaen Hâlik-mahlûk, kâinat-insan
ilişkisi ve kader anlayışı konuları önem arz etmektedir.
1125-

Sunar, age, s. 9.
Age, s.10
1127- Süleyman Toprak, “Haşir” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 16, İstanbul 1997,
s.417.
1128- İbrahim Gürses, “Yükleme Teorisi ve Din İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme”, Uludağ
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi C. 17, S. 2, 2008 s. 359. (“yükleme” kelimesi, bizi çevreleyen
dünya hakkında veya kişisel eylemlerimiz hakkında nedensel açıklamalar yapmak için
kullandığımız bir kavramdır.)
1129- Beyazıt Yaşar Seyhan, “Gazali’nin İslam Filozoflarını Tekfir Etmesinin Yükleme Kuramları
Açısından Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 (2), s. 278.
1126-
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Tevhid İnancının İnşası ve Allah-Kâinat İlişkisi:
İncelemek istediğimiz konu, varlık meselesi esasına dayanmaktadır. Şöyle
ki, varlık iki kısımdır: Hâlik/yaratan ve Mahluk/yaratılmışlar. Allah Hâlik, geri
kalan her şey, yani kâinat Mahluktur… Yaratan varlık, zât, sıfât ve fiilleriyle
birlikte ezelî ve ebedîdir; başlangıcı olmadığı gibi sonu da gelmeyecektir. Hâlik
olan, zâtı ve sıfatları itibariyle tek ve eşsiz olup hiçbir benzeri yoktur. Sonsuz
ilmi ve kudretiyle yaratmış olduğu kâinatın gerçek yönetimi ve idaresi O’nun
elindedir. Bu dünyada, fizik âlemde geçerli olan bütün tabiî kanunlar ve bu
kanunlara uygun olarak yürüyen mükemmel sistem O’nun kudretine bağlı
olduğu gibi; belki bu kâinattan daha mükemmel olan âhiret hayatı ve oraya ait
geçerli hayat sistemi de O’na bağlıdır. Bütün bu hususlarda O’nun ne bir eşi
benzeri vardır ne de ortağı. Bu anlatmak istediğimiz hususlara kısaca Tevhid
inancı denir. Allah’a ait bütün dinler ve bu dinlerin temsilcileri olan
peygamberler, insanlara hep bu inancı anlatmış ve öğretmişlerdir. Bu inanç
sistemi ve ona bağlı hayat nizamı, insanlar tarafından bozuldukça ve yeni
ihtiyaçların karşılanması söz konusu oldukça, Allah tarafından yeni bir din
gönderilmiştir. İşte bu dinlerin sonuncusu İslâm dini olup bundan sonra bir din
daha gelmeyecektir. O yüzden, son dini kimseler bozamayacak ve
değiştiremeyecektir. Bu husus Allah tarafından garanti edilmiştir.1130 Aslı esası
kıyamet kopuncaya kadar değişmeden devam edecek olan dinin inananlarında
değişiklik ve birtakım sapmalar olunca, değişmeyen asla dönüp, haktan sapan
insanların doğru yolu bulması ve bozulan hayat nizamının yeniden düzeltilmesi,
bu dinin kurucu disiplinleri vasıtasıyla temin edilebilecektir. Esefle
belirtmeliyiz ki, günümüzde, dinî ve hattâ dünyevî meselelerimizin çözümü
konusunda işlerin belli otoritelere havale edilerek kolaycılık tercih edilip ciddî
çalışma, mücadele ve gayretlerden uzaklaşılmaktadır. Bu mantıkla ve bu
atmosfer içinde yetişen genç nesillerin, inançlarının korunması ve dine uygun
yaşantı uğrunda ancak düşük yoğunluklu bir azim ve mücadele
sergileyebileceklerini tahmin etmek zor değildir. Yoksa sıcak mevsimlerde oruç
tutmayan, soğuk günlerde abdest alıp namaz kılmayan Müslüman gençlerin
davranış, inanış ve ruh halleri neyle izah edilebilir? Ülkemizde ve diğer İslâm
ülkelerinde yaşanan gizli bir Deizm hali hangi sebebe bağlanabilir?
Allah’ın Bir’liği konusu, yani eşsiz ve tek oluşu, mahlûkata benzemeyişi
hemen hemen bütün akâid risalelerinde aynı şekilde ifade edilmiştir: “Allah

1130-

Hicr, 15/9
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Teâlâ Bir’dir, eşi-benzeri yoktur; O’ndan başka ilah yoktur”.1131 Allah’tan başka
ilah yerine konan her şey reddedildiği, yok sayıldığı için Mekke’nin fethi günü
Hz. Peygamber: “De ki “Hak geldi, bâtıl yıkılıp gitti. Zâten bâtıl, yıkılmaya
mahkumdur.” (İsra, 17/81) âyetini okuyarak, elindeki asâ ile işaret etmesiyle
birlikte, Kabe’deki putlar, yere sabitlenmiş olmasına rağmen, ânında bir bir yere
devrilmişti.1132 Bu yıkılan putlar, aslında onların temsil ettiği batıl inanç ve
zihniyetin yıkılışı olup yerine Tevhid inancının kurulması anlamına geliyordu.
Allah’ın Bir’liğini ifade eden tevhid konusunda çok sayıda delil getirilirse de
bunlar içinde kullanılan delillerden en yaygın olanı, burhan-ı temnu delilidir.1133
Kur’ân’î nassa1134 dayandırılan bu delil, Allah’tan başka yaratıcı bir ilah
olmadığını ısbat ederken; İbn Arabî gibi bazı tasavvuf ehli, Allah’ı mahlûkat ile
aynı görerek Tevhid inancını kökünden sarsmış sayılır. İbn Arabî, Allah’ı
mevcudatın aynı görüp, bu mevcudata da insan-ı kebir deyince Allah’a büyük
insan demiş sayılır. Zira insana da ezelî olan şekliyle hâdis, zuhur ve neş’eti
bakımından ebedî ve dâimî olarak bakar.1135 Ona göre bir anlamda “Allah, büyük
insandır!”1136 Böyle olunca Hâlik ile mahlûk eşitlenmiş sayılır. Nitekim İbn
Arabî’ye göre Allah kendini insanla tarif ve tavsif ederek tanıtır:1137 “…O, nefsini
bize bizimle vasfetti. Binaenaleyh biz O’nu gördüğümüz vakit kendi nefislerimizi
görürüz ve O bizi gördüğü vakit Kendi nefsini görür…”.1138
Allah’ın sıfatları konusunda, ta’tîl ve teşbihi nefyederek Tevhid inancını
tesbit eden ehl-i sünnet akidesinin önemli bir vasfını oluşturan tenzih
kavramını, bakınız İbn Arabî nasıl iptal etmektedir: “Bil ki hakikat erbabı
nazarında Allah’ı tenzih, O’nu tahdid ve takyid etmektir. Hakk’ı tenzih eden
kimse ya câhildir, ya edebi noksan kimsedir…”Mutlak tenzih yoluna sapan
kimse farkında değildir ve zanneder ki doğru yolu tutmuştur. Halbuki o yolunu
1131-

Ebû Cafer et-Tahavî, Akîdetü ehli’s-sünneti ve’l-cemaa, Bereket Yayınları, İstanbul 2011, md.
1-9.
1132- İbn Hişam, es-Siretü’n-Nebeviyye, C.3, s.572; İbn Kesir, el-Bidâye ve’n-nihâye, Beyrut 1976, C.4
s. 302; Mustafa b. Hasenî es-Sibâ’î, “es-Sîretü’n-Nebeviyye”, el-Mektebtü’l-İslâmî 1985, s.157.
، وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص، فطاف عليها، دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة يوم الفتح على راحلته:قال ابن عباس
: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ً [االسراء:فجعل النبي صلى هللا عليه وسلم يشير بقضيب في يده الى األصنام ويقول
. حتى ما بقي منها صنم إال وقع، وال أشار إلى قفاه إال وقع لوجهه، ] فما أشار الى صنم منها في وجهه إال وقع لقفاه81
1133- Ebü’lmuîn en-Nesefî, Tebsiratü’l-edille, Haz.: Claude Salamé, Dimeşk 1990, s. 81-92
1134- Enbiyâ, 21/22
1135- İbn Arabî, “Fusûsü’l-hikem”, Litera Yayıncılık, Haz.: Mahmut Erol Kılıç- Abdürrahim Alkış,
İstanbul 2016, s. 27-28.
1136-Bürhanüddin el-Bikaî, Tenb^hü’l-gabî ilâ tekfî İbn Arabî, Haz.: Abdurrahman Vekil, Darü’lkütübü’l-ilmiyye, Beyrut 1980, s. 38-39
1137- İbn Arabî, age, s.31
1138- Bikaî , age,.27-28; M. Nuri Gencosman, “Fusûsü’l-hikem trc. İstanbul Kitabevi Yayınları,
İstanbul 1971, s.24
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kaybetmiştir…”.1139 Aslında Hakk’ın tenzihi, mahlûkata benzemeyişi
nedeniyledir. Öyle anlaşılıyor ki bu tenzih akidesi, “vahdet-i vücut” anlayışına
aykırıdır. İbn Arabî’nin tenzih konusundaki endişesi bu yüzdendir. İbn Arabî
felsefesi, varlığı Hakk’ın sûreti ve Hakk’ı da bu sûertin rûhu olarak görünce
Hakk’ı tanımak, sûreti tanımakla eş tutulmuş olup “Kendini bilen Rabbini
bilmiştir”
sözünün,
aslında
“vahdet-i
vücut”
nazariyesi
için
söylendiğini/uydurulduğunu gösterir. Halbuki metafizik konularda âdeta takip
ve taklit ettiği Farabî, ilk varlık konusunda çok farklı ve tutarlı düşünceye
sahiptir: “Farabî, el-Medinetü’l-Fâdıla’sında “ilk mevcud” konusunu kitabın
başında ele alır ve “O öyle bir mevcuttur ki onun var olması için ne “onunla
oldu”, ne “ondan oldu”, ne “onun için oldu” denecek hiçbir sebep bulunamaz. O
ne maddedir, ne de madde ve mevzu ile kaimdir. Onun varlığı her maddenin ve
her mevzuun dışındadır. Onun sûreti de yoktur. Çünkü maddesiz sûret olmaz.
Onun sûreti olsa idi zatının madde ve sûretten teşekkül etmesi lazımdı. Öyle
olunca da kendisini teşkil eden bu iki cüzle kaim olması lazım gelecekti ve var
olması için bir sebep bulunmuş olacaktı. Zira bu cüzlerden her biri onun toplu
bir halde bulunmasına sebep olacaktı. Halbuki biz onun ilk sebep olduğunu
kabul etmiş bulunuyoruz. Onun var olması için hiçbir maksat ve hiçbir gaye
yoktur ki o gaye ve maksat için var olsun. Öyle bir şey olsa idi bunlar onun var
olması için birer sebep teşkil ederlerdi, bu yüzden o da ilk sebep olmazdı. O, aynı
zamanda varlığını kendinden eski bir şeye borçlu olmadığı gibi kendi dûnunda
bir şeye borçlu olmaktan da uzaktır.1140 Ancak, varlığın mutlak Bir’den çıkıp bir
sıra düzeni içinde evreni oluşturması anlamında felsefe terimi olup Pilotin’e
dayandırılan determinist bir sistem olan sudûr nazariyesi1141 konusunda İbn
Arabî, Farabî’yi esas alır. Zira bu nazariye, Vahdet-i vücud felsefesine zemin
teşkil etmektedir. Sudûr nazariyesine göre Allah, kâinatın varlığı için yeterli
sebeptir. O’nun salt akıl olması, kendi zatını bilmesi ve düşünmesi sayesinde
irade ve ihtiyarına gerek kalmadan bu varlık tabiî bir zorunlulukla O’ndan
çıkarak (Sudûr) meydana gelmiştir. Yalnız buradaki zorunluluk mantık
bakımından değil Allah’ın zorunlu varlık oluşundan kaynaklanmaktadır.1142
Yaratma konusunda sudur nazariyesini, dinî inançla telif ederek
anlatmaya çalışan Farabî, ilk akıldan faal akla kadar yaratıcının tek ve eşsiz
oluşu özelliğini koruma hususunda hayli çetrefil ve sıkıntılı izahlar geliştirmeye
1139-

İbn Arabî, age, s.46; Gencosman, s.42-43
Farabî, “el-Medinetü’l-Fâdıla”, Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara 1990, s.4
1141- Mahmut Kaya, “Sudûr”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. .38, İstanbul 2015, s. 467.
1142- Kaya, a g e, s. 467
1140-
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gayret gösterir se de,1143 başta Gazzâlî olmak üzere İbn Rüşd, Ebü’l-Berekât elBağdâdî ve Takıyyüddin İbn Teymiyye (622/1225) gibi kelâmcı filozoflarca,
pasif bir tanrı anlayışına yol açacağından, Allah’ın irade ve ihtiyarını inkâr;
yaratma fiilinde zaman problemini çözemeyişlerinden, manevî birer varlık olan
akılların göksel varlıkların cismini ve nefsini, faal aklın da heyulayı meydana
getirdiği çelişkisi gibi çeşitli açılardan eleştirilmiştir.1144 İbn Arabî ise salt felsefî
düşünceden öte, âyetlere yüklediği yorumlarla filozofların düştüğü çelişkiden
kurtulmaya çalışır. Zira İbn Arabî felsefe yapsa da insanlara dinî referans
sunmayı Müslüman bir sufî oluşuna zemin hazırlamayı hedefler. Onun tenzih
konusundaki yaklaşımı bunun bir örneğini teşkil eder.
İbn Arabî bir yanda Allah’ı tenzih etmenin O’nu takyid ve tahdid etmek
olduğundan
tenzih
edeni
câhil
olarak
nitelerken
diğer
ْ
ْ
َ
َ
yandan ير
َ ْس كمِ ثلِه
ُ ش ْيء َوه َُو السَّمي ُع البَص
َ ( ليŞûrâ, 26/11) âyetinde Allah’ın Kendini hem
tenzih hem teşbih ettiğini söyler ve âyetinير
ُ  َوه َُو السَّمي ُع ْالبَصkısmını Allah’ın kendi
zatını teşbih etmesi olarak yorumlar. Halbuki âyetin birinci kısmı olan
ش ْيء
َ ْس َكمِ ثْلِه
َ  لَيile kastedilen teşbihin konusu olan mümâseletin1145 nefiydir, yani
zat ve sıfatları hususunda O’nun hiçbir dengi, eşi ve benzeri yoktur demek olup,
ikinci kısmı ise ısbattır. Yani O’nun sıfatları vardır, anlamına gelir. Anlaşılan,
kelâm ilmine göre tenzih akidesinin gereği olan nefiy ve ısbat, İbn Arabî
tasavvufunda tenzih ve teşbihe dönüşmüş! İbn Arabî’nin teşbih anlayışı, vahdeti vücut felsefesinin bir gereğidir. Çünkü aynı olan şeyler birbiriyle benzeşir.
Kelâm ilminin baş konusu olan tevhid inancı kavramı, vahdet-i vücut ya da
ittihad anlayışının önündeki en büyük, hattâ aşılmaz olan bir engel olarak
görülmüş olmalı ki İbn Arabî ve gibileri tarafından bu inanç iptal edilmeye
çalışılmıştır. Ne yazık ki bu tür çabalar, ya uydurma hadislere, ya da âyetlerin
bâtıl olarak yapılan tevillerine dayandırılmıştır. Bu konuda İbn Arabî takbih ve
tekfir edilmiştir: Bikaî, sûfiyyenin dinden nasıl çıkıp zındıklaştıklarına örnek
olarak onların, şeriat getiren bir elçi olmaksızın Allah ile bizzat irtibat kurma
iddialarını zikreder. Bu gibi hileye halk kanar ve icma gibi şer’î delilin çiğnenmiş
olmasına aldırış bile etmezler! Halbuki Hz. Muhammed’e (s.a.v) tâbî olmadan
Allah’a ulaştığını iddia eden kâfir olur.1146 Sûfiyyenin bu hususta Hızır kıssasını
delil getirmelerinin geçersiz olduğuna dâir aklî bir delil ileri süren Bikaî, şu izahı
yapar: Hızır’a gelen ilim her ne kadar Allah’tan olsa da, Hz. Mûsâ Hızır’a değil,
1143-

Farabî, age, s. 16-17
Kaya, age, s . 468.
1145- Nesefî, age, s. 149-155.
1146- Bikaî, age, s. 21
1144-
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İsrailoğulları’na gönderilmiştir. Bu olayda sûfiyye için bir delil bulmak şöyle
dursun, burada, Kur’ân’ın sunduğu kat’î delillere apaçık aykırılık vardır. Kat’î
delilleri çiğnemek inkârı gerektirir. Bu inkâra saplanan kimse, ne kadar ibadet
edip züht hayatı yaşasa da durum değişmez. Bu kimselerde harikulade şeyler
görülse de bu ancak şeytan işi bir olaydır. Bu gibi tehlikeli ve aldatıcı ahval
hakkında Kur’ân’da (43/36 ve 6/121) ikazlar mevcuttur.1147
Zahirine bakmaksızın, Allah’ın kelâmına hiç olmadık anlam yükleyen İbn
Arabî’nin Fusûs’u, Bikaî’ye göre tam bir inkâr kaynağı olup bu inkârcılığı da o,
tevil yoluyla yapar. Halbuki her söz tevil edilerek zahirine aykırı bir anlam
yüklenemez. Zira tevilin şartları vardır. Bu şartlar oluşursa ancak tevil
yapılabilir. Aksi takdirde yapılan tevil geçersiz olur. Öte yandan, bir cümlenin
semantik anlamını ihmal ederek cümlede geçen bir sözün kelime manasını
genelleştirip bundan hüküm çıkarmak da geçersiz olup bazen insanı inkâra bile
götürür. Meselâ, Fâtır, 35/24. âyette her ümmete mutlaka bir uyarıcı
gönderildiği haber verilir. Burada geçen “her ümmet” sözünden bütün
hayvanlar topluluğunu da birer ümmet sayarak, bunlara da uyarıcılar
gönderildiğini kabul edip bu uyarıcıları, insan toplumlarına gönderilen ve birer
peygamber olan uyarıcılarla bir tutulması küfür olup görüş sahibini dinden
çıkarır. Sûfîlerdeki vahdet-i vücut inancına göre her hangi bir şeye tapan Allah’a
tapmış demektir. Zira onlara göre Allah her şeyin tâ kendisidir. Yine onlara göre,
“her ne olursa olsun, bütün dinlerin mensupları doğru yol üzeredir”. Bu söz de
tekfiri gerektiren bir durumdur. Cehennemlik olduğu âyetle (10/83, 4/43) sâbit
olan Firavun’un da, bazı sûfîyyenin inancına göre pak ve tertemiz olması
gerekir! Firavun, halkına, ben sizin en yüce rabbınızım demişti. O, Kızıl denizin
sularında boğuldu, cezasını buldu. Hulûl inancını iddia edip “enelhak” diyen
Hallac’ın tövbesi bile kabul edilmeyip Bağdat baş kadısı Ebû Amr el-Mâlikî’nin
fetvası ile asılmıştır.1148 Şeriatın bu hükümleri yanında İbn Arabî gibi sûfîlerin
bu tür inançları, Bikaî’ye göre dolaylı da olsa şeriatı iptal anlamına gelir. Yine
kimi sûfîlerin, âhiretteki azap tehdidinin vuku bulmayacağını ve âhiret
yurdunun herkes için bir saadet yeri olup azap görenlerin azabı bile onlar için
bir nimete dönüşeceğini söylemek, yahudi ve hıristiyanlar gibi İslâm’dan başka
bir din edinenlerin kâfir olmadığını söylemek, âlemin kıdemine inanıp bunları
yaratan Allah’ın hâdis olduğunu iddia etmek gibi inanç ve görüşler, irtidat sayılır
ve cezası da ölümdür.1149 Zira bütün bunlar dinin aslını yok etmeye yönelik bâtıl
1147-

Bikaî, age, s. 22
Bikaî, age, s. 27- 29
1149- Bikaî, age, s. 32
1148-
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fikir ve inançlardır. Bu bâtıl fikir ve inançların temelinde çoğu zaman bâtınîlik
inanç ve zihniyeti yatmaktadır. Zira bâtınîlik, tabir câizse, ölçüye gelmeyen bir
ölçüsüzlüktür. Bikaî’nin, bâtınîlikle ilgili yorumlarından bu sonuç çıkmaktadır.
Onun, Muhyiddîn en-Nevevî (676/1277) ve Gazzâlî’den yaptığı alıntılarla, ister
mutlak ister mukayyed olsun, zındıklığın temelinde de bu tür inanç sapmaları
bulunmakta olup, bu zındıkların cezası da ölümdür.1150 Burada üzerinde
hassasiyetle durulan riddet ve zındıklık, kasıtlı olarak dini ortadan kaldırmaya
yönelik bir niyet ve gayretin ifadesi olmalıdır. Zira bu durumdaki sûfîler, bunca
bâtıl görüşleri Allah’a ve peygambere dayandırarak insanları Allah ve
Resülullah ile aldatan yalancılardır. Yoksa fert olarak dinini değiştirip başka bir
din edinen mürted, bunlarla bir tutulmayabilir.
Ulûhiyet İnancı
M’abûd anlamına gelen İlah, gerçekte sadece Rab olan yaratıcının hakkı
olup O’ndan başkasına ibadet haramdır, yasaktır ve geçerli değildir. Bütün akaid
/kelâm kitaplarında Allah’ın tek ve eşsiz oluşu ifade edildikten sonra O’ndan
başka hiçbir ilah yoktur hükmü yer alır.1151 Yani ibadet doğrudan Allah adına ve
Allah için yapılır. Bu itibarla tüm aracılar reddedilmiştir. Aracılar lehine mazeret
olarak ileri sürülen en masum denebilecek çıkış, “Bizi sırf Allah’a yaklaştırsın
diye bu putlara ibadet ediyoruz” yaklaşımıdır. Müşriklerin bu konuda bir
aldatmaca ve yalancılığa yeltendikleri Allah tarafından yüzlerine vurulur:
“Allah, yalan söyleyen ve inkârcılığı meslek edinen kimseyi asla doğru yola
iletmez” (Zümer, 39/43).
Kur’an-ı Kerim’de, ulûhiyetin, gerçekte sadece Allah’ın hakkı oluşuna dâir
âyetlerde, çeşitli gerekçeler beyan edilmiş olup bu konuda Allah’ın sıfatlarına
işaretle yaratmak, sonsuz güç-kudret ve ilim sahibi olmak, dünyada olduğu gibi
âhiretin de yegâne hâkimi olmak gibi hususlar zikredilmiştir.1152
Kur’ân-ı Kerime dayandırılan ulûhiyet inancının bir sûfî yorumuyla
hedefinden saptırıldığını görmek zor bir şey olmasa gerek:
İbn Arabî, Hz. Nûh’un kendi kavmini, putları bırakıp Allah’a ibadet etmeye
davet edince, bu insanların putlar aracılığı ile zâten Allah’a taptıkları gerekçesi
ile putlarına sahip çıkıp onları terk etmemelerini haklı bulur! Çünkü der,
1150-

Bikaî, age, s. 34-35
Tahavî, age, md. 1-4
1152- Bakara, 2 /163, 255; Al-i İmrân, 3/2,5,18; Nisa,4/87, En’âm, 6/102, 106; A’râf,7/158; Tevbe,
9/31,129; Hûd, 11/14; R’ad, 13/30; TâHâ, 20/8,98; Mü’min,23/116; Neml,, 27/26; Kasas,
28/70,88; Fâtır, 35/3; Zümer, 39/6; Gâfir, 40/3,62,65; Duhan,44/8; Haşir, 59/22,23; Tegâbün,
64/13; Müzemmil, 73/9.
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putperestler putlardan ne kadar uzak durursa Allah’tan o kadar uzaklaşmış
olurlar. Zira ona göre putlar Hakkın kendisidir! “Vahdet-i vücud” ya da “ittihat”
görüşü üzerine oturtulan bu inancın inkârcılık olduğunu belirten Abdurrahim b.
Hüseyin el-İrakî, putlar için bunu söyleyenler acaba Hz. Peygamber’in
Mekke’nin fethi günü “Hak geldi batıl yıkıldı gitti…” mealindek âyeti okuyarak
Kâbe’deki putları, bir bir devirmesine ne buyururlar?! Der.1153
İbn Arabî şu sözleriyle, tapılan her şeyde Allah’ın var olduğunu iddia eder:
“…Allah’ın, her bir ibadet edilende bir yüzü vardır, bunu bilen bilir, bilmeyen
bilmez… Her mabudda, Allah’tan başkasına kullukta bulunulmaz aslında… Sizin
ilahınız ancak tek bir ilahtır. Nerede belirirse O’na kulluk edin…”.1154
İbn Arabî, “fusus” kavramı yaklaşımıyla, peygamberlerin özelliklerini, her
fırsatta vahdet-i vücud felsefesine vesile kılar. Bu hususta da Kur’ân âyetlerini
kullanır ve âyetlere kendi felsefesine uygun anlamlar yüklemeyi sürdürür.
Meselâ Harûniyye Fassında rahmet, rahamût kavramını konu edinir. Bunu da:
“( َو َو َه ْبنَا لَهُ مِ ْن َرحْ َمتِ َٓنَا اَخَاهُ ٰه ُرونَ نَ ِبيًّاMeryem,18/53) âyetinde geçen rahmet kelimesine
dayandırır. Bunun karşısında Hz. Musâ’nın gazabından bahseder. Hz. Musâ’nın
gazabının, onun aceleciliğine ve anlayış kısırlığına sebebiyet verdiğini söyler.
Böyle olmasaydı, der, Musâ elindeki ilahî levhalardaki hüdâ ve rahmetin farkına
varacak ve dolayısıyla kavminin buzağıya tapmasının Allah’a tapmak olduğunu
anlayacaktı!1155 Şimdi aşağıda İbn Arabî’ye âit alıntıdan açıkça anlaşılacağı gibi,
o bu hususta da Allah’ın, tapılan her şeyle bir ve aynı olduğu inancını vahdet-i
vücut esasına dayandırır: “Musâ’nın, Harûn’a öfkelenmesindeki sebep, ellerinde
tuttuğu levhalara nazarlarını tespit etmemesi idi. Bundan dolayı onları yere
bıraktı. Eğer onlara dikkatle nazarlarını tespit etmiş olsaydı, üzerlerinde hüda
ve rahmet yazılı olduğunu görürdü. Bunda hüda olağan bir işin beyanı idi ki,
Musâ’yı öfkelendiren o işte Harûn’un suçu olmadığına işaretti. Rahmet ise
kardeşi için göstereceği saygı idi. Musâ (Tûr’dan getirmiş olduğu levhalara
nazarını tespit etmiş olsaydı) kavminin gözü önünde, kendisinden daha yaşlı
olan kardeşinin sakalını tutmazdı. Şu halde Harûn’un (yukardaki sözü geçen)
cevabı Musâ’ya karşı gösterilmiş bir şefkat ifadesi oldu. Çünkü Harûn’un
nebiliği, Allah’ın rahmetindendir. Böyle olunca ondan ancak rahmet ve şefkat
sâdır olur. Halbuki Musâ işi Harûn’dan daha iyi biliyordu. Çünkü O, Allah’ın,
37- es-Sibâ’î, age, s. 157.
، وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص، فطاف عليها، دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة يوم الفتح على راحلته:قال ابن عباس
: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ً [االسراء:فجعل النبي صلى هللا عليه وسلم يشير بقضيب في يده الى األصنام ويقول
. حتى ما بقي منها صنم إال وقع، وال أشار إلى قفاه إال وقع لوجهه،] فما أشار الى صنم منها في وجهه إال وقع لقفا ه81
11541155-

İbn Arabî, age, Haz.: Abdülhalim Şener, Timaş yayınları, İstanbul 2007, s. 35-37
İbn Arabî, age, s. 180-181.
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muhakkak kendisinden başkalarına kulluk edilmemesini emretmiş olduğunu
kavmi arasında buzağıya tapanların neye ibadet ettiklerini ve olan her işin
ancak Allah’ın kazası ve takdiriyle meydana geldiğini bildiği için kardeşi
Harûn’a itap etmesi Harûn’nun bu hakikati inkârından ve buzağıya tapma
keyfiyetini kavrayamamasından ileri gelmiştir…”.1156 Bikaî ve Tebyin muhakkiki
Abdurrahman Vekil, İbn Arabî’nin bu husustaki yaklaşımlarını “Bilinen her
şeyin/mahlûkatın, Allah ile aynı oldukları ve bu sûfiyyenin açıkça İcl’e
tapanların övüldüğü ve yüceltildiğini” söyleyerek bunun bir inkârcılık olduğuna
hükmettikleri anlaşılmaktadır.1157.
Sahih İman ve Firavun’un İmanı Meselesi
İbn Arabî, Hz. Mûsâ’nın Firavun’la olan münakaşasında, Firavun’un
kullandığı kasıtlı ve alaycı kelimeyi gerçeğin ifadesi olarak ele alırken, Hz.
Mûsâ’nın verdiği cevabın içerdiği gerçeği görmezden gelir.1158 Hz. Mûsâ
Firavun’u âlemlerin Rabbi olan Allah’a iman etmeye davet edince Firavun da
“Âlemlerin rabbi de nedir” diye Allah’ın mahiyetinin, zâtının tarifini isteyip, eşya
için kullanılan “mâ” diye soru sorup bunun yerine “men”, yani “kim” ifadesini
kullanmamıştır. Firavun’un bu sorusu, inkâr maksatlı bir sorudur. Fakat Hz.
Mûsâ bu soruya cevap verirken “Benim Rabbim, semavâtın ve yerin Rabbi:
yaşatan ve öldürendir…” şeklinde irade, hayat ve kudret sahibi bir zatın yaptığı
iş ile cevaplarken, Firavun’u tenkit ve tashih etmiş oluyordu. Zira Allah’ın zatı
tarif edilemez. Allah’ı tanımak, O’nun sıfatları ve sıfatlarının tecellisi ile
mümkündür.1159 İbn Arabî bu gerçeği bilse de, Firavun’un inkâr maksadıyla
kullandığı söz, onun vahdet-i vücut nazariyesini desteklediği için Firavun’un
sözüne itibar ederek eşyanın dış görünüşünü/sûretini Allah ile bir tutmuştur.
Bulunduğu coğrafyanın en güçlü, en muktedir insanı olarak algılandığı için
Firavun, İbn Arabî’nin gözünde Mûsâ’nın da rabbi ve efendisi gibidir:1160 “Sonra
Firavun Mûsâ’ya ,’benden başka ilah tanırsan elbette seni mescunlardan kılarım’
dedi. Burada Sicn kelimesindeki ‘S’, zâid harflerdendir. Bunun asıl manası,
‘elbette seni örterim’ demektir. Çünkü sen verdiğin cevapla benim sana böyle
bir söz söylediğimi açıkladın. Eğer sen işaret lisanıyla, ey Firavun, bana verdiğin
korku dolayısıyla muhakkak câhil olduğunu gösterdin, halbuki varlık birdir. Sen
1156-

Gencosman, age, s. 211-213. (Ekberiyye müntesibi olduğu anlaşılan mütercimin ilgili dip not
izahı: Buzağıya, putlara veya ateşe tapanların bu ibadetleri, dolayısıyla Hakka rücû eder. Çünkü
onlar ancak bu sûretlerde beliren mukayyet Hakk’a ibadetten ayrılmış olmuyorlar).
1157- Bikaî, age, s. 116-120.
1158- İbn Arabî, age, s. 195-196
1159- Bikaî, Nazmü’d-dürer fî tenâsübi’l-âyâti ve’-süver, Kahire, C.14, s.24
1160- Bikaî, age, s.132
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bunu nasıl ayırdın?” dersin. Firavun da sana der ki: “O, varlığın mertebelerini
ayırdı. Yoksa varlık parçalanmadı ve kendi zâtında dağılıp ayrılmadı. Yâ Mûsâ!
Benim şimdiki mertebem bilfiil sende tahakküm etmektir. Varlık itibariyle ben,
sen’im, fakat rütbe ile senden ayrıyım” demek olur. Mûsâ, Firavun’un sözünden
bunu anlayınca “sen bu işe kadir değilsin” demekle kendi hakkını vermiş oldu.
Halbuki burada rütbe Firavun için Mûsa üzerine kudretle ve bu kudretin eserini
göstermekle sabittir. Çünkü Hak, zâhirî sûrette Firavun’un rütbesindedir.
Bundan dolayı Firavun’da, bu mecliste Mûsâ’nın zuhur ettiği rütbe üzerinde
tahakküm kudreti vardır.1161 Firavun’un, Hz. Mûsâ’yı hapsetmekle tehdidi
karşısında, peygamber oluşunu ısbat edecek bir delil, bir mucize getirsem de mi,
bunu yaparsın? Sözüne karşılık Firavun’un “doğru söylüyorsan delilini getir de
görelim” tarzındaki ifadesi İbn Arabî tarafından, diyaloğun içerdiği mantık
açısından isabetsizdir: “… Firavun, ‘eğer gerçek nebilerden isen o delili göster’
cevabını vermekten başka bir şey demeye takat getiremedi. Bu sûretle kendi
kavminden zayıf fikirli kimseler karşısında insafsız davranmak istemedi. Çünkü
aksi halde kavmi kendisinden şüphelenirdi…”.1162 Bikaî ise, Firavun’un, Hz.
Musâ’nın açığını yakalayıp onu böylece küçük düşürme gibi meydan okuyan bir
davranış sergilediğine dikkat çeker.1163 Gerçekten de bu davranışın sahibi
Firavun, en büyük rab olduğunu iddia eden birisi olarak (Naziât, 79/24) kendi
kavminden hiç çekinmemiş ve onları dâima küçümsemiş ve bastırmıştır.
Firavn’un, Kur’an’da sadece bir yerde halkına “Ey kavmim!” diye seslenmiş,
arkasından da onları aşağılamış ve hakaretler yağdırmış, sonunda zavallı halkını
aldatmış olduğu açıklanır. (Zuhruf, 43/51).
İbn Arabî, sihirbazların: “Biz, Musa ve Harun’un Rabbına iman ettik”
demeleri üzerine, kendilerini işkence ile ellerini-ayaklarını çaprazlama kesip,
ölüme mahkum edeceği tehdidini savurunca sihirbazların, “Biz seni, bunca
gösterilen delillere ve bizi yaratan Allah’a aslâ tercih etmeyiz. Sen neye karar
verirsen ver; bize ne yaparsan yap. Senin hükmün yalnız bu dünyada geçer” (Ta
Ha, 20/72) çıkışlarıyla Firavun’a meydan okuyup onu âdeta aşağılamaları ve
reddetmeleri ve bu kararlı duruşlarını,1164 tam aksine, sihirbazların Firavun’u
tasdik edip ona teslim olmaları şeklinde yorumlar: “Sihirbazlar, Firavun’un
iddiasında doğru olduğunu bildikleri için onu inkâr etmediler, onu ancak bu
yolda gerçeklediler ve dediler ki: ‘sen sadece bu dünya hayatında
hükmedebilirsin Bu itibarla ne hüküm verirsen ver, devlet sana mahsustur’ Şu
1161-
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halde Firavun’un iddia ettiği ‘Ben sizin yüce Rabbınızım’ sözü gerçekleşti. Çünkü
her ne kadar o iktidar Hakk’ın aynı ise de Firavun’un sûretinde tecelli etmiştir.
Sûret Firavun’dur”.1165 İşte birçok insanın, hikmetlerinden ve kerametlerinden
bahsettikleri, yücelttikleri İbn Arabî budur!
Görüldüğü gibi İbn Arabî, Firavun’un sadece haklılığını savunmakla
kalmayıp onu rab olarak da kabul etmektedir! Bu görüşün ve bu inancın sahibi
hakkında Zeynüddin el-İrakî’nin kanaati ve verdiği hüküm: Firavun’un, “Ben
sizin en büyük rabbınızım” sözünü sihirbazların doğruladığı ve bir gerçeği ifade
ettikleri yolunda sarf edilen söz, sihirbazlar aleyhinde uydurulmuş yalan ve
iftiradan ibarettir. Tam aksine onlar Firavun’u yalanlamış, karşı çıkmış ve
iddiasının bir yalan olduğunu açıklamışlardır. Yüce Allah, bu iddiası yüzünden
Firavun’u, Kızıl Denizde kıskıvrak yakalayıp helâk etti. Dünyada ve âhirette1166
ibret verici bir cezaya çarptırdı. (Naziât, 79/25). İbn Arabî’in bu dediklerini, aklı
başında iken ve herhangi bir zorlamaya da maruz kalmaksızın, bu sözü onun
dediğini doğrulayıp, tasdik eden kimse kâfirdir. Onun bu dediklerinin ne bir
tevili kabul edilir ne de kerameti. Şer’î ilimlerde söz sahibi dört mezhebin
üleması ve bunların dışında içtihad ehli kimseler arasında bu hususta bir ihtilaf
da yoktur.1167 Bu türden gerçekler, İbn Arabî’nin küfrünü örtmek için
müntesiplerinden kimilerinin söylediği hurafeleri yıkmaktadır. Bu kimseler,
Firavun’dan maksat nefis’tir derler. Halbuki Yüce Allah, bu husustaki âyetleri
Musâ’nın Firavun’u hakkında indirmiştir1168. Bu tür teviller bâtıl olup İslâm’da
haramdır, yasaktır. Bikaî, Gazzalî’nin İhyada Kitabü’l-ilim bahsinde bu tür
tevillerin haram olduğuna dâir verdiği temel bilgilere atıfta bulunur. Meselâ,
Firavun’u kalp olarak takdir etmek bâtıl bir tevildir. Zira Firavun, duyularla
algılanan bir kişi olup, var olduğu bilinen ve onunla ilgili bilgiler bize kadar
tevâtüren geldiği, Musa’nın kendisini Allah’a iman etmeye davet ettiği bir
kimsedir. Tıpkı Hz. Peygamberin İslâm’a davet ettiği Ebû Cehil, Ebû Leheb ve
benzeri kâfirler gibi bir insan… Yani bu adam şeytan ve melek gibi duyularla
algılanamayan bir şey değil ki onunla ilgili bir söz tevile gerek duyulmuş
olsun.1169
1165-

İbn Arabî, age, s. 197-198; Gencosman, age, s. 235-236
Hatırlanacağı gibi, İbn Arabî, Firavun’un iman ettikten sonra hiçbir günah işlemeden öldüğü
için âhirete tertemiz gitmiştir. İmanla tertemiz gidene Allah neden azap etsin? Buna İbn Arabî’nin
kerameti diyen çıkmaz herhalde!
1167- Bikaî, Tebyin, s. 134
1168- Age, s. 134.
1169- Age, s. 134-135
1166-
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Cennetlikler ve Cehennemlikler Meselesi
Ehl-i sünnetin itikadına göre “Cennet ve cehennem yaratılmış olup
ebediyyen sona ermez ve yok olmaz. Allah Teâlâ, Cennet ve cehennemi
mahlûkattan önce yaratmıştır. Sonra da cennetlik ve cehennemlikleri
yaratmıştır”.1170 Ehl-i sünnet inanç esaslarına göre: “Cennet ve cehennem
yaratılmış olup ebediyyen sona ermez ve yok olmaz. Allah Teâlâ Cennet ve
cehennemi cennetliklerden ve cehennemliklerden önce yaratmıştır” 1171 .
Cennet ve cehennem yok olmayacağına göre cennet nimetleri ve cehennem
azabı da yok olmaz, devamlıdır. Bilindiği gibi Cennet, cehennem ve âhiret ahvali
ile çok sayıda âyet ve Hadis mevcuttur. Bunların yerlerini gösterip saymaya bile
hacet yoktur. Bu hususta bilinmesi gerekli olan, Cennet nimetleri ile cehennem
azabının sonsuz olmasıdır. Çünkü âhiret âlemi, ebedîlik için yaratılmıştır. Ehl-i
sünnet mezheplerinin bu husustaki inanç esasını zaafa uğratan ve bu konuda
vârid olan nasları ve yorumlarını ters yüz eden yine tasavvuf adına yapılan
mesnetsiz tevil ve yorumlardır. Bu hususta en çarpıcı örnek yine İbn Arabî’ye
âittir. Ona göre Allah’ın gazap ve rıza sıfatı vardır. Bu zıt sıfatlardan rıza, gazabı
giderir. Böyle olunca da kelâmcıların dediği gibi Allah’ın gazabı ebedî olamaz.
Ona göre: “Cehennem ehli her ne kadar ateşte kalırsa da, onların yanmalarından
maksat, haklarındaki gazap ve elemi kaldırmak içindir ki bu da rızadır”.1172 İbn
Arabî, Cehennemdeki azabın nimete ve güllük gülistanlık bir ortama dönüşeceği
yorumunu, Hz. İbrahim’in ateşe atılınca ateşin güllük gülistanlığa dönüşüne
benzetir. Bu benzetmeden şu sonuç çıkartılabilir: İnkârcı kâfirlerin cehenneme
atılmaları ile masum bir peygamberin ateşe atılması arasında bir fark yoktur!
İbn Arabî’ye göre: “Cehennem ehli her ne kadar ateş içinde olsalar bile
kendilerini nimet ve Cennet içinde sayarlar. Çünkü ceza müddeti bittikten sonra
ateşin şiddeti, içinde bulunanlar için gül gülistan olur. Bu da onlar için bir nevî
Cennettir. Hak yerine getirildikten sonra cehennem ehlinin zevk ve huzuru,
ateşe atılırken Hz. İbrahim’in duyduğu ferah ve huzur gibidir”.1173 Bu tür
yorumları nassa dayandırmanın imkânsızlığı çok açıktır. Bunlara inanan
insanların, dinî nasları terk etmiş olması gerekir. Bu takdirde kimi
tasavvufçuların müslüman toplum için oluşturacağı tehlikenin vahameti de
kolayca anlaşılmaktadır. İbn Arabî’nin görüşlerini tasvip edenler, onun
hakkındaki akıl almaz menkıbeleri bile birer hikmet olarak görüp hiçbir tenkide
1170-

Tahavî, age, md. 81
Age, md. 81
1172- İbn Arabî, age, s. 160, 161; Gencosman, age, s.183.
1173- Age, s. s. 157; Gencosman, age, s. 179
1171-
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tabi tutmaz ve hattâ onun menkıbevî hallerini, Hz. Peygamber’in ahvali ile bir
tutularak aralarında benzerlikler kurulmak istenir.1174
Sonuç:
Sübûtu ve manaya delâleti kat’î olan naslar doğru okunabildiği takdirde,
bu naslardan çıkartılacak olan hükümler doğru, anlaşılır ve isabetlidir. Söz
konusu ahkâmın çıkartılabilmesi de özellikle Kelâm ve Fıkıh ilmi gibi kurucu
disiplinlere ait usuller çerçevesinde yapılan çalışmalara bağlıdır. Din konusunda
ilmî disipline riayet etmeksizin ortaya atılan kanaat ve bunlarla ilgili
uygulamaların her hangi bir değeri olmayıp insanlar için bir bağlayıcılığından
söz edilemez. Bu makalede akîde konusunda örnek alınan Hanefî fakihi
Tahavî’nin Akîdetü ehli’s-sünne ve’l-cemaa adlı akâid risalesi ve Matüridî
mezhebinin en güçlü temsilcilerinden kelâmcı Ebü’l-mu’în en-Nesefî’nin
Tabsiratü’l-edille’si mutemet kaynaklara en iyi birer örnektir. Buna karşılık
Tasavvuf adına büyük bir iddianın sahibi İbn Arabî’nin Füsûsu’l-hikem’i, naslara
aykırılığı nedeniyle kendisinin tekfir edilmesine sebep olmuştur. Birçok İslâm
âlimi tarafından tekfir edilen bu zâtın ve eserlerinin, hikmet ambalajı içinde
ısrarla topluma mal edilmeye çalışılmasının, hikmet adına hiçbir değer
taşımadığı anlaşılmaktadır. Diğer yandan, din adına olmasa da Müslümanlar
adına İslâm Felsefesi konusunda tarihte yerini alan önemli düşünürlerden
Farabî ve İbn Sina, Kelâm ilminde olduğu kadar naslara bağlı kalmadığı için
maddenin ezeliyeti, haşr-i cismanî ve Allah’ın cüziyyâtı bilemeyeceği gibi
konularda, İslâm’ın temel inanç esaslarına aykırılıkları sebebiyle tekfir
edilmişlerdir. Bu da gösteriyor ki İslâm felsefesi konusu, Kelâm ilminin işi
olmalıdır. Aksi takdirde bir Müslüman diğer bir Müslümanı tekfir edecek kadar
bir ayrışma ve çatışma yaşanmaktadır. İslâm Tasavvufunun da Şeriatın sınırları
içinde ve Kelâm ilminin kontrolünde olması kaçınılmazdır. Aksi takdirde,
tasavvuf adına, doğrulanamayan ve yanlışlanamayan hayal ürünü bâtıl
düşünceler geliştirilerek, deyim yerinde ise din dışı dindarlık icat
edilebilmektedir.

- Ebü’l-Hasan Ali b. İbrahim el-Kaarî el-Bağdâdî, Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin Menkıbeleri, Haz.:
Abdülkadir Şener- M. Rahmi Ayas, Ankara 1972, s. 26-27.
1174
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Eskiçağ Hristiyanlığı’nın en temel sorunlarından biri, İsa doktrini üzerine
yapılan tartışmalar ve bu tartışmaların akabinde kilise içinde ortaya çıkan
bölünmelerdir. Hıristiyanlık içerisinde ilk ciddi bölünme Arius krizi olsa da,
nihai bölünme 451 yılında toplanan Kadıköy Konsilinde yaşanmıştır. Eskiçağ
Hıristiyanlığının bölünmesinde aktif bir rol üstlendiği kabul edilen Kadıköy
Konsilinin toplanma nedeni, Hz. İsa’nın tabiatına yapılan farklı yorumlar ve bu
yorumları kabul ettirme çabalarıdır: Antiochea (Antakya) çevresi İsa’nın beşer
tabiatına vurgu yaparak onu hem insan hem Tanrı olarak kabul etmekte, buna
mukabil, İskenderiye çevresi İsa’nın sadece tek tanrısal tabiata sahip olduğunu,
beşer İsa’nın Tanrı İsa içerisinde eridiğini savunmaktaydı.1175 Monofizitlik ya da
Miafizitlik yani tek veya bir tanrısal tabiat olarak geçen bu ilahiyat akımının
önderliğini İskenderiye Kilisesi yapıyor ve Doğu’daki pek çok kilise de buna dini
veya siyasi nedenlerle katılıyordu.1176
İmparatorluğu Kadıköy Konsiline götüren en önemli adımlardan biri de I.
Efes Konsilidir. Teoloji konularında olduğu kadar siyasi konularda da etkin bir
kişi olan İskenderiye piskoposu Cyrillus, 431 yılında toplanan I. Efes Konsilinde
Antiochea kökenli Constantinopolis piskoposu Nestorius’a karşı, Hz. İsa’nın “tek
tabiata” sahip olduğunu savunan öğretiyi kabul ettirebilmiştir. Cyrillus’un 444
yılında ölmesi ve yerine Dioscorus’un görevlendirilmesi ise teoloji sorunlarının
tekrardan gündeme gelmesine neden olmuştur. I. Efes Konsili’nden önce
Cyrillus’a, devletin istikrarının, saygı duyduğumuz Tanrı’nın vasıtasıyla dine
bağlı olduğunu belirten İmparator II. Theodosius, on yedi yıl sonra Dioscorus’a
benzer görüşlerini yineleyerek II. Efes Konsilini toplamasını emretmiştir.1177
Ancak II Efes Konsilinde Papa Leo’nun İsa’nın “çifte tabiat”(Diofizit) olduğunu
ileri sürdüğü Tome olarak bilinen mektubu konsilde büyük bir kargaşanın
yaşanmasına neden olmuştur. Çünkü İsa'nın, biri ilahi ve diğeri insan gibi acı
Turhan Kaçar, Geç Antikçağ’da Hıristiyanlık, Doğu’da İsa Doktrini’nin Siyasi ve Entelektüel
Tarihi Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2009, s. 141.
1176 Turhan Kaçar , “ Erken Bizans Döneminde Doğu: Süryani Monofizitliğinin Doğuşu”, I.
Uluslararası Katılımlı Bilim Din Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu I, Nisan 2006, s. 110.
Süryani Monofizitliğinin ayrıntılı incelenmesi için bkz. agm, s.107-119.
1177 William, H.C, Frend The Rise of the Monophysite Movement, Chapters in the History of the
Church in the Fifth and Sixth Centuries, Cambridge University Press, Cambridge, 1972. s. 52
1175
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çeken iki tabiata bölünmesi Doğu Kiliseleri tarafından kabul edilemez bir
durumdur.1178
II. Efes Konsilinin telafi edebilmek ve kilise içerisindeki tartışmaları nihai
bir sonuca bağlamak için 451 yılında Kadıköy Konsilinin toplanmasına karar
verilmiştir. Konsil, II. Efes’te kabul edilmeyen Papa’nın Tome olarak bilinen
mektubunun okuması ve katılımcılar tarafından büyük bir coşku ile
alkışlanmasıyla başlamıştır.1179 Alınan en önemli karar ise Hıristiyan itikadının
yeniden yorumlanmasına dairdir: İsa’nın bir şahıs ve hypostasis olduğu, ikiye
parçalanmadığı ve bölünmediği fakat aynı Oğul ve Tanrısal Söz, eski
peygamberlerin, kendisinin geleneğin geleceğini müjdelediği, “Tanrı İsa Mesih”
olarak açıklandı.1180 Piskoposlar bu yorumun yeni bir inanç bildirisi olduğunu
inkâr ederek, sadece İznik itikadının bir “yorumu” olarak tanımladılar.1181
İsa’nın “çifte tabiata” sahip olduğunu savunan bu karar, Batı ve Antiochea
Kiliselerini memnun etmişse de, Anadolu, Suriye ve Mısır Kiliseleri tarafından
bir felaket olarak kabul edilmiştir. Henüz konsil sona ermeden önce bile Doğu
Kiliselerinde ciddi bir muhalefet bloğu oluşmuş ve Kadıköy Konsili
Nestoriusçuların bir zaferi olarak yorumlanarak konsil kararlarını
onaylayanları sapkın olarak ilan etmişlerdir.1182 Böylelikle kilise birliğini tesis
etmek adına toplanan Kadıköy Konsilinin, Doğu ve Batı Kiliseleri arasındaki
sorunları daha da derinleştirdiğini görmekteyiz.
Kadıköy Konsili sonrasında imparatorluğun en önemli sorunu inanç
birliğini sağlamak olmuştur. Bu kaotik durumu sona erdirmek imparatorlar için
elzem bir görev haline gelmiş, otoritelerini ve nüfuzlarını kullanarak kilise
birliğini kurmaya çaba göstermişlerdir. Kadıköy Konsilinde alınan kararların
devam ettirilmesini benimseyen İmparator I. Leo (457-474) Doğu Kiliselerini
ikna edebilmek için değişik bir yaklaşımda bulunmuştur: Kilise Babalarının
eserlerinden “çifte tabiatı” destekleyen ifadeleri toplatmış ve İskenderiye
Patrikliğine göndermiştir.1183 Doğu Kiliselerini “çifte tabiat” öğretisi ikna
edebilmek için böyle bir uygulamaya başvurmuştur. Buna karşın Doğu dünyası
Trisagion olarak bilinen bir ilahinin içerisine “bizim için çarmıha gerildi”

Volker, L. Menze, Justinian and the Making of the Syrian Orthodox Church, Oxford, 2008, s. 7.
Richard Prise- Michael Gaddis, The Acts of the Council of Chalcedon, Liverpool, 2005, c.1 s. 46.
1180 Kaçar, 2009, s. 149.
1181 P.T.R.Gray, The Legacy of Chalcedon: Christological Problems and Their Significance”, The
Cambridge Companion to the Age of Justinian, Ed. M. Maas, Cambridge 2005, s.222.
1182 agm, s. 222.
1183 agm,2005, s. 224.
1178
1179
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ifadesini eklemiştir1184 Kadıköy itikadını benimseyen hiçbir kilise tarafından
kabul edilemeyecek bu söylem, Doğu ve Batı arasındaki uçurumu
derinleştirmekten başka bir şey ifade etmemektedir. İmparator Zeno da (474491) bir inanç birliğinin oluşması için girişimlerde bulunmuş ve her iki karşıt
grubu ortak bir paydada buluşturmak için Kadıköy Konsilini görmezden gelme
üzerine kurulu olan Henotikon (Birlik Akdi) yayınlamıştır.1185
İmparator Anastasius (491-518) ise Balkan kökenli olması sebebiyle
Kadıköy Konsili taraftarı olması umut edilmişse de imparator, Henotikon
politikasını devam ettirerek Monofizitlerden yana tavır almıştır. Öyle ki
Monofizitlerin en önemli lideri olarak kabul edilen Severus Antiochea
piskoposluğuna atanmıştır. Buna karşın, Anastasius’un din politikası tek bir
standart inanç dayatma yerine daha çok ‘kilise barışı’ sağlama üzerine
kuruluydu.1186 Anastasius tarafından yürütülen bu dini politika Kadıköy itikadı
yanlılarının tepkisiyle karşılaşmış ve hatta Roma ile ilişkiler tümüyle
kopmuştu.1187
518 yılında Anastasius’un ölümü Monofizitlere karşı gösterilen toleransın
da –en azından belli bir dönem içerisinde- bitmesi anlamını taşımaktaydı. Ancak
belirtmemiz gerekir ki dini politikadaki bu değişimin temelleri daha evvel bir
tarihi işaret etmektedir. Genel kanı yaklaşık olarak 516 yılında
Constantinopolis’teki herkesin Kadıköy itikadını benimseyen yeni bir imparator
için Anastasius’un ölümünü bekledikleri yönündedir.1188 Bahsi geçen bu yeni
imparator ise Iustinus’tur.
Procopius tarafından “sarsak bir ihtiyar”1189 olarak belirtilen Iustinus ve
iktidarının arkasındaki en önemli güç olarak kabul edilen yeğeni Iustinianus
köylü bir geçmişe sahiptirler. Memleketleri Latince konuşan Dardania eyaletine
bağlı Bederiana bölgesidir; yani IIIyria kökenlidirler.1190 Okur- yazar olmadığı
Kaçar, 2009, s. 152; Gray, 2005, s. 224.
Henetikonun metni için bkz. Evagrius, HE, 3.14.
1186
Turhan Kaçar, Doğu Roma Dünyasında Monofizit Reaksiyon ve İmparator
Iustinianus” Colloquium Anatolicum IX, 2010, s. 312.
1187 Haarer, Fiona, K, Haarer, Anastasius I: Politics and Empire in the Late Roman World,
Cambridge, 2006, s. 128-136.
1188 Menze,2008, s. 22.
1189 Procopius, Secret History, 6.11. Iustinus’un doğum tarihi 450 ya da 452 olarak tahmin
edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. John,R, Martindale The Prosopography of the Later Roman
Empire 2, A.D. 395-527,Cambridge, 1980, s. 648-650.
1190Procopius, Secret History, 6.2; A. Aleksandr Vasiliev, Vasiliev, Justin the First: An Introduction
to the Epoch of Justinian the Great, Dumbarton Oaks Studies I, Harvard University Press,
Cambridge, 1950, s. 43-63.
1184
1185
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hakkında hem fikir olunan Iustinus, kendisine eşlik eden Zimarchus ve
Ditubistus ile birlikte yoksulluk içinde yaşadıkları memleketten ayrılarak,
orduya katılmak için Constantinopolis’e gelmişlerdir.1191 Sıradan bir asker
olarak Constantinopolis’te başladığı bu yeni hayatında Iustinus, Anastasius
döneminde magister militum görevine kadar yükselerek 518 yılında Doğu Roma
İmparatorluğu unvanını kazanabilmiştir.1192
Iustinus imparator olduktan sonra Kadıköy itikadını dayatma politikasına
geri dönmüştür. Iustinus’un bu dini politikası genel olarak Batı kökenli olması
ile ilişkilendirilmektedir. Ancak selefi Anastasius da Batı kökenli bir
imparatordur ve aksine Monofizit yapılanmanın en önemli destekçisidir.
Anastasius’un bu tercihinin arka planında Sasanilerle ilişkilerin kötüleşme
yolunda olduğu bir dönemde doğu kentlerinin daha önemli olması1193 gibi siyasi
bir neden mevcuttur. Bu noktada Iustinus’un dini politikasını açıklamak için de
sadece geldiği topraklar ile ilişkisi yetersiz kalmaktadır. Bu duruma ek olarak
Anastasius örneğinde olduğu gibi Iustinus ve Iustinianus’un da içinde
bulunduğu siyasi şartlar, Kadıköy itikadı taraftarları olmasında önemli bir etken
olduğunu göstermektedir.
Anastasius’un tahta kendisinden sonra kimin geçeceğine dair bir
düzenleme yapmamış olduğundan1194 Constantinopolis bürokrasisi
Anastasius’un Monofizit politikasını devam ettirmek üzere kendi içerisinde
bir çözüm arayışına girer:
Kaynaklar Anastasius’un başmabeyincisi
(praepositus sacri cubiculi) Amantius ile Severus’un, Theocritus’u imparator
seçtirmek için girişimlerde bulundukları konusunda hemfikirdir. 1195
Amantius, Theocritus’u imparator seçtirmek için askerlere ve yetkili kişilere
dağıtılması için yüklü miktarda rüşveti Iustinus’a teslim eder. Bu noktada
kaynaklar Iustinus’un kendisine teslim edilen rüşveti kendi kariyeri ya da
Amantius’un planı doğrultusunda kullandığı yönünde ikiye ayrılmaktadır. 1196
1191

Procopius, Secret History, 6.2.

1192 Iustinus’un Constantinopolis’e gelişinin ardından imparator olduğu zamana kadar kariyerinin

ayrıntılı incelenmesi için bkz. Vasiliev, 1950, s. 66-68.
1193 Kaçar, 2009, s. 154.
1194 Anastasius’un çocuğu yoktur; ancak Probus, Pompeius ve Hypatius adlı tahta hak iddia
edebilecek üç yeğeni bulunmaktadır.
1195 Malalas, Chronicle, 410-411; Evagrius, HE, 4.2; Zachariah, HE, 8.1; Chronicle Paschale 519.
Ayrıca Severus’un Amantius’a mektubu için bkz. Severus, Collection of Letters, 51. Amantius
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. PLRE II, 67-68.
1196 Malalas, Amantius’un planı doğrultusunda Iustinus’un gerekli yerlere parayı verdiğini ancak
Theocritus yerine Iustinus’un imparator seçildiğini belirtmektedir. Bkz. Malalas, Chronicle, 411.
Chronicon Paschale da aynı görüşü savunmaktadır. Zachariah, Iustinus’un parayı dağıtarak destek
kazandığını ve böylelikle imparator ilan edildiğini belirtmektedir. Bkz. Zachariah, HE, 8.1. Karşıt
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Kaynaklarda farklı görüşler sunulmuş olsa da 10 Temmuz 518 yılında
imparator kabul edilir. 1197
Bu şartlar altında imparator olan Iustinus, Monofizit öğretinin
devamlılığını savunan Amantius ve çevresi ile birlikte sarayda ciddi bir
muhalefet ile karşı karşıya kalmıştır. Iustinus’un bu muhalefet karşısında batı
kanadındaki en önemli destekçisi ise 513 yılında Anastasius’un Monofizit
yanlısı politikalarını bahane ederek, Trakya’da isyan eden Kadıköy itikadı
yanlısı general Vitalianus’tur. 1198 Anastasius tarafından Vitalianus etkisiz hale
getirilmiş olsa da hala önemli bir askeri gücü bulunmaktadır. Bu nedenle
sarayda ciddi bir muhalefet ile karşı karşıya kalan Iustinus, Vitalianus’u kendi
safına dahil ederek, iktidarlığını güvence altına almak istemesi yüksek bir
ihtimaldir. Kendi inancına ek olarak Iustinus’un içinde bulunduğu siyasi şartlar
Kadıköy itikadı savunuculuğunu üstlenmesinde önemli bir etken olarak
düşünmeliyiz.
Kadıköy itikadından yana tavır alan yeni rejim zaman kaybetmeden
muhalefeti sonlandırmak için Amantius ve onun taraftarlarını öldürtmüştür.1199
20 Temmuz 518’de Patrik Ioannes’in başkanlığında başkentte toplanan bir kilise
meclisi, Antiochea patriği Monofizit Severus’u aforoz ederek, daha önce sürgüne
gönderilen Kadıköy yanlısı din adamlarını geri çağrılmasına, eskiden azizler
listesinden çıkarılanların yeniden listeye dahil edilmesine karar verdi.1200 Alınan
bu karara göre Kadıköy itikadı yanlısı Vitalianus da Constantinopolis’e
çağrılmıştır. Tüm bunlara ek olarak teoloji alanındaki tutumu Kadıköy itikadının
kabulüne dayanan Iustinus için Papa ile ilişkilerin düzeltilmesi kaçınılmaz
olmuştur. Ancak selefi Anastasius’un 11 Temmuz 517 yılında Papa Hormisdas’a
yazmış olduğu mektup1201 nedeniyle Roma ve Constantinopolis arasındaki ilişki
sonlanmıştı. Iustinus, Constantinopolis ve Roma arasındaki bu gerginliği
sonlandırmak için, 20 Temmuz 518 yılında toplanan Constantinopolis
Konsilinden on gün sonra, imparator ilan edildiğini iletmek üzere Roma’ya bir

görüş olarak Greatrex, Amentius’un bu planının Iustinus tarafından ortaya atıldığını ve imparator
olduktan sonra Amantius’un vahşice öldürülmesinin bir gerekçesi kabul edildiğini ileri
sürmektedir. Bkz. Greatrex, G, “The Early Years of Justin I’s in the Sources”, Electrum 12, 2007.
1197 Malalas, Chronicle, 410-411; Evagrius, HE, 4.2; Zachariah, HE, 8.1.
1198 Trakya’daki foederati birliklerinin komutanı olan Vitalianus’un Got kökenli olma ihtimali
yüksektir. Bkz. PLRE II, s. 1171-1175.
1199Procopius, Secret History, 6.26.Vasiliev, s. 103. Amantius’un öldürülmesi 16 Temmuz ve 20
Temmuz arasında olmalıdır. Bkz. Menze, 2008, s. 28.
1200 Kaçar, 2010, s.313.
1201 Vasiliev, 1950, s. 160.

633

Yasemin Örnek AY

mektup gönderir.1202 Iustinus tarafından atılan bu adım Roma ve
Constantinopolis arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasını ifade etmiş
olduğundan önemlidir. Ve bu ilk adımı, 7 Eylül 518 yılında her iki kilise arasında
birliğin sağlanabilmesi için Patrik Ioannes, Iustinus ve Iustinianus tarafından
gönderilen üç ayrı mektup izlemektedir. Yeni rejim tarafından yapılan bu
girişimler Constantinopolis’e kendi isteklerini kabul ettirme amacı taşıyan Papa
Hormisdas için de uygun bir ortamın oluşmasını sağlamıştır. Hormisdas kilise
birliğinin tesis edilebilmesi için daha önce Anastasius’a sunmuş olduğu Libellus
olarak adlandırılan belgenin kabulünü şart koymuştur. Hormisdas tarafından
önerilen Libellusa göre, yalnızca Acacius değil, ondan sonraki tüm
Constantinopolis piskoposları, İmparator Zeno ve Anastasius’un da isimlerini
azizler listesinden çıkartılmasını içermekteydi.1203 Kadıköy itikadının
imparatorluk nezdinde kabul edilmesini sağlamaya çalışan Iustinus için Roma’nın
desteğini almak son derece önemli bir durumdur. Bu nedenle Roma’nın bu
isteğinin reddedilmesi olası değildir. Nihayetinde 28 Mart 519 yılında Patrik
Ioannes, Iustinus, Senato ve ruhban sınıfı varlığında Libellusu imzalar. Yunanca ve
Latince olarak derlenen bu belgenin her iki dilden bir kopyası Roma’ya
gönderilmiştir.1204 Iustinus, Libellusun kabul edilmesi ile birlikte Roma ve
Constantinopolis arasındaki kilise birliği yeniden tesis edilmiştir.
Roma ile ilişkileri tekrar başlatan Iustinus, iktidarlığının ilk yıllarında
Monofizitlere karşı ciddi yaptırımlarda bulunmuştur. 518-520 olarak
belirtebileceğimiz bu tarihlerde, Monofizitlere karşı olan bu zulümlerin arka
planında büyük oranda Papa Hormisdas ve Vitalianus’un etkisi mevcuttur.1205
İmparatorluğun tüm bölgelerinde Kadıköy itikadını uygulamaya koyan
Iustinus’un kilise politikasını Süryani tarihçi Efesli Ioannes, şu sözler ile
aktarmaktadır: “Azizlerin arasında yer alan inançlı kral Anastasius’un
ölümünden sonra İmparator Iustinus, kafir Kadıköy Konsilini kabul ederek,
Tanrı’nın kilisesinde ihtilaf ve bölünmelerin başlangıcını yaptı ve bundan sonra
hizipçi kralın emriyle bu konsilin kararlarını kabul etmeyen herkes sürgün ve
zulüm altında yaşadı.”1206
Efesli Ioannes’in bu ifadesinin haklılık payı mevcuttur. Çünkü Monofizit
yapının dağıtılması için sürgün, görevden alma ve bazı cezai işlemler
Vasiliev, 190, s. 161-162.
Menze, 2008, s. 67-75; Vasiliev, 1950, 168-190; Claire Sotinel, “Emperors and Popes in the
Sixth Century: The Western View”, M. Maas (ed.), The Cambridge Companion to the Age of Justinian,
Ed. M. Mass, Cambridge, 2005, s. 270-271.
1204 Vasiliev, 1950, s. 177.
1205 Vasiliev, 1950, s. 221-222.
1206 Ioannes, Lives, 17. 187.
1202
1203
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uygulanmaya başladığı bilinmektedir.1207 Özellikle Anadolu ve Suriye’de
imparatorluğun yaptırımları fazlasıyla hissedilmiştir. Monofizitlere karşı bu
yaptırımların en dikkat çekeni ise; Monofizit doktrinin en önemli savunucusu
Severus’a yapılan uygulamadır.1208 Evagrius, Iustinus’un Irenaeus adlı bir kişiye
Severus’un
dilini
kesmesini
emrettiği
yönünde
söylentilerden
bahsetmektedir.1209 Bu söylentiler doğru olmasa bile, daha önce sürgüne
gönderilmesi kararlaştırılan Severus, çareyi Mısır’a kaçmakta bulmuştur.1210
Severus’tan sonra Monofizitlerin en önemli lideri olarak kabul edilen Mabbug
(Menbic) piskoposu Philoksenus, ilk olarak Trakya bölgesine (Philoppopolis)
sürgün edilmiş, ardından Gangra’ya (Çankırı) sürülmüş ve 523 yılında orada
ölmüştür.1211
Bu yaptırımlar sonucunda Monofizit yapı büyük oranda dağıtılmıştır.
Ancak Monofizitlere karşı bu uygulamalar sonucunda Kadıköy itikadı yanlısı
Vitalianus saray ve çevresinde nüfuz sahibi olmaya başlamıştır. Vasiliev,
Anastasius döneminde Trakya’da isyan eden Vitalianus’un asıl amacının
Anastasius’u tasfiye edip imparator olmak olduğunu belirtmektedir.1212
Vitalianus’un geçmişteki bu hareketi ve akabinde sarayda etkin bir gücü elinde
tutmaya başlaması, Iustinus’un Vitalianus’u yönetimine karşı bir tehdit olarak
algılamaya başladığını görmekteyiz. Bunun sonucunda ise, Vitalianus 20
Temmuz 520 yılında Iustinus tarafından öldürülmüştür ki, imparatorun bu
kararının arka planında Iustinianus’un olduğu tahmin edilmektedir.1213
Amantius’un öldürülmesi ile saraydaki muhalefeti sonlandıran Iustinus,
Vitalianus’un desteğine ihtiyacı kalmamakla beraber iktidarına karşı yeni bir
muhalefeti de önlemiş olmaktadır. Artık tüm güç, yeğeni ve halefi Iustinianus’un
eline geçmiştir.
İyi bir asker olmasının yanında muazzam teoloji eğitimine sahip
Vitalianus’un öldürülmesinden sonra, 520’li yıllarda Monofizitlere müsamaha
gösterilmeye başlanmıştır. İmparatorluk sınırlarında böyle bir uygulamamın
Kadıköy itikadını desteklemeyen piskoposların sürgüne gönderilmesi için bkz. Frend, 1972,
s. 247.
1208 Süryani Michael, Iustinus’un ilk darbesinde elli dört piskoposun aforoz ve azledildiğini,
Zachariah ise Kadıköy karşıtı piskopos ve keşişlerin baskıya maruz kaldıklarını nakletmektedir.
Kaçar, 2010, s. 314.
1209 Evagrius, HE, 4.4.
1210 Vasiliev, 1950, s. 227.
1211 Kaçar, 2010, s. 313-314. Vasiliev, 1950, 228-229. Zachariah, Philoksenus’un ikinci sürgün yeri
olan Gangra’da dumandan boğularak öldüğünü belirtmektedir. Bkz. Zachariah, HE, 8.5.
1212 Vasiliev, 1950, s. 109.
1213 Vasiliev, 1950, s. 110-13; Procopius, Secret History, 6.27-28.
1207
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yürürlüğe konulmasının arka planında en az Vitalianus kadar teoloji konusunda
iyi bir eğitim olan Iustinianus bulunmaktadır.1214 520’li yıllarda Monofizitlere
karşı yaptırımların azalmasında, doğunun güçlü bir direniş göstermesinin
yanında ekonomik gücü ve Sasanilere karşı stratejik öneme sahip olması önemli
bir etkendir.1215 Hatta ekonomik yönden imparatorluğa katkısı önemli derecede
olan Mısır, Monofizitlere karşı zulümlerin yapıldığı dönemde dahi ayrıcalıklı bir
konumda olmuştur. Zachariah, Iustinus döneminde Monofizitlere karşı
uygulanan bu müdahalelerde Mısır’a ayrıcalık tanındığını belirtmiştir.1216
Monofizit yapılanmanın yoğun olduğu Mısır’a ekonomik nedenlerden dolayı
farklı bir yönetim anlayışı ile yaklaşılmak zorunda kalınmıştır. Böylece Mısır
zulüm gören Monofizitlerin sığınma yeri haline gelmiştir.1217
Ancak Monofizitlere karşı yaptırımlar hafifletilme girişimlerinde
bulunmuş olsa da, uygulanan yaptırımlardan dolayı Monofizitler kendi içlerinde
örgütlenme yoluna gitmek zorunda kalmışlardır.
Tella piskoposu Ioannes’in 520’lerin ortalarında din adamı atama
girişimlerinde bulunmuştur ki; Ioannes’in girişimlerinin alternatif kilise kurma
niyeti taşıyıp taşımadığı da tartışılabilir, ancak gelecekte oluşacak Süryani
kilisesinin temelinde, Ioannes’in atamalarının önemli yer tuttuğu da inkâr
edilemez.1218
520’li yılların sonlarına doğru ise; Monofizitlere karşı uygulanan hoşgörü
politikası sona ermiştir. Monofizitlerin kendi içlerinde örgütlenme girişimleri
bu kararda önemli bir etkendir. 1 Nisan 527 yılında Iustinus tarafından
Iustinianus eş-imparatorluğa yükseltilmiş ve 527 yılının ortalarında dini
sapkınlara karşı bir ferman yayınlamıştır.1219 Bu ferman büyük oranda
Monofizitleri de kapsamaktadır. Dini yaptırımlar içeren bu fermanın
yayınlanmasından dört ay sonra Iustinus’un ölmesi sonucu imparator olan
Iustinianus’a Roma, Constantinopolis ve Monofizitleri tek bir çatı altında
toplamak gibi zor bir görev miras kalmıştır.

Vasiliev, 1950, s. 135.
Vasiliev, 1950, s. 222-3, 241, 357, 359.
1216 Zachariah, HE, 8.5.
1217 Vasiliev, 1950, 235.
1218 Kaçar, 2010, , s.315.
1219 Vasiliev, 1950, s. 225, 242; Frend, 1972, s. 257.
1214
1215
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Curious Bans in Turkey
Türkiye’deki İlginç Yasak Uygulamaları
Dr. Öğr.Üyesi Deniz GUNER
Kırklareli University
ABSTRACT: Governments try to engineer the society of their expectations through
bans. Because, banning is amanifestation of authority. After the proclamation of the
republic in Turkey, several curious bans have been introduced. The present article
scrutinized these interesting examples of bans and their reasons.
Keywords: Bans, censorship, alla-Turca music ban, Arabic call to prayer ban, car
horn ban, opium poppy cultivation ban.

Bans and prohibition... Their roots probably date back to the creation of
humankind. In fact, the creation (a test or punishment) is based on “eating the
forbidden apple” in divine religions. Thus, there have been and will be bans on
almost every subject, every period, and in every country. In the present article,
some curious bans introduced during the fifty years after the foundation of
Turkish Republic are discussed. The first of the said interesting bans was related
to Turkish style (alla-Turca) music. The topic became the subject of a prolonged
and heated discussiondue to a series of misunderstandings. Everything started
with a notice of the Ministry of Education sent to Istanbul Municipality on
December 9, 1926 banning Turkish music education in Istanbul Conservatory
(Darü’l-Elhan).
In the above-mentioned circular, it was stated that alla-Turca music was
banned and only the Commission of Classification and Identification of old
works would continue their work and theDarü’l-Elhan institution would remain
associated with the Municiapality of Istanbul and implement ministry approved
curricula only until the institution would acquire the qualifications of a
conservatory. The exclusion of Turkish music from the conservatory program
has been the subject of a controversy over several years where the opponents
of Turkish music and Western music were engaged in heated debate.1220The
event that further flared up the debate came to pass when PeyamiSafa collected
the discussionson the views of the Viennese composer Joseph Marx on the
application of Western techniques in Turkish music in a surveytitled "How to
Westernize Our Music". The survey results were published in two articles in
1220

Cumhuriyet Encyclopedia 1923-2000, YKY, İstanbul 2005, V.1, p. 84.
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Cumhuriyet newspaper. The views that the Turkish music was self-sufficient and
does not need to be enriched by western harmony and the views that Western
music forms should be adopted to achieve an international music language were
published in the same column. On May 6, 1931, alla-Turca music debateeven
became a topic atYeşilay (anti-alcohol consumption) Society. The society
administrators argued that alla-Turca music encourages drinking alcohol and
should be banned, while The Association of Youth Against Drinking also
participated in this debate and argued that this type music encouraged drinking
by creating melancholy and chagrin.1221 The discussion was further exacerbated
by the speechby President Mustafa Kemal on National Assembly on November
1, 1934, where he banned alla-Turca music on the radio for 8 months.1222
“Friends, in all fine arts, I know in which direction you want the youth of the
nation should progress. This is being done. However, the arts that needs to lead
and in a rapid manner is Turkish music (applause), the measure of the new
changes in a nation is its reception and recognition of the changes in music. The
music that the people are forced to listen is far from making us proud. We should
be clear about this. It is necessary to collect high sayings that narrate national,
subtle feelings, ideas and to process them based on the general current music rules
as soon as. Only then, Turkish national music can be elevated and could take its
place in universal music. I would like the ministry of culture to be prudent on the
issue and the public to assist the ministry.”1223
The issue was addressed in the memoirs of Alla-Turca Music Troup
Director Major HafızYaşarOkur that covered the period between 1924 and 1938
as follows:
“On Ataturk's visits to Istanbul, on 8 pm as usual, his closest friends and
certain members of distinguished families meet him at his table. On one of those
nights, the invited people were a crowd at the dinner table. A large, library-style
radio with two speakers, which Governor MuhittinÜstündağ brought from Europe
for Ataturk, was sitting on one corner of the hall. At one point, Atatürk called for
Nesîb Effendi: 'Let usturn onthe radio.' In those days, Istanbul Radio was operating
at the floor over the New Post Office. Nesîb Effendi turned the radio on.
Incidentally, the program included the Nihavendmode, which Atatürk liked very
much (...) Following Nihavend mode, two women were singing songs as solo
performances. There was a mix-up in one of the songs. Other voices and coughing
İbid, p. 216.
İbid, p. 84.
1223 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, V.25, İ:4, 01.11.1934, p. 4.
1221
1222
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sounds were mixed to the original song. As a reaction, Atatürk got angry and hit
the table with his hand: "What a disgrace on the microphone sir?" and turned off
the radio. Interior Minister Sukru Kaya Bey was sitting next to him. They talked a
while. I was not able to hear.
Atatürk askedYaşar Bey to sing an ode. He made him sing it over and over
again. In the meantime, his first aide-de-camp Salih (Bozok) got up from the table
and called the radio, and in half an hour theysent KemanîReşad Bey from the radio.
KemanîReşad Beyentered the mall with his fiddle. (...) The violence of Atatürk was
not over yet. He asked Reşad Bey: 'What is this disgrace? Is not it shameful? The
whole world is listening ...'Reşad Bey was silent, hesitantly looking down as if
saying 'What would happen? What can I do?’ (...) Due to the event, alla-Turca
troupe was banned from the radio as of that night. Only folk songs were
allowed.”1224
On the same issue, VasfiRızaRobu also wrote the following, supporting
YaşarOkur’s anecdote:
"A race to reject Turkish music, which was transformed by each generation
for centuries and reached its peak in Istanbul, has started and since the
commotion happened Atatürk banned Turkish music during his dinner parties.
Neither he sang it, nor he proposed others. One day, a request arrived from
MuhittinÜstündağ, then the governor of Istanbul: "He should take the night train
to Ankara, he is called by the (President’s) residence". I was in Ankara the next
morning.When it was almost the evening, a youngster came to the hotel and said
“let us go, I have orders to take you to the farm mansion.” (…) It turned evening, it
was time for dinner. Time was passing by. He was not cheerful at all...
It was way past midnight. All of a sudden, I heard him calling my name, I
straightened up and “Yes, sir,” I said.
- If you remember, you used to sing a song at the beginning of a play before
the curtain was up, what was the name of that play?
- I remember, sir, Moliere’s comedy ‘Hypocrite,’ translated by ‘little’ Kemal.
-It was a nice oeuvre.
- Yes, sir, it was a successful adaptation.
- No, I did not mean the play. It was nice, too, but I meant the beauty of the
composition.
To tell the truth, I was boggled. For the first time, I hesitated to answer a
question. I was so full of the idea that he was against Turkish music, what would
1224
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happen if I confirm its beauty and say “Yes,” if he was sounding me out? If I say no,
if I reject its beauty, then it would be impossible for him to figure me out as a lying
sycophant.
- You did not remember?
- I did, sir. Dellalzade Ismail Efendi’s Esfahan… I could not complete the
sentence.
- No, I am asking for the composition, you do not remember it? Can you sing
it?
- I do and I can, sir.
The surprise was not only upon me, but all present in the table. I took refuge
in the creator, and I came to my senses, using all the actor that I was, I started to
sing the Yoruksemai that starts with the verse “Ah, I adore your beautiful eyes”
and I sang it drenched in perspiration.
There was no movement on his part, and everybody were looking down as if
they were guilty of something, awaiting his words.
After a while,
- Unfortunately, they misunderstood me, that song cited, it is such a
beautiful work, I listened with joy, you did, too. But is it possible to perform this
work as such and make a European feel the same joy? What I wanted to say was
that it is necessary to find a way to make them listen the Turkish compositions we
listed with love, whatever that way might be; their technique, their science, their
instruments, their orchestras? We should make Turkish music an international
art. I did not say, let us abandon Turkish tunes and let us adapt western nations’
ready-made music and listen to that music only, they misunderstood me, they
rocked the boat so much that, I was not able to talk about it again.”1225
In the same period, in early 1930s, there was another ban which was at
least as significant as the ban of alla-Turca music; "Dubbing call to prayer in
Turkish", in other words "Ban of Arabic Call to Prayer". The idea of Turkification
of call to prayer was initially voiced by ZiyaGokalp. Initially, in his poem titled
"Homeland", he wrote about the Turkification of prayer. The poem, interpreted
by Gotthard Jaeschke as a clear challenge to Sharia,was as follows:
“A country where the call to prayer is in Turkish in her mosques,
The countryman understands what it means, the prayer in the ritual
A country where the Koran is read in Turkish in her schools
All recognize what God ordered, whether young or old
1225www.kultur.gov.tr/TR,96530/turk-musikisinin-yasaklanmasi.html.
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Oh, the son of Turk, that is where your homeland is.”
As seen in the poem, Gökalp did not propose to adapt call to prayer in
Turkish, but the whole worship services to be in Turkish. In other words, he was
proposing the idea of “Turkish Koran.” In his book “The Principles of Turkism,”
he made of a list of the items he wanted to be adapted to Turkish, giving the
examples of Turkish hymns, dikhr and mawlid:
1. Koran, except for the parts read while prayer (tilavad)
2. All prayers and orisons read after all prayers
3. Sermons1226
Call to prayer was in Turkish for the first time after the tarawih prayer at
Hagia Sophia mosque on February 3, 1932.1227 On November 21, 1932, a copy of
the Turkish call to prayer was provided to the hafiz delegation elected by the
Presidency of Religious Affairs. These hafizesmet again on November 23, 1932
and selected the musical keys of the call to prayer and stature, and a week later
they circulated the printed lists to the muezzins by visiting the mosques. The
Turkish call the prayer translated by the Directorate of Religious Affairs was as
follows;
“1-Tanrı uludur. 2- Şüphesiz bilirim tanrıdan başka yoktur tapacak 3Şüphesiz bilirim, bildiririm Tanrının elçisidir Muhammed 4- Haydin namaza 5Haydin Felaha 6- Namaz uykudan hayırlıdır(sabah ezanında) 7- Tanrı uludur,
Tanrıdan başka yoktur tapacak.”1228
(God is Great. I bear witness that there is no god except the One God. I bear
witness that Muhammad is the messenger of God. Hurry to the prayer. Rise up for
Salvation. God is Great. Prayer is better than sleep (only in fajr). There is no god
except the One God)
Following the call to prayer, Turkish versions of takbir and durood Sharif
were also circulated to all mosques by the Directorate of Religious Affairs.
“In order to ensure the harmony of the Turkish call to prayer, which started
to be read in Turkish in our mosques and minarets, and to not contradict national
state policies, takbir and Durood Sharif were also adapted to Turkish as follows.
Three durood forms were determinedbased on the selection of Muftis.
Salâvat-ı Şerife “Ey Tanrının elçisi Muhammed, Salâvat sana, selam sana.”
ya da; “senin üzerine olsun rahmet ve selamet ey Muhammed” veya; “Ey Tanrının
1226Gothard

Jaeshke, Modern Türkiye’de İslamlık, Bilgi Yayınevi, Ankara 1972, p. 43.
İbid, p. 45.
1228 Son Posta, 22.11.1932; 27.11.1932; Cumhuriyet, 20.12.1932.
1227
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sevgilisi Muhammed salavat sizindir, selam sizindir.” Tekbir için ise “tanrı uludur,
tanrı uludur, tanrıdan başka tanrı yoktur”.” Tanrı uludur tanrı uludur, hamd ona
mahsustur.”1229
(Durood Sharif: “O Allah, let Your Blessings come upon Muhammad.”
Takbir: “God is greatest.”)
In case that the new scheme was not used for takbir and Durood Sharif, a
penalty was foreseen in accordance with the Article 526 of the Turkish Criminal
Code to enforce Turkish prayers.
In the late 1930’s, the bans started to change, because Europe was facing
a great war: The Second World War.
The war changed the face of the prohibitions and more essential bans
were started to be enacted. The Democratic Party tookover the
governmentfrom the Republican People's Party, which took the bill for several
prohibitions that could be considered as economic measures and the RPP
government was considered as rationing the bread, etc. Belowcertainbans that
led to an oversight of the big picture and blamed the government for the
economic destruction of the war are listed:
Initially, exportation of all foodstuffs was banned. Sale of meat was
bannedon Wednesdays and Fridays (1839). Even cookingat Kebab
restaurantswas forbidden. The sale of all kinds of pastry and similar products
made of wheat flour such aspastries and donutswas banned. Soap and olive oil
sales were restricted.
Fuel and lube oil exports from Turkey and transit were banned. The Press
Law was amended, and the new two articles prohibited articles that offended
national feelings, that deviated from the official history, and that mentioned
measures taken during investigations on matters of national security.
Platinum, gold, silver (except for wedding rings and watches) jewelry
exports were forbidden. An amendment to Decree No. 12 on protecting the
value of Turkish currency was enacted.
Article 1 – It is forbidden to export precious metals even as coins and bullion,
as well as in scrap and fake form (Precious metals include platinum, gold and
silver).
Article 2 – The above article includes the goods produced with precious
metals in possession of the passengers as personal jewelry as well. Only wedding
rings and clocks are excluded in this provision.
1229

Hafız Yaşar Okur, Atatürk’le 15 Yıl, Sıralar Matbaası, İstanbul 1962, s.14.
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Article 3 – Foreigners who arrive in Turkey in possession of goods produced
with precious metals that they declare to customs at the port of entrance and
registered in their passports could export these goods while leaving the country.
Foreigners, who arrived Turkey before this decision is published, could export the
goods that they brought with them when entering the country with the permission
of foreign exchange authorities.1230
The Council of Ministers forbade all private motor vehicles in traffic,
effective from November 1940. Furthermore, commercial vehicles were also
affected. In Istanbul, license plate withalternating numbers were allowed on the
traffic.
Blackouts, turning off visible lights during nighttime, were adopted and it
was decided to shut down entertainment venues at 10:00 pm. Also, the scarcity
in electric bulb imports during the same period, the sale of bulbs was banned.
After the war, interesting prohibition continued to be the part of daily
agenda in Turkey. For example, then Istanbul Governor and Mayor Prof. Dr.
FahrettinKerimGökay forbade the use of horns by motor vehicles in the city in
order to prevent noise pollution caused by the increasing traffic problem
(1952).1231 The police stopped the drivers who used their horns and fined them
within the provincial borders of Istanbul and the proceedings were used to build
an extra floor in Haseki Hospital. In fact, the floor was called the “horn floor” or
“horn pavilion.”. The ban, which began in Istanbul, was also transmitted to Rome
and Paris, and then, New York City Council introduced a fine for drivers who
used horns. This practice, continued until 1957 when Gökay left the post.
Of all the bans, maybe the most curious onewas related to the ban of hula
hoop and no one explained the reason for the ban. As it is understood from the
reports in period papers, using hula hoop on the streets of Istanbul was banned
on December 7, 1958. In 1960, a significant development occurred in Turkish
politics. May 1960 Military Coup... The martial law introduced after the coup
was accompanied with several new bans. The most curious of these was
undoubtedly the prohibition of congregation of five people. Another ban, though
not as interesting as the previous, was the prohibition of zam-zam water and
date imports during the pilgrimage season as of January 23, 1971. This was
reportedly due to certain contagious diseases witnessed on pilgrimage routes.

1230Official
1231

Gazette, 28.09.1939, S.4322.
Sabah, 27.03.2018.
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Even from time to time it was forbidden to travel by road to Jeddah due to such
epidemics.
The banswere not always introduceddue to internal dynamics.
Sometimes a prohibition could also be caused by external pressures. The most
important of these was undoubtedly the prohibition of poppy cultivation. It was
not only during the 1970s that opium poppy cultivation and opium production
became a problem in Turkish-American relations. Opium was a prominent
problem between the US and initially the Ottoman Empire and later on Turley
after the first opium conference organized in Shanghai in 1909.Particularly as a
result of the avoidance of the Turkish side to participate in a series of
conferences due to economic interests, or their refusal to sign the agreements
drafted in these conferences, these conflicts were aggravated. Eventually in
1950, opium trade in the country was banned. The producershad to sell the
opium directly to the Turkish Grain Board. However, this did not last long since
the power changed hands in Turkey and Democratic Party government came to
power. Thus, the tensions began to rise again. In the 1960s, the increasing drug
related problems among the American youth, and the increase in drug-related
crime in the US led to an aggravation in the conflict.1232
In 1968,with the presidency of Richard Nixon, the opium problembecame
the most important issue in Turkish-American relations. It became a central
issue on the future of American economic and military aid, the role of Turkey in
NATO, the status of American bases in Turkish territory, Turkey's deteriorating
relations with Greece, and the conflict in Cyprus. Nixon promised to solve two
major problems when he was elected the president of the United States. These
problems were to end the Vietnam War and to end drug addiction, which was at
least as destructive as Vietnam on American youth. The US had begun to
increase the pressure on Turkey on February 1970. In this period, the US offered
to provide $ 3 million agricultural credit annually to compensate the farmers
who were damaged by the prohibition of poppy cultivation.1233But still the
government did not prohibit the cultivation of poppy seeds. In return, the US
implemented economic sanctions. Turkey refuted these economic sanctions
claiming that no foreign country could interfere with domestic affairs. After a
while, the Turkish government resigned on March 12, 1971 after a military
memorandum. The new government was formed but could resist the pressures

1232
1233

Çağrı Erhan, Beyaz Savaş, Bilgi Yayınevi, Ankara 1996, p.21.
İbid, pp.89-100.

646

Curious Bans in Turkey Türkiye’deki İlginç Yasak Uygulamaları

foronly two months... Poppy cultivation was finally banned in Turkey by a
Cabinet Decree on June 29, 1971.1234
In conclusion, it was observed that the sources of bansare as diverse as
the bans themselves. Bans often arise from necessities, official beliefs, and
sometimes in an effort to protect the government, or directly due
tointernational politics. Whatever the reason, all societies are exposed to
prohibitions.During the period after the proclamation of the republic, a
generalization about the character of the bans in Turkey (excluding the Second
World War period) could lead to the following comments: The newly founded
state, albeit accepting the fact that it was a continuation of the former,
introduced a series of political and cultural reforms to eliminate the causes that
led to the collapse of the Ottoman Empire. All obstacles to these reforms were
attempted to be removed through persuasion, and when persuation and
understanding did not work,prohibitions were utilized to remove these
obstacles.
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Balkan Savaşlarının Anadolu Dışındaki Yerlerde
Yarattığı Etkiler
Nurten ÇETİN
ÖZET: Balkan Savaşları 8 Ekim 1912'de Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş
açması ile fiilen başlar. Osmanlı Devleti bu sırada Trablusgarp Savaşı'nı henüz
sonlandırmamıştır. Ayrıca iktidar ile muhalefet arasında süregelen mücadele vardır. Bu
dönemde Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti’ni savaşa sokma yönündeki olumsuz
politikaları Osmanlı ülkesinde etkisini göstermekte gecikmez. Başta İstanbul olmak üzere
Anadolu’nun değişik yerlerinde savaş taraftarı protesto ve mitingler yapılır. Osmanlı
Devleti savaşa girdikten sonra da bu etki savaşa gönüllü katılım ve maddi manevi
yardımlar olarak ortaya çıkar. Müslümanlar sadece Anadolu’da değil, Anadolu dışındaki
yerlerde de harekete geçer. Amerika, Fransa, İngiltere, Hindistan, Rusya, İran, Irak, Güney
Afrika, Beyrut, Mısır, Arnavutluk, Sofya, İskeçe bu yerler arasındadır. Buralarda yaşayan
Müslümanlar Balkanlarda yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmazlar Osmanlı Padişahı ve
vatanının korunması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdikleri protesto
ve mitingler düzenlerler, savaşa maddi ve manevi yardımda bulunurlar.
Bu çalışma, Balkan Savaşları’nın Anadolu dışındaki Müslümanlar üzerinde
yarattığı etkileri ve onların savaşa olan katkılarını dönemin arşiv belgeleri ve süreli
yayınlarından edinilen bilgiler ışığında ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Balkan Savaşları, Osmanlı Devleti, Anadolu, Müslümanlar,
Yardım, Tezahürat.

GİRİŞ
Meşrutiyet'in ilk yıllarında İttihatçıların dış politikada uğradığı
başarısızlıklar ve iç politik çekişmeler Balkan devletleri için bir avantaj
oluşturmuştu. Bu durumdan faydalanarak 1912 yılı yaz ayları boyunca savaş
hazırlıklarını tamamlamışlardı. Savaş için herhangi bir hazırlık yapmamış olan
Osmanlı Devleti ise siyasi, ekonomik ve askerî açıdan son derece zor bir
durumdaydı1235. Dolayısıyla Osmanlı yönetimi savaşa girmek istemiyordu.
Ancak Balkan devletlerinin Balkanlardaki Müslümanlara uyguladıkları baskı ve
zulümler1236 Osmanlı ülkesinde büyük bir infial yarattı. Ülkede sıkıyönetimin
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1235 Zeki Arıkan, “Balkan Savaşı ve Kamuoyu”, Dördüncü Askeri Tarih Semineri, Bildiriler,
Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 1989, s. 169-170.
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kaldırıldığı 1912 yılının Ekim ayının ilk haftasında Osmanlı Devleti'nin savaşa
girmesi için üniversite öğrencileri ve halk tarafından yapılan mitingler ve
gösterilerde savaş istekleri dile getiriliyordu1237. Osmanlı toplumunda nefret ve
tepki uyanmış1238 manevi bir çöküntü baş göstermişti1239. Bu çöküntü tüm
toplumun genç, yaşlı, çocuk, kadın ve erkek ayrımı olmadan dayanışmasını
sağladı. Kamuoyunda savaş yanlısı hareketler ve çalışmalar ortaya çıkmıştı.
Halkın seferberlik durumunda basının çok önemli rolü vardı. Gazetelerde çıkan
yazılarda halk birlik ve beraberliğe davet ediliyor savaşın önemi açıklanıyordu.
Balkan devletlerinin tutumu Türk halkının bir araya gelmesini sağladı.
Akabinde savaş sırasında yaşanan gelişmeler bu dayanışmayı en üst seviyeye
taşıdı. Bu bakımdan Balkan Savaşları Osmanlı toplumunun dayanışması
noktasında en güzel örnek teşkil etmektedir1240.
İstanbul başta olmak üzere Anadolu’nun pek çok şehrinde protesto ve
mitingler yapılıyor, halk orduya ayni ve nakdi yardımlarda bulunuyordu. Savaş
sırasında ordunun içinde bulunduğu güç durum Anadolu dışında yaşayan
Müslümanları da bu duruma kayıtsız bırakmadı.
BALKAN SAVAŞLARININ ANADOLU DIŞINDAKİ YERLERDE
YARATTIĞI ETKİLER
Dünyanın değişik yerlerinde yaşayan Müslümanlar Balkan Savaşları
sırasında Türk ordusunun ve halkın içine düştüğü duruma kayıtsız kalmadılar.
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Cape Town'dan Abdülmecid Han
imzasıyla Sadrazamlık makamına gönderilen bir telgrafta, "Cope Town
müslümanları Hükümet-i Osmaniyeye karşı olan ihtisasat-ı samimiye-i hayr-ı
havahanelerini tekiden arz ve ızhar ederler ve devlet-i aliyyenin ıhraz-ı galibiyet
ile şan ve şerefi İslamı muhafaza etmesini temenni eylerler" denilmekteydi.
Grandaved sokağında 843 numaralı hanede yaşayan Telli Necmi imzasıyla
Sadrazamlık makamına gönderilen telgrafta ise "Şikagoda mukim bulunan
Yücel Aktar, "1912 Yılı Harp Mitingleri", ve Balkan Harbine Etkileri, İkinci Askeri Tarih
Semineri Bildiriler, Ankara Genelkurmay Basımevi 1985, s. 117.
1238 Arıkan, a.g.m., s. 173.
1239 Leyla Kaplan, Cemiyetlerde ve Siyasî Teşkilatlarda Türk Kadını (1908-1960), Atatürk
Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1998, s. 46.
1240 Nurten Çetin, “Balkan Savaşlarının Karadeniz Bölgesindeki Yansımaları ve Bölgeden Orduya
Yapılan Yardımlar (1912-1913)”, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, XV/30, (2015 Bahar), s.
79-98., Nurten Çetin, Balkan Savaşları’nda İzmit’te Seferberlik Uygulamaları”, Uluslararası Kara
Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu II, C. II, Kocaeli 2016, ss. 977-987, “ Nurten Çetin,
“Balkan Savaşlarının Orta Anadolu Vilayetlerine Etkisi” Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü
Sempozyumu 6-8 Ekim 2016, Çanakkale, C II, ss. 237-251.
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tebaa-i Osmaniye gönüllü olarak harbe gitmek arzusunda olduklarından bu
babdaki evamir-i samiye-i fahimanelerine muntazırdırlar" deniliyordu1241.
Paris'teki genç Müslümanlar, bütün Müslümanlara hitaben Fransızca ve
Türkçe bir beyanname yayınlamışlardı. Beyannamede "Bugün yani 1330 senesi
şevvalinin 28. günü Paris'te mukim ba-cümle genç Müslümanlar akdı ictima
ettiler. En mukaddes ve en meşru hukuku pay-mal edilmek istenilen Türkiye'yi altı
asırdan beri kanının pahasına makam-ı hilafeti müdafaa eden bu yegane
hükümet-i islamiyeyi adalet-i beşeriyyenin müsade eylediği mertebede müdafaaya
azm u cezm ile çalışmaya yemin eylediler…”denilmekte ve dünyanın bütün
Müslümanlarına hitap edilerek ortak mazi adına daha da önemlisi insanlık adına
birlik ve beraberliğe davet edilmekteydiler.1242
21 Ekim'de Romanya Bandralı Prens Marya vapuruyla Köstence'den 70'e
yakın gönüllü İstanbul'a gelmişti. Gönüllüler Galata rıhtımında üç defa
"Padişahım çok yaşa” diyerek Topkapı Sarayı dahilindeki asker toplama
komisyonuna gitmişlerdi1243.
Arnavutluk’taki Müslümanlar da Balkanlardaki Müslümanlara yönelik
baskı ve zulümlere sessiz kalmamışlardı. Arnavutluk’un her tarafında
vatansever gösteriler yapılmaktaydı. Üsküp eşrafı tarafından Dâhiliye
Nezareti’ne gönderilen bir telgrafta, Osmanlı vatanının düşman saldırılarından
korunması için bütün Arnavutların can ve mallarını feda etmeye hazır oldukları,
Osmanlı Hükümeti tarafından verilecek ilk emirde 30 bin Arnavut’un sınırlara
hareket edecekleri, Arnavutluk’un her tarafında savaş lehinde olağanüstü bir
galeyan ve heyecanın olduğu bildiriliyordu1244. Kosova Arnavutları 15 yaşından
70 yaşına kadar herkesin vatanın savunulması yolunda hazır olduklarını dile
getirmekteydiler1245.
Kuzey Arnavutları Osmanlı topraklarının savunulması konusunda
gönüllü olarak savaşa katılmak için yemin etmişlerdi. Bölgede savaş yanlısı
heyecan hâkimdi. İpek, Gilan, Yakova’dan gönüllü heyetler sınıra yürümeye
hazırlanmışlardı. Bütün memurlar askeri tedbirler almaktaydılar1246.
İskeçe’de seferberliğe hazırlanan Osmanlı ordusunda hizmet etmek üzere
Bulgaristan muhacirlerinden 500 kişilik bir gönüllü taburunun Tamraş

İkdam, 15 Ekim 1912, nr. 5621, s. 2. 1.
İkdam, 18 Ekim 1912, nr. 5624, s. 2.
1243 İkdam, 22 Ekim 1912, nr. 5629, s. 2
1244 İkdam, 3 Ekim 1912, nr. 5609, s. 2.
1245 İkdam, 31 Ekim 1912, nr. 5638, s. 2.
1246 Sabah, 5 Ekim 1912, nr. 8277, s. 2.
1241
1242
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mevkiine gitmeye hazır oldukları muhacir Abdülkadir İbrahim Mustafa
imzasıyla İstanbul’a bildilmişti1247.
Kırcaali’den 50.000 Pomak gönüllü müfrezeleriyle Osmanlı askerlerine
katılmışlar ve oradan altı saat uzaklıktaki Filibe'ye doğru ilerlemeye
başlamışlar, kesinlikle geri dönmemeye yemin etmişlerdi. Hemen Bulgar
sınırını geçerek mücadeleye başlamışlardı. Bölgeyi iyi bildiklerinden hücumları
son derece uygun olmuştu. Priştine mebusu Velçetrinli Hüseyin Bey de
emrindeki mavzer silahları ile donatılmış bin kadar Arnavut gönüllüsüyle
Sırbistan sınırını geçmiş ve mücadeleye başlamıştı1248.
Dobruca’nın Köstence Sancağı’nda yaşayan Müslümanlar 30.000 franka
yakın bir miktar para ile eşya bağışında bulunmuşlardı. Yardım toplanmasına
devam ediliyordu. Dobruca’lı kadınlar tarafından ordu için 660 adet gömlek, 93
çift çorap ve eldiven, 38 çift uzun entari, 601 adet şal ve işlemeli çevre ve mendil
915 adet keten havlu, 155 adet don, 8 adet şalvar, 1 cübbe, 1 adet işlemeli tütün
kesesi, 1 adet atlas hırka, 3 fanila, 2 fes, 2 çarık sargısı gönderilmişti. 1249
Köstence şehri ve Anadolu köyünün Müslümanları, Köstence’li Abdurrahman
Bey aracılığıyla 150 Frank değerindeki tıbbi malzemeyi Gurebayı Müslimin
Hastanesi’ne göndermişlerdi1250. Bu hareket hastane tarafından takdir
edilmiştir1251.
Selanik’te halk harp lehinde tezahüratta bulunuyorlardı. Elbise ve
silahlarını alarak akın akın askerlik şubelerine giderek savaşa katılmak
istediklerini beyan ediyorlardı. Bir miting yapmak istemişlerse de buna izin
verilmemişti1252.
28 Eylül’de Karadağ Taşlıca’dan gönderilen bir telgrafta, altı yüz seneden
beri vatanın muhafaza ve müdafaası için cins ve mezhep ayrımı yapmayan
bütün Taşlıcalıların 10 bin kişilik bir miting düzenledikleri bildirilmişti. Bu
mitingde Balkan devletlerinin takip ettikleri siyaset ile Bulgaristan’ın
Müslümanlara yaptığı baskı ve zulümler, göç ettirme siyaseti protesto edilmişti.
Osmanlı Devleti’nin şan ve şerefinin korunması için Taşlıca Müslümanlarının
damarlarındaki kanı son damlasına kadar feda etmeye hazır oldukları, bir
düşman askerinin dahi sınırlarımızdan geçmesine izin vermeyeceklerine dair
yemin ettikleri, verilecek her emri yerine getirecekleri ifade ediliyordu1253.
İkdam, 4 Ekim 1912, nr. 5610, s. 3.
İkdam, 20 Ekim 1912, nr. 5626, s. 2.
1249 İkdam, 16 Kasım 1912, nr. 5654, s. 4.
1250 “İane, Teşekkür”, İkdam, 18 Ocak 1913, nr.5717, s. 4.
1251 “Gurebayı Müslimin Hastanesi’nde”, İkdam, 18 Ocak 1913, nr. 5717, s. 4.
1252 “Selanik’te”, Sabah, 12 Ekim 1912, nr. 8284, s. 3.
1253“ Taşlıca’dan Telgraf”, Sabah, 12 Ekim 1912, nr. 8284, s. 3.
1247
1248
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Rusya’da yaşayan Müslümanlar da savaşa kayıtsız kalmamıştı. Yüzden
fazla kişi Sivastopol’dan vapurla hareket etmişler ve Harbiye Nezareti’ne
giderek savaşa katılmak istediklerini ifade etmişlerdi1254. Rusya’da okuyan
Ümmügülsüm, Rukiye ve Meryem adlarındaki hanımlar eğitimlerini yarıda
bırakarak, yaralı Osmanlı askerlerine yardım etmek amacıyla İstanbul’a
gelmişler ve Hilal-i Ahmer Hastanesine yerleşmişlerdi1255.
Rusya’daki bu iki Müslüman kızın tavrı Girit’in Hanya Şehri’nden Meryem
adındaki Müslüman bir kıza örnek oluşturmuştu. Meryem Müdafaa-i Milliye
Cemiyeti’ne bir mektup göndermişti. Bir nüshası 11 Şubat 1913 tarihli İkdam
gazetesinde yayımlanan bu mektupta, Girit’te doğduğunu, orada Müslümanların
çektikleri işkence, acı ve zulümlerin kendisinde yarattığı üzüntü ile gözyaşlarını
içine akıtarak büyüdüğünü, bu hissin onda intikam duygusu yarattığını, Rumeli
Müslümanlarının maruz kaldıkları felaket ve Osmanlı saltanatının bu dönemde
geçirdiği sallantının bu intikam duygusunu artırdığını, cephede vatanına hizmet
ederek gazi olmak veya ölmek arzusunda olduğunu dile getiriyordu. Rusyalı
Meryem ve arkadaşları gibi kendisinin de harp meydanına gönderilmesini rica
ediyordu1256.
Beyrut’ta Balkan devletlerinin savaşa hazırlık haberleri halk arasında
büyük bir heyecana sebep olmuştu. Osmanlı hükümetine gönderdikleri çeşitli
telgraflarda Bulgaristan’a savaş açılması isteniyordu1257.
Seferberlik
Komisyonu Reisi Ethem imzasıyla Beyrut'tan Dahiliye Nezareti’ne gönderilen
telgrafta Nablus Sancağı’ndan 22 aşiretin, Beyrut'tan da 150 neferin gönüllü
olarak askere gönderilmek amacıyla kayıtlarının yapıldığı bildiriliyordu1258.
Yine aynı şekilde Eskişehir, Beyrut, Manastır ve Teke halkından eli silah tutanlar
akın akın gönüllü yazılmaktaydılar. Halk ve aşiretler savaşa gitmeye hazır
olduklarını telgraflarla bildiriyorlardı1259.
Diğer taraftan İttihat ve Terakki Fırkası Merkez şubesi tarafından bir
beyanname yayımlanmıştı. Beyannamede Balkan devletlerinin Osmanlı
Devleti’nin
içinde bulunduğu durumdan istifade ederek fesatlıkla
yetinmedikleri, karışıklık çıkardıkları ve hükümeti savaş ile tehdit ettikleri ifade
ediliyordu. İşkodra’dan Basra Körfezi’ne kadar bütün Osmanlı kulüplerinin
hedefinin düşmana karşı vatanın korunması olduğu, her türlü şahsi ve parti
İkdam, 9 Kasım 1912, nr. 5647, s. 2.
İkdam, 26 Kasım 1912, nr. 5664, s. 2.
1256 “Bir Kahraman Müslüman Kızının Mektubu”, İkdam, 11 Şubat 1913, nr. 5737, s.4.
1257 İkdam, 3 Ekim 1912, nr. 5609, s. 2.
1258 BOA, DH.SYS., 112-15/21-2.
1259 İkdam, 15 Ekim 1912, nr. 5621, s. 2.
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çekişmelerinden sıyrılıp tek vücut olarak tek bir düşünce etrafında hareket
etmenin Allah’ın emri olduğu belirtiliyordu. İttihat ve Terakki’nin ülkenin her
köşesinde bu hedefi gerçekleştirmeye çalıştığı dile getiriliyordu1260.
Hindistan tepkilerin gösterildiği ve en fazla yardımın yapıldığı yerlerden
biriydi1261. Cuma günü camilerde dualar okunmuş ve Yunan mallarına karşı
boykot başlatılmıştı1262. Bengal Müslümanları arasında da büyük bir heyecan
hâkimdi. Bir miting düzenlemişlerdi. Hıristiyanların İslam devletlerini
hukuklarından mahrum etmek için gizli ittifaklar yaptıklarını fakat
Müslümanlar arasındaki bağın hiçbir kuvvet tarafından koparılamayacağını,
Viyana surlarında atılan “Allahu Ekber” nidalarının dünyanın en hicri
köşelerinde atılacağını söylemişlerdi1263.
Londra’da kurulan “Umum Hindistan Cemiyeti İslamiyesi” yaptığı
toplantıda öncelikle Balkan hükümetlerinin hareketlerinden dolayı üzgün
olduklarını ifade ettiler ve bazı kararlar aldılar. Buna göre Osmanlı
Hükümeti’nin Makedonya’da ıslahat yapma çabalarında iken iç işlerine
müdahale edilmişti. Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğüne Balkanlı devletler
tarafından yapılacak tecavüze bütün İslam dünyasında karşı gelinecekti. Savaş
çıkması halinde İngiltere’de ve Hindistan’da iane toplanacaktı1264. Bombay’dan
Ajans Roiter’e bildirildiğine göre, Osmanlı iane-i harbiyesi olarak 3 milyon rupi
toplanmıştı. Bu paranın yapılması düşünülen İslam Darülfünunun inşası için
harcanması hususunda Hindistan’dan pek çok Müslüman müracaatta
bulunmuştu. Ancak Ağa Han o sırada Moskova’da bulunduğundan bu düşünce
askıya alınmış ve yardım toplanmasına devam edilmesi halka bildirilmişti1265.
Bombay’da ikâmet eden Arap tüccarlarından Şeyh Kasım el İbrahim ve
bazı Arap ulemasından alınan bilgilere göre, Balkan devletlerinin Osmanlı
Devleti’ne taarruzları Müslümanlar üzerinde, özellikle de Araplar üzerinde
büyük bir heyecana sebep olmuştu. İane toplamaya başlamışlardı. Şeyh
Kasım’ın başkanlığında kurulan komisyon tarafından iki günde 160 bin rupisi
toplanmıştı. Arap tüccarı tarafından toplanan miktar 180 bin rupi kadardı ki bu
12 bin İngiliz lirası ediyordu. Kasım ayının başında Hint Müslümanlarının
yaptıkları yardım miktarı 7600 lirayı bulmuştu1266.
İkdam, 3 Ekim 1912, nr. 5609, s. 2.
Hasan Taner Kerimoğlu, Trablusgarp ve Balkan Savaşları’nda Hint Müslümanlarının Osmanlı
Devleti’ne Yaptıkları Yardımlar”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, XII/2 (Kış 2012), s. 172-178.
1262 İkdam, 4 Ekim 1912, nr. 5610, s. 3.
1263 Sabah, 8 Ekim 1912, nr. 8380, s. 2.
1264 Sabah, 12 Ekim 1913, nr. 8384, s.2.
1265 İkdam, 6 Kasım 1912, nr. 5644, s. 2.
1266 İkdam, 12 Kasım 1912, nr. 5650, s. 4.
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Osmanlı Devleti, savaş kararı alınca Mekke’deki Müslümanlar da bu
duruma kayıtsız kalmadılar. Resmi savaş ilanı kararı Mekke’ye ulaşır ulaşmaz,
orada bulunan 5.000’den fazla hacı adayı halife ve ordunun zaferi için göz
yaşları dökerek dualar etmişler ve manevi desteklerini göstermişlerdi. Hilal-i
Ahmer Komisyonu, harp vergileri komisyonu ile işbirliği yaparak Şerif Hüseyin
Paşa’nın başkanlığında yardım toplamaya başlamıştı1267.
İran sefiri Mirza Mahmut Han başkanlığında tüccar ve İran tebaası
tarafından bir yardım komisyonu kurulmuştu. Komisyon tarafından toplanan
paralar Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne teslim ediliyordu. İran’daki Muzafferiye
hastanesinde beşi subay ve on beşi er olmak üzere toplam yirmi askerin tedavi
amaçlı kabulü için gerekli hazırlıklar yapılmıştı1268. Mahmut Han çeşitli
vilayetlere telgraflar çekiyor ve oradaki İran tebaasının yardımını istiyordu.
Nitekim Basra’da oturan İran tebaası tarafından 60 Osmanlı lirası
toplanmıştı1269. Mahmut Han, Kerkük Müslümanlarının Osmanlı Devleti’nin
vatan savunmasında madden ve manen hazır olduklarını bildirmişti1270.
Mısır'lı Prens İbrahim Hilmi Paşa'nın oğlu Mehmed Hilmi Bey'in de vatan
savunması için gönüllü olarak Mısır'lı vatandaşlarına örnek olmak üzere savaş
meydanına hareket edeceği haberi alınmıştı1271. Henüz daha savaş başlamadan
Mısır halkından çok sayıda insan komiserlik makamına başvurarak Osmanlı
ordusunda gönüllü hizmet etmek için kayıt yaptırmak istemişlerdi1272. Savaş
başladıktan sonra Mısır’daki Müslümanlar harekete geçtiler. Osmanlı
yazarlarından Hüseyin Kani Bey’e Mısır’dan gönderilen bir telgraftan
anlaşıldığına göre; Mahmut Riyaz Paşa’nın başkalığındaki Hilal-i Ahmer Heyeti,
İskenderiye’den Hidiviye vapuruyla İstanbul’a hareket etmişti. Heyetin birkaç
gün içinde Galata rıhtımına varması bekleniyordu. Heyeti karşılamak üzere
Hürriyet ve İtilaf Fırkası merkez şubesinin de hazır olduğu haber alınmıştı1273.
Mısır’da Müslümanların bağışladıkları 20 bin İngiliz lirası iane komisyonu
başkanı Ömer Tosun Paşa tarafından Doyçe Uryanet Bank aracılığıyla
gönderilmişti. Mısır hanedan üyelerinden Prens İbrahim Hilmi Paşa’nın

İkdam, 5 Kasım 1912, nr. 5643, s. 2.
İkdam, 6 Kasım 1912, nr. 5644, s. 2.
1269 İkdam, 7 Kasım 1912, nr. 5645, s. 4.
1270 İkdam, 6 Kasım 1912, nr. 5644, s. 2.
1271 İkdam, 21 Ekim 1912, nr. 5628, s. 2
1272 İkdam, 3 Ekim 1912, nr. 5609, s. 2.
1273 İkdam, 7 Kasım 1912, nr. 5645, s.
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gönderdiği bin adet İngiliz lirası da Doyçe Uryanet Bank Galata şubesi
tarafından teslim alınmıştı1274.
İstanbul gazetelerinin, Mısır gazetelerinden edindiği bilgiye göre; 600’e
yakın Kavala’lı muhacir Dersaadet Hidiviye kumpanyasının Saydiye vapuruyla
İskenderiye’ye sevk edilerek, kendilerine tahsis edilen yere yerleştirilmişlerdi.
Muhacirlere elbise ve yiyecek dağıtılmıştı. Halk muhacirlerin ihtiyaçlarını
karşılamak için yardım toplamaya devam ediyordu1275.
İran Sefiri Mirza Mahmut Han, yaralanan Osmanlı askerlerini İran
Muzafferiye hastanesinde ziyaret etmiş, sağlık durumları hakkında bilgi almıştı.
Vatan uğrunda sergiledikleri tavrı tebrik etmiş, şekerleme ve sigaralar
dağıtmıştı1276.
Mekke’de tezahürat ve yardım toplama faaliyetleri devam ediyordu.
Mekke şerifinin başkanlığında Mekke uleması ve eşrafı tarafından bir cemiyet
kurulmuştu. Cemiyet tarafından yardım için ilanlar veriliyor Osmanlı Devleti’ne
yapılacak yardımın Müslümanlar için bir görev olduğu ifade edilerek halk
yardıma katılmaya davet ediliyordu1277. Mekke emiri Şerif Hüseyin Paşa
başkalığındaki bu cemiyet bir haftalık sürede 50 bin 76 kuruş toplamıştı1278.
Şam tezahürat yapılan ve yardım toplanan yerlerden biriydi. Suriye’de
bazı Arap şeyleri Osmanlı ordusuna gönderilmek üzere çok sayıda at
bağışlamışlardı1279.
İslami farizalarını yerine getirmek ve Medine’yi ziyaret maksadıyla yola
çıkmış Hindistan hacılarından bir grup ile Medine halkından pek çok kişi, savaş
haberini almaları üzerine hac ziyaretlerinden ve Medine’den ayrılmışlar, Şam’a
gelmişlerdi. Ellerinde Osmanlı sancakları ile Vali konağı meydanına giderek
gönüllü olarak savaşa katılmak istediklerini beyan etmişlerdir. Hükümet
tarafından talepleri takdir gören bu kişiler ardından askeri elbise almak için
askerlik şubesine gitmişler ve orada da vatan ve din uğrundan sergiledikleri bu
davranışları takdir edilmişti1280. Yüz bini aşan Müslüman halk Kalküta’da büyük
büyük bir büyük bir miting yapmışlardı. Mitingde Padişahın sıhhati ve Osmanlı
ordusunun zaferi için dualar okunmuştu1281.
İkdam, 6 Kasım 1912, nr. 5644, s. 2.
İkdam, 17 Aralık 1912, nr. 5685, s. 3.
1276 İkdam, 8 Kasım 1912, nr. 5646, s. 4.
1277 İkdam, 12 Kasım 1912, nr. 5650, S. 4.
1278 İkdam, 21 Kasım 1912, nr. 5659, s. 4.
1279 İkdam, 19 Kasım 1912, nr. 5657, s. 5.
1280 İkdam, 22 Kasım 1912, nr. 5660, s. 2.
1281 “Hindistan’da Tezahürat”, İkdam, 24 Kasım 1912, nr. 5662, s. 2
1274
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Diğer taraftan 25 Kasım’da Mısır Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin ikinci bir
heyeti Romanya vapuruyla yola çıkmıştı. Vapur erkanı Sıhhiye Müfettişi Ferih
Hacı Emin Paşa ile yardımcısı Muhittin Bey tarafından karşılanmışlardı. Heyet
200 yataklık bir seyyar hastane ile donanımını getirmişti ve hasta bakıcıları ile
beraber sayıları 60 kişiydi. 1282 İane-i harbiye olarak toplanan 20 bin İngiliz lirası
Meclis-i Ali üyelerinden Makbul Paşa tarafından Doyçe Uryanet Bank’a teslim
edilmişti1283.
Hint Müslümanlarının maddi ve manevi destekleri devam ediyordu.
Lahor Şehrinde yayımlanan bir gazeteden edinilen bilgiye göre, Delhi başta
olmak üzere bazı şehir uleması tarafından fetvalar yayımlanmış ve bu fetvalar
Müslümanlar üzerinde derin etki yaratmıştı. Fetva’da özetle şöyle deniliyordu:
Her kimin zimmetinde zekât, sadaka ve hayrat saire varsa Devlet-i Osmaniye
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne itası takdirinde zimmetinde bulunan feraiz ve vacibat
sakıt olur”.
Fetva o kadar tesirli olmuştu ki Hint Müslümanlarından bazıları kurban
kesmeyerek kurban bedellerini harp ianesi olarak vermişlerdi. O sırada
Londra’da bulunan Emir Ali tarafından da Hindistan Müslümanlarına hitaben
bir telgraf gönderilmişti. Bu telgraf Müslümanlar üzerinde oldukça etkili oldu.
Hindistan’ın bütün köy ve kasabalarından iane cemiyetleri kurulması kararı
alındı. Bu çalışmalara İngilizler tarafından hiç engel olunmamaktaydı1284.
Kaşgar’daki Müslümanlar iane-i harbiye olarak 61.669 kuruş 12 para
göndermişlerdi1285. ABD’de bulunan Dersim aşireti tarafından 18 para 1.347
kuruş yardım toplanmıştı. Bağdat jandarma alayı merkez ve seyyar tabur
subaylarınca 5 para 129.356 kuruş iane toplanmıştı1286.
Mısır’dan yola çıkan Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin üçüncü heyeti 17 Aralık’ta
Kahire’ye ulaşmıştı. Heyet, otuz üç kişiden ibaretti bunların on üçü doktordu ve
tıbbi malzemeleri son derece gelişmişti. Mısır ileri gelenleri ve esnafı uğurlama
töreninde hazır bulunuyorlardı. Prens Mehmet Ali Paşa, Vezir Ömer Tosun Paşa
ve Osmanlı Devleti’nin Mısır Komiseri Rauf Paşa ileri gelenler arasındaydı. Rauf
Paşa bir konuşma yapmıştı. Konuşmasında cemiyetin hayırsever üyelerine
teşekkürlerini sundu1287. Mısır’dan gönderilen iane miktarı Aralık ayı
“Mısır Hilal-i Ahmer Cemiyeti”, İkdam, 26 Kasım 1912, nr. 5664, s. 2.
“Mısırlıların Hamiyetleri”, İkdam, 2 Aralık 1912, nr. 5670, s. 4.
1284 “Hindistan Müslümanları ve Hint Ulemasının Bir Fetvası”, İkdam, 2 Aralık 1912, nr. 5670, s.
4.
1285 “Muavenet-i Hamiyetkarane”, İkdam, 13 Aralık 1912, nr. 5681, s. 4.
1286 İkdam, 13 Aralık 1912, nr. 5681, s.4.
1287 İkdam, 17 Aralık 1912, nr. 5685, s. 4.
1282
1283
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ortalarında 140 bin İngiliz lirasına ulaşmıştı1288. Mısır Hidivi’nin annesi
tarafından gönderilen 300 adet İngiliz lirası Topkapı dışına yerleştirilen Balkan
göçmenlerine orantılı olarak elden dağıtılmıştı. Prensin haremi Melek Hanım’ın
özel olarak yaptırdığı pamuklu hırkalar ve her yaştaki çocuklar için elbiseler,
yün boyun atkıları, çocuk şilte ve yorganları yine göçmenlere arabalar içinde
açıkta dağıtılmıştı1289.
Hint halkının sadece erkekleri değil, kadınları da bizzat iane toplama
çalışmalarında bulunmaktaydılar1290. 600’e yakın kadın büyük bir toplantı
düzenleyerek Türk ordusunun zaferi için dualar okunmuşlardı. Yalnız dualarla
yetinilmemişti. Kadınların başkanı yaptığı konuşmada “…eğer bir kimsenin
evinde bir fert vefat etse o hanede bir iki sene ruyu sürur ve şaduman görülmez.
Halbuki şimdi binlerce din kardeşimiz şehit oluyor. Muharebe meydanında
kanlarını akıtıyorlar. Böyle iken bize bayramda kurban kesmek, eğlenceler tertip
etmek münasib olmaz…diyordu. Toplantıda kulağından küpesini, parmağından
yüzüğünü çıkarıp veren kadınlar vardı. Fakir bir kadın başkanın yanına giderek
çarşaf ve bir mektup takdim etti. Mektupta şu cümleler yazılı idi. “Hanemde
verilecek iki çarşaftan başka bir şeyim yoktur. Kalbim ianeye iştirakı arzu ediyor.
Bunu kabul ediniz”. Bu sözler de orada bulunan diğer kadınları üzerinde büyük
etki oluşturmuştu ve üzerlerinde kıymetli takıları çıkartarak iane olarak
bağışlamışlardı1291.
İstanbul gazetelerinde sık sık Hindistan gazetelerinden alınan iane
cetvellerine yer veriliyordu. Hindistan’ın birçok şehrindeki Müslümanlar iane
göndermeye devam etmekteydiler. İane toplama sürecine katılan Hindularda
vardı1292.
Aralık 1912’de Kaşgar Müslümanları tarafından 46.281 kuruş 14 para
gönderilmişti1293. Lahor Şehrin’de yayımlanan Peyyie-i Ahbar gazetesine bir kişi
tarafından 1500 rupi ile bir mektup gönderilmişti. Kur’an’ın malen ve bedenen
cihat emrettiği, kendisinin ise bedenen cihada gücünün yetmeyeceğini ifade
ediyor, aylık 250 rupi göndermeyi taahhüt ediyor ve altı aylık taksit olan 1500

“Mısır’da İane-i Harbiye Takdir ve Teşekkür”, İkdam, 18 Aralık 1912, nr. 5686, s. 4.
Hamiyyet ve Arzı Şükran”, “Hindistan Müslim ve Müslümanlarının Cemiyeti Diniyye
ve İnsaniyeleri”, İkdam, 20 Aralık 1912, nr. 5688, s. 4.
1290 Takdir-i Hamiyyet ve Arzı Şükran”, “Hindistan Müslim ve Müslümanlarının Cemiyeti Diniyye
ve İnsaniyeleri”, İkdam, 20 Aralık 1912, nr. 5688, s. 4.
1291 Takdir-i Hamiyyet ve Arzı Şükran”, “Hindistan Müslim ve Müslümanlarının Cemiyeti Diniyye
ve İnsaniyeleri”, İkdam, 20 Aralık 1912, nr. 5688, s. 4.
1292 “İane” Hindistan’da İane”, İkdam, 24 Aralık 1912, nr. 5692, s. 3.
1293 “Müesser-i Hamiyyet”, İkdam, 24 Aralık 1912, nr. 5692, s. 3.
1288

1289“Takdir-i
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rupiyi gönderiyordu. Savaş devam ettikçe bu yardımı sürdüreceğini ancak
şimdilik ismini vermeyeceğini dile getiriyordu1294.
Yukarıda bahsedildiği üzere Balkan Savaşları’ndan önce Hindistan’da bir
Darülfünun yapılması kararlaştırılmış ve bu amaçla 3.500.000 rupi toplanmıştı.
Toplanan bu paranın Harp ianesi olarak verilmesi Hindistan gazetelerinde yer
almıştır. Bu konuda halkın çoğunluğu gazetelerle hemfikirdiler. Delhi’nin kasap
ve esnafı bir araya gelerek kurban bayramında dört günde toplanan kurban eti
bedellerini iane olarak vermeye karar vermişlerdi. Bunu yapmayan kasaplara
kurban kestirilmemesi kararlaştırılmıştı1295. Hindistan’ın Bombay şehrindeki
Türk-Arap Kadınları Cemiyeti Başkanı Şeyh Kasım Efendi’nin eşi Münire Hanım
tarafından Hilal-i Ahmer İanesi olarak toplanan 1947 lira Osmanlı Hilal-i Ahmer
Cemiyeti başkanı aracılığıyla temin edilmişti1296.
Mısır’dan yapılan yardımlar da devam ediyordu. Mısır gazetelerinden
edinilen bilgiye göre, Mısır’daki Osmanlı tebaası tarafından oluşturulan Hilal-i
Ahmer Heyeti, Port Sait’e varmıştı oradan Selanik’e doğru yola çıkmıştı. Heyet,
beş doktor bir icracı ve otuz altı hastabakıcıdan oluşmaktaydı. Heyet yeterli
miktarda ilaç ve diğer tıbbi malzemeye sahipti1297. Mısır dahilinde Dimyat’ta
ikamet eden Hüseyin adındaki şahıs tarafından muhacir ianesi olarak 100 adet
Mısır lirası gönderilmişti1298.
15 Ocak 1913 tarihli İkdam gazetesinden edindiğimiz bilgilere göre,
İskenderiye’de Tosun Paşazade Prens Ömer Paşa’nın annesi ve eşi tarafından
verilen 250 parçalık eşya Harbiye Nezareti’ne ulaştırılmıştı. Bu eşyalar 41 çift
yün çorap, 186 yün İngiliz bel kuşağı, 19 yün boyun atkısı, 4 yün ceketten
ibaretti1299. Ümit Burnu’nda yayımlanan İngiliz gazetelerinden edinilen bir
bilgiye göre, Muharrem ayının 10’u dolayısıyla Müslüman halk Profesör
Mahmut Efendi’nin idarecisi olduğu bir okulda toplanmışlardı. Bu sırada
Profesör bir konuşma yapmıştı. Konuşmasında Padişahın sağlık ve sıhhati,
İslam aleminin ilerlemesi ve Osmanlı Devleti’nin huzur ve barışa ulaşması
hakkında temennide bulunmuştu. Orada bulunanlar “Padişahım çok yaşa, amin”
diyerek karşılık vermişlerdi. Ardından bir yemek verilmişti. Yemek sonrasında

“Bir Hareketi Alicenabane”, İkdam, 24 Aralık 1912, nr. 5692, s. 3.
İkdam, 24 Aralık 1912, nr. 5692, s. 3.
1296 “İane, Hindistan Müslümanlarının Hamiyeti”, İkdam, 5 Ocak 1913, nr. 5704, s.4.
1297 “Mısır Hilal-i Ahmer Heyeti”, İkdam, 6 Ocak 1913, nr. 5705, s. 4.
1298 “İane, Muhacirin İanesi Teşekkür”, İkdam, 7 Ocak 1913, nr. 5706, s. 4.
1299 “İbraz-ı Hamiyyet, Mısır Hilal-i Ahmer Dersaadet Murahhaslığı’ndan”, İkdam, 15 Ocak 1913,
nr.5714 , s. 4.
1294
1295
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Profesör savaşın biran önce sona ermesi temennisinde bulunmuş ve her Cuma
günü dualar okunduğunu dile getirmişti1300.
Mısır Hidivi’nin annesinin başkalığında bir heyet oluşturulmuştu. Bu
heyete Mahmut Hamdi Bey’in eşi tarafından 100 adet yünlü entari, gömlek, don
kuşak, çorap ve takiye, 30 adet erkek çocukları için uzun entari, gömlek, don ve
çorap, Hüseyin Seyyit Ahmet Paşa’nın eşi Hatice Hanım tarafından 101 adet
entari, gömlek, ve çorap, Dramalı İsmail Fazıl Bey’in eşi tarafından ise 10 adet
battaniye ve bir sabahlık bağışta bulunulmuştu. Bu örnekleri artırmak
mümkündü. Hidivin annesinin kendilerine tahsis ettiği yerde ikamet eden
Rumeli muhacirleri için Mısırlı hayırseverler tarafından sekiz kırmızı renkli
battaniye, üç yünlü hırka, altı orta kadın hırkası, sekiz kadın hırkası, yedi kısa
kollu hırka, dokuz kadın entarisi, yirmi iki pantolon, yedi çocuk hırkası, on sekiz
çocuklar ve büyükler için entari, yirmi iki büyük gömlek gönderilmişti. Hidivin
annesi ise iki yüz adet gömlek, iki yüz don, iki yüz mendil, iki yüz lata 1301
bağışlamıştı1302.
Hindistan Müslümanları yardım toplamaya ve bu konuda örgütlenmeye
devam etmekteydiler. Hindistan’ın büyük şehirleri olan Delhi, Kalküta, Bombay,
Madras ve Lahor şehirlerinde yardım cemiyetleri kurulmuş buralara bağlı
küçük kasabalarda ise bunların şubeleri açılmıştı. Edinilen bilgiye göre zengin
fakir demeden Müslümanlar buralara yardımda bulunuyorlardı. Mahkumlar
ianeye katılıyordu1303.
Kalküta Müslümanları 31 Ocak 1913 tarihi itibariyle 14.301 İngiliz lirası
toplamışlardı1304. Amerika’da buluna Müslümanların Hilal-i Ahmer İanesi 1297
dolara ulaşmıştı1305. Burada yaşayan Mamuretül-aziz, Manastır, Diyarbekir ve
Bulgaristan’lı Müslümanlar tarafından 48.5 Osmanlı lirası toplanarak
gönderilmişti1306. Kalküta’dan Hacı Ahmet ve Musa Mısri imzasıyla alınan
mektupta, 21 Ocak 1913 tarihi itibariyle toplanan iane miktarının 14.301 İngiliz
lirası olduğu anlaşılmaktaydı1307.
İran’da Savuçbulak Şehri’nin Müslüman halkı tarafından Hilal-i Ahmer
İanesi olarak toplanan 1728 İran Tümeni şehrin Şehbenderi Rıza Bey tarafından
cemiyete gönderilmişti1308.
İkdam, 18 Ocak 1913, nr. 5717, s. 4.
Cübbeye benzeyen bir çeşit pardesü.
1302 İkdam, 21 Ocak 1913, nr. 5720, s. 4.
1303 “Hintlilerin Tezahüratından”, İkdam, 20 Ocak 1913, nr. 5719, s. 4.
1304 “İane”, İkdam, 21 Ocak 1913, nr. 5720, s. 4.
1305 İkdam, 31 Ocak 1913, nr. 5726, s. 4.
1306 İkdam, 13 Şubat 1913, nr. 5738, s. 4.
1307 İkdam, 23 Şubat 1913, nr. 5749, s. 4.
1308 İkdam, 31 Ocak 1913, nr. 5726, s. 4.
1300
1301
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Roiter Ajansı’nın Delhi’den bildirdiğine göre, Lahor’da Osmanlılara büyük
ilgi vardı. Müslümanlar bir toplantı yaparak İngiltere’den Türkiye’ye baskı
yapılmamasını, diğer devletlerin de bundan men edilmesini talep etmişlerdi1309.
Hint Müslümanları mitingler düzenlemeye devam ediyorlardı. İngiltere’nin
Osmanlı Devleti aleyhinde yapılacak ittifaklara katılmaması rica ediliyordu1310.
Afganistan’daki Müslümanlar tarafından toplanan 248 İngiliz Lirası
Afganistan’da Doktor Münir Bey vasıtasıyla hazineye teslim edilmişti1311.
Bağdat’ta asker, ulema, eşraf ve din adamları, öğrenciler ve sayıları
binlere varan halk, Osmanlı ordusunun zaferi için orduya katılma talebinde
bulunmuşlar ancak uzaklıktan dolayı bedenen yapamadıkları bu işi nakden iane
toplamak suretiyle yapma yoluna gitmişler ve bu amaçla bir iane komisyonu
kurmuşlardı1312. Savaşın gidişatı ile ilgili haberler yayıldıkça Müslümanlar
arasında savaşa katılma istekleri artıyordu. Bağdat'ta vatanın korunması
uğrunda savaşmak üzere halk ve çok sayıda memur dilekçeler vererek savaşa
katılmayı talep ediyorlardı. Medine'den dahi gönüllüler savaşa katılmak için
harekete geçmişlerdi1313. Şam'a 228 mücahidin bu istekleri takdire değer
görülmekle birlikte kolera salgınından dolayı bu gönüllülerin gelmesi uygun
görülmedi1314. 23 Ocak 1913 tarihinde Şam’dan Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’ne
gönderilen bir telgrafta vatanın müdafaası için kurulan bu cemiyete malen ve
bedenen katılacaklarını ifade etmekteydiler1315.
Bağdat’ta 11 Şubat 1913 tarihi itibariyle 12.000 lira toplanmıştı ve
toplanmaya devam ediliyordu1316.
Basra’da Osmanlı vatanının savunulması için bir Müdafaa-i Milliye Heyeti
oluşturulmuş ve halk Osmanlı vatanının korunması için mal ve canlarını ortaya
koyduklarını ifade etmişlerdi1317. Bahriye kışlasındaki subay ve erler bir aylık
maaşları olan 230 lira bağışta bulunmuşlardı. Bu para Basra’daki Osmanlı
Bankası şubesine teslim edilmişti1318. Basra İane-i Harbiye Komisyonu
tarafından toplanan yardımlar İstanbul’a gönderilmek üzere mal sandığına
teslim edilmişti1319.
“Hindistan’da Tezahürat”, İkdam, 31 Ocak 1912, nr. 5726, s. 4.
“Hindistan’da Tezahürat-ı İslamiye”, İkdam, 1 Şubat 1913, nr. 5727, s. 2.
1311 “Afganistan’da Harp İanesi”, İkdam, 3 Şubat 1913, nr. 5728, s. 3.
1312 “Bağdat’ta”, İkdam, 6 Şubat 1913, nr. 5732, s. 3.
1313 BOA, DH.SYS., 112-15/21-3.
1314 BOA, DH.SYS., 112-15/21-2.
1315 “Şamdan Telgraf”, İkdam, 7 Şubat 1913, nr. 5733, s. 3.
1316 “Müdafaa-i Milliye” “Vilayatta Tezahürat”, İkdam, 11 Şubat 1913, nr. 5737, s. 4.
1317 ”Basra’da Tezahürat”, İkdam, 11 Şubat 1913, nr. 5737, s. 4.
1318 İkdam, 23 Şubat 1913, nr. 5749, s. 4.
1319 “Basra’da Harp İanesi”, İkdam, 19 Ocak 1913, nr. 5718, s. 4.
1309
1310
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Hindistan Müslümanlarının yardımı da devam ediyordu bu kez de Hilal-i
Ahmer ianesi olarak toplanan 112 lira 26 kuruş toplanarak gönderilmişti1320.
SONUÇ
Balkanlarda savaş rüzgârlarının estiği dönemde İstanbul ve Anadolu
Müslümanları ile beraber diğer yerlerde yaşayan Müslümanlar Balkanlı
Müslümanların içine düştükleri zor duruma tepki gösterdiler. Anadolu dışında
farklı coğrafyalarda Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi yolunda mitingler ve
protestolar yapılmaya başlandı.
Gerek doğuda gerekse batıda o tarihte Osmanlı sınırları içerisinde
bulunan veya bulunmayan topraklarda yaşayan Müslümanlar bu duruma
kayıtsız kalmadı. Amerika, İngiltere, Fransa, Hindistan, Irak, Mısır, Beyrut gibi
yerlerde ikamet eden Müslümanlar arasında savaşın etkisi ilk andan itibaren
görüldü.
Padişahın aynı zamanda halife unvanını taşıması bu durumda son derece
etkili oldu. Dünyanın değişik yerlerindeki Müslümanlar halifenin, Osmanlı
saltanatının ve vatanının korunması için maddi ve manevi olarak seferber
oldular. Hilal-i Ahmer Cemiyeti ve Müdafaa-i Milliye Cemiyeti şubeleri
aracılığıyla toplanan yardımlar İstanbul’a ulaştırılmaya çalışıldı.
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Türklerin Çin İdari Yapısına Etkisi:
Wuju Sınav Sistemi
Arş. Görv. Gökçen KAPUSUZOĞLU
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
ÖZET: Eski Çin’de Sui Hanedanı döneminden itibaren uygulanmaya başlanan
memurluk sınavı, alt sınıftan okuryazar kimselerin devlet teşkilatında görev
alabilmesine imkân tanıyan memur seçme yöntemidir. Adayların Konfüçyus klasikleri
temel alınarak yazılı ve sözlü sınava tabi tutulduğu sisteme, Tang döneminde Çin’in tek
kadın hükümdarı Wu Zetian tarafından Wuju adıyla farklı bir aşama daha eklenmiştir.
Savaş teknikleri sınavı olarak açıklanabilen ve Askerî Bakanlık tarafından yapılan bu
sınavda, askerî memur adaylarının yay germe, at binme, okçuluk gibi konargöçer
halklarla özdeşleşmiş savaş becerileri test edilmektedir. Bu sınav bazı dönemlerde ara
verilmesine rağmen Tang döneminden Mançu dönemine kadar uygulanmaya devam
etmiştir. Wu Zetian’in 702 yılında uygulamaya koyduğu bu düzenlemenin perde
arkasında Kapgan Kağan ile yaptığı savaşlarda aldığı yenilgilerin olduğu
anlaşılmaktadır. Özellikle sınavın uygulamaya konulduğu 702 yılında Çin’in
Göktürklerle olan savaşları ve Kapgan Kağan’ın Çin’in bazı bölgelerini işgal ettiği
bazılarını ise yağmaladığı kaynaklarda görülmektedir. Kapgan Kağan dönemindeki
Göktürk baskısı Çin’de devlet sisteminde değişikliğe ve daha önce olmayan bir olgunun
ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu durum geçmişte Hükümdar Taizong’un oğlunun giyim
ve yaşam tarzında görüldüğü gibi coğrafyadaki Türk etkisinin yalnızca moda ile sınırlı
olmadığına işaret etmektedir. Bu çalışmada Wuju sınavının detayları ve sınavın ortaya
çıktığı 702 yılının tarihi olayları Türk-Çin ilişkisi bağlamında ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Wuju, Wu Zetian, Kapgan Kağan, Tang Hanedanı, Göktürkler.

Turkic People’s Effect On China Administrative Structure:
Wuju Exam System
ABSTRACT: The civil service examination, which beginned from the period of Sui
Dynasty in ancient China, is a method of selecting officer which enables low class literate
people to take part in the state organization. In the exam system, candidates are subjected
to written and oral tests based on Confucius classics, but in Tang period a new level was
added to the system with the name of Wuju by Wu Zetian who is the only female ruler of
China. This test which can be explained as the exam of war techniques, is conducted by the
Military Ministry and the military civil servant candidates are tested for combat skills such
as drawing bow, horse riding, and archery which skills are identified with nomadic people.
This exam continued from Tang period to Manchu period though it was interrupted in
some periods. It can be understood that behind the scenes of this regulation which put
into practise in 702 by Wu Zetian, is her defeat during the wars with Kapgan Qaghan.
Especially, in the year 702 when the exam put into practise, wars between Tang Dynasty
and Turkic Khaganate, Kapgan Qaghan’s invasion and plunder some parts of China can be

Gökçen KAPUSUZOĞLU
seen in the sources. Turkic people’s restraint in Kapgan period led to changing on state
sytem in China and emergence of a new notion. This situation as seen in clothing and
lifestyle of the son of ruler Taizong in the past, indicates that the Turkic influence in the
geography is not limited with fashion. In this study details of the Wuju exam and the
historical events of 702, which is the date of Wuju exam’s appearance, are discussed in the
context of Turkic-Chinese relationship.
Key Words: Wuju, Wu Zetian, Kapgan Qaghan, Tang Dynasty, Turkic Khaganate.

Giriş
Çin’in Tang Hanedanı hükümdarlarından Tang Gaozong’un (唐高宗628683) yönetimi boyunca güç çoğunlukla eşi Wu Zetian’in (武则天 624-705)
hâkimiyetinde olmuştur. Tang Gaozong’un ölümünün ardından Wu Zetian, tahta
oğlu Tang Zhongzong’u (唐中宗 656-710) çıkarmış ancak buna rağmen
yönetimi kendi elinde tutmaya devam etmiştir. 690 yılından itibaren de Wu
Zetian kendi hükümdarlığını ilan etmiş ve Tang Hanedanı’nın adını Zhou
Hanedanı olarak değiştirmiştir. Aynı dönemde Göktürk Kağanlığı’nn başında
Kapgan Kağan vardır. 682 yılında Kutlug Şad İlteriş Kağan tarafından kurulan II.
Göktürk Kağanlığı’nın tahtına, 692 yılında İlteriş’in ölümüyle kardeşi Kapgan
Kağan geçmiştir. Yirmi dört yıl süren Kapgan dönemi, gerek Çin tarihi gerekse
Türk tarihi açısından oldukça önemlidir. Türkler için bir fütuhat dönemi olan bu
zaman dilimine kadar yoğun biçimde devam eden Türk - Çin etkileşiminin
Kapgan ve Wu Zetian yönetiminde daha da yoğun hale geldiği bilinmektedir.
Wu Zetian ve Kapgan Kağan aynı yıllara denk gelen hükümdarlıkları
süresince sıkça karşı karşıya gelmişler ve Kapgan Kağan özellikle Tang tahtına
Tang’ın kurucu liderinin soyu olan Li soyundan birinin geçmesi için Wu Zetian
üzerinde baskı kurmuş hatta bunun için Çin’e seferler düzenlemiştir. Örneğin
698 yılında Wu Zetian ile yaptığı evlilik antlaşmasında kızı için gönderilen
damadın Tang Hanedanı’nın kurucu soyu Li soyu yerine kadın hükümdar Wu
Zetian’in soyundan Wu Yanxiu olması üzerine ZZTJ’de şu bilgiler kaydedilmiştir.
“698 yılının sekizinci ayında Wu Yanxiu [ve beraberindekiler] Kapgan’ın
ikamet ettiği Karakurum’daki Güney Otağı’na varmışlardı. Kapgan, Yan Zhiwei’i
yanına çağırıp ‘Ben kızımı Li soyundan birine vermek istiyorum. Bu [adam] Wu
soyundan [geldiğine göre] nasıl olur da Göğün Oğlu’nun soyundan olur! Biz
Türkler Li soyunun dostluğunu kabul ettik. [Bu] soyun tükendiğini, yalnızca iki
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kişi1323 kaldığını duydum. Asker gönderip [onlardan birinin] tahta çıkmasına
yardım edeceğim’ demişti. Bunun üzerine [Wu] Yanxiu’yu tutuklatmıştı…”1324
ZZTJ’deki kayıtlara göre Kapgan Kağan harekete geçmeden önce Wu
Zetian’i hem soy olarak küçük gördüğünü hem de Tang topraklarına talip
olduğunu yazdığı bir mektupla açıkça ifade etmektedir. Bunun yanında Çin’e
yapacağı akının sebeplerini beş maddede açıklamıştır; “…Bize [gönderdiğin]
tahıllar tohum vermedi, bu bir. Altından [ve] gümüşten [yapılmış] eşyaların
hepsi yerlere döküldü, gerçek değillerdi, bu iki. Bana [ve] elçime [gönderilen]
allı morlu elbiseler yırtıldı, bu üç. İpeklilerin hepsi adi [ve] kötüydü, bu dört. Ben
kızımı Göğün Oğlu’nun soyuna gelin vereceğim. [Senin] Wu soyun [ise] bayağı,
ailelerimiz denk değil. [Bu] evlilikten umudunu kes, bu [da] beş. [İşte] bu yüzden
asker çıkarıp Hebei’e saldıracağım.”1325
Görüldüğü üzere Kapgan ve Wu Zetian arasındaki çekişmede çoğunlukla
Göktürk Kağanı galip gelmiştir. Kapgan’ın Çin üzerine akınları ilerleyen yıllarda
da artarak devam etmiş, özellikle 701 ve 702 yıllarına gelindiğinde Wu Zetian
üzerindeki Göktürk baskısı iyice artmıştır.
ZZTJ’e Göre 701 ve 702 yılında Meydana Gelen Önemli Olaylar
Wuju sınav sisteminin kurulduğu 702 yılı ve bir yıl öncesi olan 701 yılında
Göktürkler ve Çinliler arasında meydana gelen olaylar ZZTJ’de şöyle
kaydedilmiştir:
-Changan yönetim döneminin birinci yılının (701) sekizinci ayında
Göktürk Kapgan [Kağan, Çin] sınırlarına saldırdı. 1326
-Changan yönetim döneminin ikinci yılının (702) birinci ayında
Göktürkler Yan [ve] Xia [topraklarına] saldırdı.1327
-Changan yönetim döneminin ikinci yılının (702) birinci ayında Wuju
[sistemi] kuruldu.1328

Wu Zetian, Li soyundan gelen veliahtların çoğunu öldürtmüş, yaşı henüz genç olanları da
sürgüne göndermiştir. Bu yüzden Kapgan iki veliahdın kaldığından söz etmektedir. İsenbike
Togan vd., Çin Kaynaklarında Türkler-Eski Tang Tarihi, TTK Yayınları, Ankara, 2006, s. 246.
1324 İlgili kısmın Çincesi: “…八月，戊子, 武延秀至黑沙南庭。突厥默啜謂閻知微等曰：「我欲以
女嫁李氏，安用武氏兒邪！此豈天子之子乎！我突厥世受李氏恩，聞李氏盡滅，唯兩兒在，我
今將兵輔立之。」乃拘延秀於別所…” Sima Guang 司馬光 , Zizhi Tongjian 資治通鑑, Zhonghua
Shuju, Pekin, 1988, s. 6530, 6531
1325 Sima Guang, a.g.e. s. 6531.
1326 Sima Guang, a.g.e. s. 6556
1327 Sima Guang, a.g.e. s. 6558
1328 Sima Guang, a.g.e. s. 6558
1323
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-Changan yönetim döneminin ikinci yılının (702) üçüncü ayında
Göktürkler Shiling Geçidi üzerinden Bing Zhou’a saldırdılar.1329
-Changan yönetim döneminin ikinci yılının (702) yedinci ayında,
Göktürkler Dai Zhou’a saldırdı. 1330
-Changan yönetim döneminin ikinci yılının (702) dokuzuncu ayında,
Göktürkler Xin Zhou’a saldırdı.1331
Kaynaktaki bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla Wuju sistemi kurulmadan
birkaç ay önce Göktürklerin saldırısına uğrayan Wu Zetian, sistemin kurulduğu
yılda toplam beş kez Göktürk saldırısına maruz kalmıştır. Bunun üzerine asker
toplamaya girişen Wu Zetian bu askerlerin, mücadele ettiği konargöçer
toplumların özelliklerine sahip olmasını istemiş ve bu amaç doğrultusunda
Wuju sınav sistemini kurmuştur.
Wuju Sınavı (武舉)
Tang Hanedanı döneminde Çin tarihinin tek kadın hükümdarı Wu Zetian
tarafından kurulan Wuju sistemi, Çin memurluk sınav sisteminin bir aşaması
olarak ortaya çıkmış ve tarih boyunca yaklaşık beş yüz kez uygulanmıştır. Buna
rağmen Wuju sınavı, memurluk sınavı kadar ilgi görmemiştir. Tang döneminde
kurulan sistemin asıl gelişme çağı ise Ming (1368-1644) ve Mançu (1616-1911)
dönemleri olmuştur.
Wuju sınavı, kuruluş dönemi olan Tang Hanedanı döneminde çoğunlukla
cesarete ve beceriye dayalı bir sınav olmuştur. Wuju sınavına memurluk
sınavlarından biri olan Eyalet sınavından başarılı olan adaylar
katılabilmekteydiler.1332 Bu ilk aşamayı geçen adaylar Wuju sınavına tabi
tutulmak için her yıl kasım ayında bulundukları bölgenin yerel idarecileri
tarafından başkente gönderilmekteydiler. 1333 İlerleyen yıllarda ise tıpkı
memurluk sınavları olan klasik eser sınavı ve saray sınavı gibi Wuju sınavı da
her yıl çeşitli bölgelerde düzenlenmeye başlanmıştır.1334
Toplam yedi aşamadan oluşan Wuju sınavının içeriği şöyleydi: İlk aşama
uzun mesafe ok atışıydı ve bu aşamada adayın bezlerden oluşturulan hedefi
Sima Guang, a.g.e. s. 6558
Sima Guang, a.g.e. s. 6559
1331 Sima Guang, a.g.e. s. 6559
1332 İsmigül Avcı, “Mançu Hanedanı Çin Klasik Memurluk Sınav Sistemi”, Uluslararası Sosyal
Araştırmalar Dergisi, Cilt 10/ 54, 2017, s. 14.
1333 He Gan, “Chinese Education Tradition: The Imperial Examination System In Feudal China,”
Journal of Management and Social Sciences Vol. 4, No. 2, s. 119.
1334 Guan Yinong 管益农, “中国古代的武举制度 (Çin’de Eski Wuju Sistemi),” Tarih-Kültür Dergisi
历史文化, CNKI, 1995, s. 14.
1329
1330
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vurmada isabetliliği test edilmekteydi. İkinci aşama at üstünde ok atışıydı, bu
aşamada adayın hareket halindeki at üzerinde ok atma becerisi test
edilmekteydi. Üçüncü aşama at üstünde mızrak kullanma aşamasıydı. Bununla
adayın at üstündeyken yaklaşık iki metre boyundaki mızrağı kullanma ve
düşmanı öldürme becerisi test edilmekteydi. Dördüncüsü, yaya olarak ok
atışıydı. Bu aşamada adayın hedefi tutturma oranı ve okun saplanış gücü test
edilmekteydi. Beşinci aşama, ağırlık kaldırma aşamasıydı. Bu aşamada aday
sırtında bir pirinç çuvalı taşıyarak yirmi adım ilerlerdi. Bu aşamayla adayın
fiziksel gücü test edilmekteydi. Altıncı aşama halter kaldırma aşamasıydı. Bu
aşamada adayların yaklaşık iki metre uzunluğunda ve her iki ucunda ağırlık olan
halteri toplam on kez kaldırdıktan sonra elinde tutarak belirli bir mesafe
ilerlemesi istenirdi. Yedinci aşama ise fiziksel görünüştü. Wuju sınavına giren
adayların boylarının uzun, vücutlarının yapılı olması istenirdi.1335
Çoğunlukla konargöçer halklarla özdeşleşen savaş becerilerine sahip
insanların seçildiği Wuju sınav sisteminin, Tang askerî yapısının gelişimi ve
yetiştirilmesi konusunda önemli katkısı olduğu bir gerçektir.1336 Wu Zetian bu
sistemle düşmanını kendi silahıyla vurmayı hedeflemiş ve Türklerin sahip
olduğu özelliklere kendi askerlerinin de sahip olmasını isteyerek Göktürk
askerlerinin savaş becerilerinden etkilendiğini ortaya koymuştur. Ancak bu,
Çin’in Türklerden ilk etkilenişi değildir. Daha önceki yıllarda da farklı
etkilenmeler görülmüştür. Wu Zetian’den önce Türklerden etkilenip yaşam
tarzını değiştirecek kadar ileri giden biri daha vardır. Tang Taizong’un oğlu Li
Chengqian.
Türk Kültüründen Etkilenen Veliaht: Li Chengqian (李承乾)
630 yılında İllig Kağan’ın Çin karşısında aldığı yenilginin ardından Çin
sınırlarında yaşayan Türk halkı Çinlilerle etkileşim halinde olmuş ve bu iki
kültür pek çok konuda birbirinden etkilenmiştir. Özellikle karşılıklı kız alıp
vermeleri, savaşlara katılmaları, birbirlerinin yaşadıkları yerlere göç etmeleri,
elçilerin gönderilmesi, aynı sınırda pazar kurmaları karşılıklı etkilenmeler için
ortam sağlamıştır.1337

Guan Yinong, a.g.e. s. 14; Ouyang Xiu 歐陽修, Xin Tang Shu 新唐書 Yeni Tang Kayıtları, 中華書
局 Zhonghua Shuju. Pekin, 1988, s. 1170.
1336
Liu Jianping 刘建平, “中国历代武举制度述略 (Çin Tarihinde Wuju Sisteminin
Değerlendirilmesi),” Savaş Sanatı Kültürü Araştırmaları Dergisi武术文化研究, 2004/1, s. 29.
1337 Lin Enxian林恩顯, 突厥研究 (Türklük Araştırmaları), Taiwan Shangwu Yinshuguan, Taipei,
1989, s. 129.
1335
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En büyük etkileme ise 630 yılında Göktürklere saldırı emrini veren
Hükümdar Tang Taizong’un oğlu Li Chengqian tarafından yaşanmıştır. 619
yılında dünyaya gelen Li Chengqian, 627 yılında babası tahta çıkar çıkmaz
veliaht ilan edilmiştir. Küçük yaşından itibaren iyi bir eğitim almış ve
Taizong’un sevgisini kazanmıştır.1338 Fakat veliaht yirmili yaşlarından itibaren
Çin sınırlarında yaşayan Türklerin kültüründen etkilenmiş hatta o kültürü
benimsemiştir. ZZTJ içerisindeki kayıtlara göre veliaht: “…Türk dilini iyi
konuşur, Türk kıyafetleri [giyer], çevresindeki adamları Türklere
benzeyenlerden seçerdi. [Ayrıca] beş kurt başından [bir] sancak [ve] bayrak
yaptırmıştır. Keçeden çadır kurup, burada yaşamıştır. Koyun toplayıp haşlamış,
onları belindeki kılıcıyla doğrayarak yemiştir. [Bir gün] etrafındakilere: ‘Ben
Kağanmışım [ve] ölmüşüm, siz [de] cenaze törenimi1339 yapın’ diyerek yere
uzanmış, [çevresindeki] herkes ağlamış, atlarıyla etrafında gidip gelmişler,
yüzlerini çizmişlerdir. [Veliaht] bir süre sonra aniden doğrulup: ‘Bir sabah
[bütün] Çin benim olduğunda, emrimdeki on binlerce atlıyla Jin Cheng’ın1340
batısında avlanacağım. Sonra saçlarımı çözüp Türk olacağım, [Sonra Aşına] Simo’ya1341 biat edeceğim. [Bir de] Şad olursam, kimsenin ardında kalmam’
demiştir.”1342
Veliahdın tavırları ve ifadelerinden açıkça anlaşıldığı üzere eski Çin’de
Türklerin etkisi sanıldığından çok daha fazladır. Önceleri yalnızca kişiler
üzerinde görülen yoğun etkiler zamanla devlet politikasına ve ardından idari
yapıya sirayet etmiş ve bu etkilenmeler kalıcı hale gelmiştir.

Ouyang Xiu, a.g.e. s. 2648.
Hatırlamak gerekirse; “Göktürklerde biri öldüğünde, ölü beden önce bir süre [yoğ] çadırında
bekletilir. Ölenin çocukları ve akrabalarından kadın erkek herkes, ölüye koyun ve at kurban
ederler. Daha sonra akrabalar, çadırın etrafında at üstünde yedi kez dönüp, çadırın kapısına
gelerek bıçakla yüzlerini kesip (veya çizip) ağlarlar, bunu da yedi kez tekrar ederler. Uğurlu bir
gün seçip ölüyü eskiden bindiği ata bindirip gündelik kullandığı eşyalarla beraber yakarlar,
küllerini toplayıp uygun bir zamanda gömerler. [Cenaze defni için] baharda ve yaz aylarında
ölenlerde, çiçeklerin sararması; güzün ve kışın ölenlerde ise çiçeklerin yeşermesi beklenir; sonra
da [toprak] kazılarak [külleri] gömülür. [Küllerin] gömüleceği gün akrabalar kurban kesip ata
binerler, yüzlerini keserler, ölüm günü yapılan törenin aynısını tekrar ederler. [Ölen kişi] eğer
sağlığında bir düşman öldürmüşse [mezarının] başına balbal dikilir. Balballar bazen yüzler
binlerle sayılır.” Li Yanshou 李延寿, Bei Shi 北史 (Kuzey Tarihi), Zhonghua Shuju, Pekin, 1988, s.
3288.
1340 Jin Cheng, günümüzde Çin’in Gansu bölgesindeki Lan Zhou şehridir.
1341 Göktürklerin 630 yenilgisinden sonra esir düşen İllig Kağan 634 yılında ölünce, onun yerine
Aşına Si-mo Türklerin kağanı olmuştur. Ouyang Xiu, a.g.e. s. 6039; Liu Xun 劉詢, Jiu Tang Shu, 舊
唐書 Eski Tang Kayıtları, 中華書局 Zhonghua Shuju, Pekin, 1988, s. 5344. Veliaht burada Si-mo
adı ile Türk Kağanı’na tabi olmak istediğini dile getirmektedir.
1342 Sima Guang, a.g.e. s. 6189, 6190.
1338
1339
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Sonuç
Kapgan Kağan’ın tahtta kaldığı süre boyunca izlediği fetih politikası ve
Wuju sınavının kurulduğu 702 yılında Çin üzerine düzenlediği akınlar, Wu
Zetian’in Kapgan karşısında başarı kaydedemediğini açıkça göstermektedir.
Kapgan’ın Wu soyundan damadı kabul etmeyerek hapse attırması, Li soyundan
bir veliahdın tahta çıkması talebini tehdit ve akınlarla desteklemesi, onu Wu
Zetian hâkimiyetindeki Çin karşısında üstün konuma getirmiştir. Üst üste gelen
yenilgilerin ardından çözüm arayışına giren Wu Zetian çareyi onların silahıyla
savaşmakta bulmuş ve konargöçer halklarla özellikle Türklerle özdeşleşen
savaş becerilerine sahip kişilerin saraya girmesi için Wuju sınav sistemini
getirmiştir.
Bu durum yıllar boyunca bir arada yaşayarak aynı coğrafyayı paylaşan iki
halk olan Türkler ve Çinlilerin birbirinden etkilendiklerini göstermektedir.
Ayrıca coğrafyadaki Türk etkisinin yalnızca moda, yeme içme ve dil etkileşimi
ile sınırlı olmadığına, Göktürk baskısının Çin’de devlet sisteminde değişikliğe ve
daha önce olmayan bir olgunun ortaya çıkmasına yol açtığına işaret etmektedir.
Bunun yanında veliaht Li Chengqian’in Türk kültürüne olan hayranlığı onun
hükümdar olmasına engel olmuş ve Tang Hanedanı’nın saltanat sistemindeki
silsileyi bozmuştur.
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ÖZET: Casusluk ve istihbarat savaşı dış politikanın vazgeçilmez bir aracıdır.
Dünyada insanoğlu var oldu olalı keşfedilmiş ve kıyamete kadar da keşfedilebilecek en
güçlü silah “bilgi” silahıdır. Bilgiyi elinde tutan, geliştiren ve en uygun şekilde kullanmayı
başaranlar gücü ve hâkimiyeti de ellerinde bulundururlar.
Tüm bu nedenlerle istihbarat bilgi edinme ihtiyacının bir sonucu olarak ortaya
çıkmıştır. Casusluk da bunun zorunlu neticesi olmuştur. İstihbarat, devlet ve toplumlar
için hem iç güvenlik hem de dış güvenlik noktasında önem arz eden bir unsurdur. Bu
nedenle tarih boyunca devletler bu ihtiyacı hissetmişler ve çeşitli şekillerde giderme
yolunu tutmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Yunanistan, İstihbarat, Casus, Casusluk,
Karşı casusluk

Corresponcence Of Greek Spy Kosti Bayacis
Who Works For The Ottoman State
ABSTRACT: The espionage and intelligence battle is an indispensable tool of
foreign policy. The weapon of knowledge is the most powerful weapon discovered in the
world which has been discovered and will be discovered since the beginning of the
humanity. Those who hold the knowledge, develop it and succeed in using it in the most
appropriate way have the power and dominion in their hands.
For all these reasons, intelligence has emerged as a result of the need to acquire
knowledge. The espionage has become a necessary result of this. Intelligence is an
important element for the state and for the society both at the point of internal security
and external security. For this reason, throughout history, states have felt this need and
have found ways to acquire it through various ways.
KeyWords: Ottoman State, Greece, Intelligence, Spy, Espionage, Counterespionage
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GİRİŞ
Casusluk ve istihbarat savaşı dış politikanın vazgeçilmez bir aracıdır.
Dünyada insanoğlu var oldu olalı keşfedilmiş ve kıyamete kadar da
keşfedilebilecek en güçlü silah “bilgi” silahıdır. Bilgiyi elinde tutan, geliştiren ve
en uygun şekilde kullanmayı başaranlar gücü ve hâkimiyeti de ellerinde
bulundururlar.
Tüm bu nedenlerle istihbarat bilgi edinme ihtiyacının bir sonucu olarak
ortaya çıkmıştır. Casusluk da bunun zorunlu neticesi olmuştur. İstihbarat,
devlet ve toplumlar için hem iç güvenlik hem de dış güvenlik noktasında önem
arz eden bir unsurdur. Bu nedenle tarih boyunca devletler bu ihtiyacı
hissetmişler ve çeşitli şekillerde giderme yolunu tutmuşlardır1343.
Bu bilgiyi elde etmek içinde casusluğa müracaat etmişlerdir. Casuslar
vasıtasıyla kendi güvenlikleri açısından önemli gördükleri bölgelerden ve
devletlerden bilginin edinilmesi yoluna gitmişlerdir. İşte bu noktadan
bakıldığında, casusluk (espiyonaj) bir ülkenin sır niteliğindeki hayati öneme
haiz bilgilerinin başka bir devlet adına gizli yöntemlerle elde etmek için
gerçekleştirilen her türlü faaliyettir. Casus da casusluk yapan kişiye denir. Casus
ile ajan terimleri aynı anlamda kullanılır. Casus, bir gizli kuruluş adına ve
yararına bilerek gizli faaliyetlerde bulunan, istihbarat ya da istihbarata karşı
koyma amaçları için bilgi toplayan ya da toplamaya yardım eden kişidir1344.
Savaşta casusluk daha büyük bir önem kazanır. Çünkü devletlerin bütün
gizli teşkilâtı artık ortaya çıktığı gibi orduların toplanma bölgeleri de belli olur.
Bunların anında casuslar tarafından hükümetlerine ulaştırması çok önemli bir
iştir. İşte böyle önemli bir görevi yapabilmeleri için casusların, bilinen deyimle
çekirdekten yetiştirilmiş olmaları şarttır.1345
Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı topraklarının casusluk
(espiyonaj) faaliyetlerinin merkezi haline geldiği söylenebilir.
Osmanlı Devleti de kendisine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerini bir
güvenlik meselesi olarak görmüş buna karşı önlemler alma yoluna gitmiştir.
Gerek ülke içinde casusluğun önüne geçilmesi gerekse ülke dışından gelebilecek
casusluğun önüne geçilmesi yönünde birçok tedbirler almıştır. Karşı casusluk
faaliyetlerinde bulunmuştur.
* Gazeteci-Yazar ve Tv Programcısı / İstanbul.
1343 Hikmet Zeki Kapcı; “Matbuat ve İstihbarat Umum Müdürlüğü’nün İstihbarat Çalışmaları
Üzerine Bir Değerlendirme”, The Journal of Acaddemic Social Science Studies, no.3, s. 262, 2015.
1344 Serdar Tezsever; Milli Güvenliğimiz İçinde İstihbarat-Türkiye Cumhuriyeti ve İstihbarat Olgusu,
İstanbul, 1999, s.101-102;
1345 Kâzım Karabekir; Gizli Harp İstihbarat, Kamer Yayınları, İstanbul, 1998, s.38.
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Karşı casusluk faaliyetleri kapsamında karşı taraf ülke orduları içinde
temin ettiği casusları vasıtasıyla önemli askeri sırları ve kendisine yönelik
olarak uygulanması muhtemel planları deşifre etmiştir. Bunun en güzel
örneğine Kosti Boyacis isimli bir casusun yazışmalarında rastlamaktayız.
Kosti Boyacis Yunan Ordusunda 1909 tarihinde Başçavuş olarak görev
yaparken O tarihte Atina’da Osmanlı ateşemiliteri bulunmadığından Pire
Osmanlı Başkonsolosu ile bir vesile tanışır ve aralarında özel bir temas başlar.
Bu temas neticesinde Kosti Boyacis Osmanlı Ordusu nam ve hesabına casusluk
yapmaya başlar.
Kendisinden istenilen ve temin ettiği pek çok önemli askeri bilgiyi içeren
raporu kendisine vaat edilen ücreti mukabilinde teslim eder. Teslim ettiği ve
evrak ve kendisine ödenen miktarlar son derece dikkat çekicidir. Bunlar şu
şekilde sıralanmaktadır;
1- Yunanistan seferberlik planları yüz bin frank mukâbilinde -4400Osmanlı lirası
2- Yunanistan Genelkurmayının savunma ve korunaklı savunma yerleri
planları -elli bin frank- 2200 Osmanlı lirası
3- 1/50000 ölçeğinde Yunan Genelkurmayı tarafından kullanılan
Yunanistan haritası ve bunların her parçası içün beş lira ki, toplam dokuz yüz
Osmânlı lirası
Bunlardan başka dört aylık süre içinde kendisinden istenilen; İstanbul
ataşemiliterinin ve Makedonya’da bulunan Yunan konsoloslarının raporlarını
ve Patrikhânenin Rumlar’ın askerliği hakkındaki bütün muhâberâtı (bunlar
içün hiçbir kıymet takdîr edilmemişdi.) Bunları teslim ettikten sonra Osmanlı
konsoloshânesi kavvâsının (bekçisinin) ihbârı üzerine 2 Ekim 1909 tarihinde
tutuklanmıştır.
52 aylık bir hapis sürecinden sonra Enver Paşa’ya müracaatla kendisine
vaat edilen ve ödenmeyen miktarı talep eden uzunca bir zaman dilimindeki
yaptığı yazışmalarla hakkınını aramaya başlamıştır. Bu hak arama sürecinde
kendisi ile irtibatta olan en küçük görevliden başlayarak en üst makamlara
kadar başvuruda bulunmuştur1346.
Bu yazışmalardan da anlaşılacağı üzere Osmanlı devleti kendisi aleyhine
çalışan casuslara karşı boş durmamış ve kendi nam ve hesabına çalışabilecek
casuslar teminine gitmiştir.
Bu yazışmalar bize casusluk işinin ne kadar zor bir iş olduğunu ve
beraberinde birçok riski de getirdiğini de göstermektedir. Yakalanmadığı sürece
a.g. a.; K:395, D:379-1560, F: 001-027’den başlayarak ; 395-379-1560-001-064a’ya kadar
devam eden yaklaşık 50 sayfalık bir yazışmadan oluşmaktadır.
1346
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almış olduğu ücretle son derecede rahat bir yaşam sürebilen casusların
yakalandıktan sonra işin mahiyetine göre idama kadar varan cezalarla
çarptırıldıkları görülmüştür.
Kosti Boyacis’in yazışmaları üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda
yapmış olduğu işlerin neler olduğu sıralanmaktadır, ikinci kısımda hapisten
çıktıktan sonra yapmış olduğu hizmete ilişkin olarak makamlara yaptığı başvuru
yazılarını, üçüncü kısımda ise, konu hakkında makamların bilgi talebi ve verilen
cevaplar yer almaktadır.
I.KOSTİ BOYACİS’İN EVRAKI
Kosti Boyacis’in yakalanmadan önce çeşitli tarihlerde teslim ettiği son
derecede önemli güvenlik konularını içeren toplam 11 kalemden oluşan evrakı
Yunanistan’ın Osmanlı Devleti hakkında yapmış olduğu istihbarat ve casusluk
çalışmalarını içermektedir.
Bu evraklar bir anlamda da Yunanistan’ın herhangi bir savaş durumunda
Osmanlı Devletine karşı nasıl bir durum alacağını, seferberlik hal planlarını ve
mevcut askeri durumunu da göstermesi açısından son derece önemlidir. Tüm bu
evrakın konusu, kime ve hangi tarihte verildiğine ilişkin listesi aşağıda sıralandığı
şekliyledir.
1- 15 Temmuz 1909’da (Dimitriyadis) imzâsıyla Atina Polis Müdîriyeti’ne
gönderilen takrîr sûreti. “(Harvetepulos) Hudûd Karakolu” hakkında takrîr.
- 12 Temmuz 1909’da (Apostolindis) imzâsıyla Atina Polis Müdîriyeti’ne
“Selanik hakkında ihbârât sûreti”
- Fırka Kumandan Vekîli (Pulopos)’un Polis Müdîriyeti’ne ihbârâtı. “Oradaki
Müslümanlar” hakkında.
2- Preveze’den (Korstis) imzâsıyla 16/29 Haziran sene 1909’da”
(Beşpınar) İstihkâmâtına Aid Casusluk Raporu ve Mütâla‘ât Sûreti.”
3- Manastır’dan (Salamasel) imzâsıyla “üç batarya topun” hareket etdiğine
dâir telgrafı sûreti.
“Donanma-yı Osmanî” hakkında (donanmanın teftîşine âid olmak üzre)
ifâdesiyle muharrer bir telgraf sûreti.
4- “Üçüncü Yunan Fırkası’nın seferberliği” hakkında ta‘lîmât-ı husûsiye
sûreti 28 Mayıs 1909’da Ordu Başkumandanlığı tarafından mu‘tî (gönderilmiştir).
5- Beyoğlu’ndan Sefîr (Gariparis)’in “Şimendiferle Nakliyât-ı Askeriye-i
Osmâniye” hakkındaki mahrem istihbârâtını hâvî telgraf sûreti
6- Memâlik-i Osmâniye’de i‘lân-ı meşrûtiyeti müte‘âkib hristiyanlardan
da asker alınmak karârı verilen Yunan Hâriciye Nezâreti’nin Yunan erkân-ı
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harbiyesine tertîb etdirip Dersa‘âdet Patrikhânesi’ne gizlice irsâl etdiği 7
maddelik ta‘lîmât-ı husûsiye sûreti.
7- Manastır’dan (Dimalas) imzâsıyla “Yanya Topçusu” hakkındaki ihbârât
sûreti, yine (Dimalas) imzâsıyla “Manastır Topçusu” hakkındaki ihbârât sûreti.
Karaferye’den (Poli Zoranyadis) imzâsıyla “Manastır Topçusu”
hakkındaki ihbârât sûreti,
Beyoğlu’ndan Sefir (Gariparis)’in “Sevkiyât-ı Askeriye-i Osmaniye”
hakkındaki telgrafı sûreti
8- Yunan’ın İstanbul’daki Ateşemiliteri (Konduyani’nin) 19 Haziran 1909
tarihli “Osmanlı Ordu ve Bahriyesi ve Selanik’deki Karaburun İstihkâmâtı”
hakkındaki raporu sûreti
9- Yunan Sefîr ve Ateşemiliterinin “Ordu-yı Osmanî İstihzârât-ı Harbiyesi”
hakkında birçok telgrafları sûreti
10- Yunanistan’ın tersanesiyle Pire ve Atina’nın bahren müdâfa‘ası ve
Galos Körfezi’nin seddine dâir Yunanistan erkân-ı harbiye-i berriye ve
bahriyesinin hafî meclisler akdiyle verdikleri 7 aded lâyiha-i musaddaka ve
mukarrere sûretleri1347.
11- Yunan Harbiye Nezâreti’nin emriyle mahremâne tab‘ olunan
(memleketin istihzârât-ı harbiyesine dâir mütâla‘ât) nâmındaki kitâbdan
müstahrec:
Muhteviyât:
Ordunun Tesalya’daki tarz-ı hareketi:
Memleketin müdâfa‘ası içün harekât-ı askeriyenin sûret-i tertîbi
Tecemmu‘-ı sevkü’l-ceyş
Müte‘âkib hutût-ı müdâfa‘a
Pâyitahtın müdâfa‘ası
Epir’de tarz-ı hareket
1:10 noyu hâvî evrâk 16 parçadan ibâret olup o tarihde erkân-ı harbiye-i
umûmiye reîs-i sânîsi bulunan Çürüksulu Mahmud Paşa hazretleri tarafından
mütâla‘a edilip kasaya konduğunu müş‘ir olarak müşârun ileyh hazretlerinin
imzâlarını hâvîdirler. Müctemi‘ evrâk bir zarf derûnundadır. Zarfın üzerinde de
yine müşârun ileyhin hatt-ı desti olduğu me’mûl bulunan şu ifâde vardır:
Merkûm Boyacı’nın yedine 25 lira verilmişdir bu meseleye de hitâm
verilmişdir.
Temmuz 1328 (Temmuz/Ağustos 1912)

1347

a.g.a; K:395, D:379-1560, F: 001-056.
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Esbak Atina ateşemiliteri Kâimmakâm (Yarbay) Osman Senai Bey’in erkânı harbiye-i umûmiye riyâsetine 28 Ağustos 1325 (10 Eylül 1909) tarihli
raporunda fıkrât-ı âtiye mevcûddur:
“Pire şehbenderi zât-ı âlîlerine bildirdiği vechile burada ismi mechûl bir zât
bu kerre huzûr-ı âlîlerine takdîm olunan 1:50,000 mikyâsındaki mükemmel ve
mufassal haritalarla Yunan ordu ve donanmasının müştereken îfâ-yı vezâifine
dâir bir vesîkayı getirip bize teslîm etmişdir. Merkûma münâsib bir tahsîsât
i‘tâsı… ilh.”
Bunun üzerine sadâretle muhâbere ediliyor ve en son cevâben gelen 28
Eylül 1325 (11 Ekim 1909) tarihli mahrem tezkire-i sâmiyede “Pire’deki zâta
verilmek üzre 3,000 (üç bin) Frank Atina sefâret-i seniyyesine li ecli’l-irsâl
Osmânlı Bankası’na verilmişdir” deniyor.
Osman Senai Bey’in 28 Teşrîn-i sânî 1325 (11 Aralık 1909) tarihli raporunu
îzâhen gönderdiği 7 Kânûn-ı sânî 1325 (20 Ocak 1910) tarihli raporunda:
Muhib Bey’in (o tarihde Atina ve Pire şehbenderi) sû-i ahvâlini tafsîl
ederken:
“Muhib Bey bize hıdmet etmek üzre gelen bir Yunanlı onbaşının ilk
getirdiği1348 denilerek Kosti Boyacis zikredilmektedir.
Kosti Boyacis’e bu evraklar için gerekli ödemelerin yapıldığı evrakların
teslim alınmasını müteakiben tutulan notlardan anlaşılmaktadır. Osmanlı Devleti
kendisi açısından son derece önemli olan bu evrakları inceleyerek bu hususlarda
gereken önlemleri almıştır.
Karşı casusluk faaliyeti açısından değerlendirildiğinde bu olay şüphesiz
büyük bir başarıdır. Getirilen askeri bilgiler hem değişik konuları içermekte hem
de Yunan makamlarının Osmanlı Devleti hakkında yaptırmış olduğu casusluk
bilgilerini de içermektedir. Bir yerde niyetlerini de göstermektedir. En önemlisi
de bütün bu evrakların hepsi gerçek bilgi ve raporları ihtiva etmektedir.
II. KOSTİ BOYACİS’İN HAPİSTEN ÇIKTIKTAN SONRA OSMANLI
MAKAMLARI İLE YAZIŞMALARI
Kosti Boyacis 52 aylık hapis süreci sonrasında, yapmış olduğu casusluk
hizmetinden dolayı kendisine ödenmesi gerektiğini değerlendirdiği meblağın
söz verildiği üzere ödenmesi için çeşitli tarihlerde Osmanlı makamları ile
yazışmalar yapmıştır.
Bu yazışmalarında hemen hemen hep aynı noktaya değinilmekte; “yapmış
olduğu işin son derecede önemli bir iş olduğu ve bunun neticesinde yakalanarak
1348

a.g.a; K:395, D:379-1560, F: 001-056a.
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52 ay gibi bir uzunca bir süre hapis yattığını, işinden olduğunu, ailesinin ve
kendisinin büyük sıkıntılar yaşadığını, maddi zorluklar içerisinde sağlığını da
kaybettiği” gibi birçok hususa işaret ederek kendisine hak etmiş olduğu
ödemenin yapılmasını istemektedir. Bu yazışmaları şu şekilde sıralanmaktadır.
1- Karargâh-ı Umûmî İstihbârât İkinci Şu‘be Müdürü Seyfi Bey’le
Yazışmaları
Karargâh-ı umûmî istihbârât ikinci şu‘be müdîri Seyfi Beyefendi’ye
Arkadaşım Yani evrâkını bi’t-tanzîm şehr-i cârînin onunda buradan
infikâk etdi. Bir tarafdan onunla bazı teferru‘ât hakkında görüşmek ve diğer
tarafdan Edirne’de bir gün kalmak mecbûriyetinde bulunacak olur ise yalnız
kalmamak üzre kendisini oraya kadar refâkat etmemi ricâ etmesi üzerine
beraber hareket etdik. Hâl ve mevki‘ pek münâsib olduğundan aynı trenle gitmiş
ve ben de şehr-i hâlin on ikisinde saat beşde buraya geldim. Şehr-i hâlin onunda
şimendifer istasyonundan Yüzbaşı Tevfik Bey’e yazdım hareketimden
mukaddem meşgûl oldum müddet-i gaybûbetimde başkası meşgûl oldu şimdi
kemâfi’s-sâbık yalnız olarak merbût raporda arz etdiğim vechile çalışıyorum.
Yegâne fikr ve maksadım size ne sûretle hakîkî bir hıdmetde bulunabilmekden
ibâret olduğunu i‘tikâd etmenizi ricâ ederim. Bunun uğrunda da bütün kuvvet
ve düşüncelerimi sarf ediyorum mükâfâtı ikinci dereceden add eder ve
büsbütün müstağnî kalıyorum ileride küçük bir mevki‘ işgâl edebilmek içün
yalnız sizin tavassut ve himâyeniz bana kâfî gelir. Bendenize i‘timâd ederek
tevdî‘ etdiğiniz her bir vazîfe içün kendimi mes’ûl-i ma‘nevî add etmekde
olduğumdan ben de her iş içün serbest bir sûretde çalışmaklığım lâzımdır.
Çalışmak uğraşmak huy ve niyetinde bulunmakda olduğumdan Cenâb-ı Hakk’ın
mu‘âveneti de taleb ederim efendim.1349
Fî 16 Ağustos sene 1331 (29 Ağustos 1915)
Bende Kosti Boyacı
Kosti Boyacis bu mektubunda “Osmanlı Devleti’ne yararlı hizmetlerde
bulunmak amacıyla hareket ettiğini ve tek düşüncesinin bundan ibaret
olduğuna güvenilmesini istemektedir. Bu uğurda bütün kuvvet ve düşüncesini
sarf ettiğini ifade ederek herhangi bir karşılık beklemeksizin hizmet etmek
düşüncesinde olduğunu ve belki ilerde küçük bir makamda görev verilmesi için
Seyfi Bey’in kendisine bir yardımcı olmasını ve korumasını talep etmektedir.
1349

a.g.a; K:395, D:379-1560, F: 001-010.
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Kendisine güvenilerek verilecek her görev için kendisinin manevi
sorumluluk hissedeceğini ve serbest çalışmak isteğinde olduğunu, çalışkan bir
kişiliğe sahip olduğundan Cenâb-ı Hakk’ın yardımını da taleb edeim.”
demektedir. Özetle, Kosti Boyacis daha önce kendisine nasıl itimat edilip
güvenildi ise, şimdi şu sıkışık durumunda yine kendisine güvenilerek görev
isteği konusunu Seyfi Bey’e açarak ondan yardım istemektedir. Bütün bunların
sonunda kendisinin de var gücüyle verilecek görevde başarılı olmak için
çalışacağını belirtmektedir.
Yine Seyfi Bey’e hitaben yazmış olduğu ikinci mektubunda ise şu konulara
değinmektedir:
Huzûr-ı âsafânelerine
Kâimmakâm (Yarbay) Seyfi Beyefendi hazretlerine,
Her hâlde işbu arîzam zât-ı âlîlerine acîb gelecekdir. Fakat serbest ve sarîh
söz söylemek âdetim olduğundan tehaddüsü muhtemel olan su-i tefehhümâtın
önünü almak içün îzâhât-ı âtiyenin i‘tâsını münâsib gördüm.
Îfâ etdiğim hıdmetler, zât-ı âsafânelerince ma‘lûmdur. Kezalik mâzî ve
istikbâlimi fedâ etdiğimi sâye-i kıymet-kemterânelerine mazhar olmak şartıyla
Türkiye’den başka bir yerde yaşamayacağımı da bilirsiniz, hatta herkesden iyi
ma‘lûm-ı âlîleridir ki hıdemât-ı mesbûkam içün heman hiçbir mükâfâta nâil
olamadım ve dûçâr olduğum da‘vânın tevlîd eylediği mesârife karşı gelebilmek
içün dahi ailemin emvâl-i menkûle ve gayr-ı menkûlesi hâl-i merhûndadır.
Açlıkdan ölmemek içün âcizleri içün bir ara ta‘yîn edilmiş olan tahsîsât ise
elbette himâye ve sahâbet değildir.
Namûslu ve müstakîm bir askersiniz, i’tidâlkârâne ve bî-tarafâne
düşündüğünüz hâlde hakkımı teslîm edersiniz.
Bi’z-zât zât-ı âlîleri, - beni Rusya’ya gönderdiğiniz vakit – himâyenize
mazhar olacağımı, borçlarımı ödemek içün lâzım gelen mebâliği vereceğinizi
va‘ad buyurmuş idiniz, sözünüze güvendim, o derecede ki, zât-ı kerîmâneleri
içün ne mertebe hiss-i minnetdârî ile mütehassis olduğumu tasavvur
edemezsiniz. İstikâmetin timsâl-i müşahhası bulunan zât-ı âsafânelerine her
vakit bir hâmî nazarıyla bakdım, bu i‘timâdım henüz bâkîdir. Kat‘iyyen eminim
ki i‘tidâl ile düşündüğünüz hâlde bi’l-cümle sû-i tefehhümâtı izâle ile bu
himâyeyi hakkımda ibzâl buyuracaksınız.
Ol vakitden beri neler cereyân etmişdir? Evvel emirde zât-ı keremkârîleri
kesret-i meşgûliyet sebebiyle şahsıma aid meselede bi’z-zât müteveggil
olamadınız, bundan bi’l-istifâde ba‘zı sebuk vicdan (vicdansız) ve desîsekâr
kimseler, beni soymak istediler. Kendilerini ihbâr eyledim. Zannedersem bu
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hakkım idi. Mü’esser nüfûz-ı ma‘nevînizden sahâbet beklerken bi’l-akis haksız
çıkarıldım. Ve bundan âcizleri içün netâyic-i vahîme tevellüd etdi. Eminim, hatta
kat‘iyyen emînim ki1350, vicdân-ı pâkınız, bu haksızlığa tûl-i müddet tahammül
edemeyecek ve ihkâk-ı hakk ile telâfî-i müsâfâta bezl-i inâyet ve gayret
eyleyeceksiniz? Bunu itminân-ı tâmm ile şîme-i hak-perverîlerinden beklerim.
Aleyhinizde ne bir sözde, ne bir şikâyetde bulundum. Zâten hakkım yokdur ki.
Muğfiller beni nasıl aldatmak istemişlerse, sizi de dâm-ı iğfâllerine düşürmek
istediler. Kalbim, zât-ı kerîmâneleri içün şikâyât ile değil, hissiyât-ı
minnetdârâne ile meşbû‘dur. Ulû cenâbınızı, asâletinizi takdîr edenlerdenim.
İşte bunun içün ba‘zen düşünüyorum ki, bu entrikacılar olmamış olsa idi
himâyenizden mahrûm kalmayacak ve bugün başka bir mevki‘de
bulunacakdım. İnsan beşerdir, hatâdan sâlim değildir. Eğer size karşı
istemeyerek bir hatâda bulunmuş isem emin olunuz ki bu, sû-i tefehhüm
eseridir. Çünkü yine tekrâr ederim ki size karşı müştekî değil bi’l-akis medyûnı şükrânım. Asâletiniz, mevki‘an ehemmiyetiniz hâdisâtın (zımba deliği gelmiş
okunmuyor) gayr-ı müsâ‘id olduğunu biliyorum. Mevki‘ ve haysiyetiniz, şeref ve
hissiyât-ı civân-merdâneniz benim gibi ehemmiyetsiz bir adamın aleyhinde
bulunmağa tenezzül etmez.
Gâyet nevmîd bir mevki‘de bulunuyorum, belki bunu takdîr edersiniz.
Fakat sizi te’mîn ederim ki mevki‘im tasavvur etdiğinizden daha fenâdır.
Kelimenin şümûl-i ma‘nâsıyla perîşân hâldeyim sizden istediğim şey en
mü’esser bir sûret ile beni himâye etmek, hatta sür‘at-i mümkine ile imdâdıma
yetişmek, çünkü en ufak bir te’ahhur bile benim içün netâyic-i vahîme tevlîd
eder. İstirhâmımı redd ederseniz içinden çıkılmaz gâyet müşkil bir mevki‘de
bulunacağım.
Hükümet-i seniyyeye karşı hissiyâtım fi‘ilen sâbitdir, sadâkatim, cansiperâne gayretim ma‘lûmdur. Beni himâye ve münâsib hıdmetlere isti‘mâl
ediniz.
Ricâ ederim, bir hafta zarfında sarîh ve kat‘î bir cevâbınıza nâil olayım.
Askervârî müfîd, kısa ve açık bir cevabı dirîğ etmeyiniz ki âna göre hadd ve
hareketimi ta‘yîn edeyim.
2 Eylül 1333 (1917)
Beyoğlu’nda Büyük Kabristan sokağında 22 numerolu hânede Kosti
Boyaci

1350

a.g.a; K:395, D:379-1560, F: 001-036.
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Evvelce istid‘â takdîm eylediğim zevâta işbu mektûbun meâli dâiresinde
arîzalar yazdım1351.
Kosti Boyacis, Yarbay Seyfi Bey’e yazmış olduğu bu ikinci mektubunda
kendisi hakkında ortada dolaşmakta olan yanlış anlaşılmaların önünü almak
için açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalarında, kendisinin verilen görevi
layıkıyla yerine getirdiğini, geçmişi ve geleceğini bu görev için gözden
çıkardığını bunu da en iyi kendisinin bildiğini dile getirmektedir.
Kosti Boyacis bu hizmetlerinden dolayı hiçbir mükâfata ulaşamadığını,
üstüne üstlük kendisi için açılan davada ağır suçlamalarla yargılandığını, maddi
olarak kendisi ve ailesinin tüm taşınır ve taşınmazları üzerine ipotek
konulduğunu ve bunun doğal bir sonucu olarak mağdur olduğunu, büyük geçim
sıkıntısı çektiğini ifade derek Seyfi Bey’in doğru ve namuslu bir asker olduğunu,
soğukkanlı ve tarafsız düşündüğünde hakkının kendisine vereceği düşüncesini
taşıdığını ifade etmektedir.
Kosti Boyacis mektubun sonuç kısmında Seyfi Bey’in doğru kişiliğine ve
dürüstlüğüne her zaman güvenle baktığını belirterek kesin olarak bütün bu
yanlış anlamaların yok edip, kendisini koruyacağını söylemektedir. Kendisine
haksızlık yapan ve kendi deyimiyle “hilekâr, kıt vicdanlı” kişilerden fazlasıyla
zarar gördüğünü bu yüzden de bunları ihbar etmek zorunda kaldığını
belirtmektedir. Bütün bunları yaparken Kosti’nin beklentisi Seyfi Bey’in
kendisini koruması ve savunması yönündedir.
2- Başkumandan Vekîli Enver Paşa Hazretlerinin Başyaverleri
Kazım Bey’le Yazışmaları
Yarbay Seyfi Bey’den beklediği yardım ve korumayı alamadığını
değerlendiren Kosti Boyacis hakkını elde edebilmek amacıyla ikinci olarak
Enver Paşa’nın Başyaveri Kazım Bey’e bir andıçla başvurma yoluna gitmiştir. Bu
andıcında Seyfi Bey’e sunduğu bilgilerin hepsini Kazım Bey’e de sunarak ondan
kendisine alacağının tahsili konusunda yardım istemektedir.
Bu başvurusunda Kosti kendisinin yaşamış olduğu bu süreçten Enver
Paşa’nın haberi olmadığını ve haberi olmuş olsaydı kendisi için en uygun
çözümü getireceğine inanmakta olduğunu ifade ederek, sorunun Enver Paşa
tarafından incelenip değerlendirilerek kesin karara bağlanmasını istemektedir.
Kosti’nin bu yazışması aşağıda yer aldığı gibidir:
Muhtıra
1351

a.g.a; K:395, D:379-1560, F: 001-037.
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Başkumandan vekîli Enver Paşa hazretlerinin seryaverleri Kazım
Beyefendi hazretlerine
1909 tarihinde Başçavuş olarak Yunan erkân-ı harbiyesinde erkân-ı
harbiye reîsi Ohannes’in husûsî kâtibi bulunuyordum. O tarihde Atina’da
Osmânlı ateşemiliteri bulunmadığından Pire Osmanlı şehbenderi Osmânlı
erkân-ı harbiyesinin emri üzerine benden âtîde mezkûr evrâkı ber vech-i zîr
mebâliğ mukâbilinde taleb eyledi.
1- Yunanistan seferberlik planları yüz bin frank mukâbilinde -4400Osmânlı lirası
2- Yunanistan erkân-ı harbiyesinin müdâfa‘a ve mevâki‘-i müstahkeme
planları -elli bin frank- 2200 Osmânlı lirası
3- 1/50000 mikyâsında Yunan erkân-ı harbiyesi tarafından isti‘mâl
olunan Yunanistan haritası bunların beher parçası içün beş lira ki cem‘an dokuz
yüz Osmânlı lirası.
Bunlardan başka dört ay zarfında benden taleb olunan İstanbul
ataşemiliterinin ve Makedonya’da bulunan Yunan konsoloslarının raporlarını
ve patrikhânenin rumların askerliği hakkındaki bütün muhâberâtını takdîm
eyledim ki bunlar içün hiçbir kıymet takdîr edilmemişdi. Bunları i‘tâ eyledikden
sonra Osmânlı konsoloshânesi kavvâsının vukû‘ bulan ihbârı üzerine Teşrîn-i
evvel 1909 tarihinde tevkîf edildim. Muhâkemem içün mebâliğ-i cesîme sarfına
mecbûr olduk habshânede dûçâr olduğum mezâhim gayr-ı kâbil-i tasvîrdir. Bu
mezâhimden dolayı sıhhatim de muhtell oldu benden taleb edilip takdîm
eylediğim evrâkın kıymetleri evrâkı takdîm eylediğim zamandaki kıymetleri
takdîr olunmalı yoksa şimdiki kıymet takdîr olunamaz. Binâen aleyh
muhâkemem içün bir takım duyûn akdine mecbûr olduğum gibi muhtell olan
sıhhatimin muhâfazası için de sarfı îcâb eden paraya mâlik değilim bu mesele
içün istikbâlimi de mahv eylemiş olduğumdan himâye olunmaklığımı talebe
hakkım vardır zann ederim. Enver Paşa Hazretleri bu işin bütün tafsîlâtına vâkıf
değildir. Çünkü eğer vâkıf olmuş olsa idi eminim ki hakkımda adâleti tatbîk eder
idi. Melfûf vesîkalarla da sâbit olacağı vechile geçen ay doktor ve ilac parası
olarak beş lira sarf eyledim arz ve îzâh eylediğim husûsâtdan dolayı ber vech-i
âtî metâlibimi taleb ve istirhâm eylerim.
1- Meselenin Enver Paşa Hazretleri tarafından tedkîk ve takdîr
buyrularak işin bir netice-i kat‘iyyeye iktirân etdirilmesi içün emr buyrulması,
2- Bu meseleden dolayı akdine mecbûr olduğum düyûnâtı tesviye
edebilmek ve sıhhatimi tedavi etdirebilmek içün bir mikdâr meblağın hemen i‘tâ
buyrulması,
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3- İktidârım ile mütenâsib ve mikdâr-ı kâfî ma‘âşla bir yerde istihdâm
buyrulmaklığım.
Hukûkum o derece sarîh ve âşikârdır ki hiçbir kimse aksini iddi‘â
edemeyeceğinden bu husûsdaki cevâbınızla mu‘âvenetinizi istirhâm ve ricâ
eylerim efendim.1352
9 Teşrîn-i sânî 1331 (22 Kasım 1915)
Beyoğlu’nda Kabristan sokağında 22 numerolu hânede sâkin
Kosti Boyacis
Kosti Boyacis’in Enver Paşa’nın Başyaveri Kazım Bey’e bir andıçla yapmış
olduğu başvurusuna verilen cevaptan dolayı Kazım Bey’e gönülden teşekkür
ettiği detaylı aşağıdaki ikinci başvuru yazısıyla taleplerini yenilemiştir. Burada
özellikle taleplerinin hızlı ve kesin biçimde çözümü için Harbiye Nazırının işe el
koymasını bir kez daha istemiştir. Bu başvurusu aşağıdaki gibidir:
Harbiye nâzır-ı muhteremi ve başkumandan vekîli Enver Paşa
hazretlerinin Seryaveri Kazım Beyefendi hazretlerine
Beyefendi hazretleri
Mektûbunuzu aldım cevâb vermek lütfunda bulunduğunuzdan dolayı size
an samîmü’l-kalb teşekkürler ederim. Müte‘addid istid‘âlarımın müte‘allik
olduğu şu‘beye göndermek zahmetini ihtiyâr buyurduğunuzdan ayrıca arz-ı
teşekkür ederim. Şu‘be ise henüz bir karâr vermeyüp işimi henüz mu‘allakda
tutuyor şu‘be-i mezkûr müstakil olmadığından kat‘î ve serî‘ karârın i‘tâsı içün
harbiye nâzır-ı muhtereminin müdâhalesini taleb etdim ve etmekde
bulunuyorum. Mes’eleme ta‘alluk etmek üzre yakında size takdîm etmek üzre
bir beyânnâme yazmakla meşgûl bulunuyorum, mütâla‘ası içün kıymetli
vaktinizden birkaç dakika sarf etmenizi ricâ ve istirhâm ederim.
Beyefendi hazretleri: Emin olunuz ki eğer kat‘î ve mecbûrî ihtiyâcda
bulunmamış olsaydım işi muhârebeden sonra ta‘lîk ederdim. Atina’da mahbûs
bulunduğum müddet zarfında da‘vâmın rü’yeti içün istikrâz etdiğim paraları
te’diye edemediğimden bugün pederim ta‘kîbât ve tard ve teb‘îdler ile tehd (?)
olunuyor. Bendeniz de aynı zamanda mahbûs kaldığım elli iki ayın mahsûlü
olmak üzre romatizma, sinir ve mi‘de hastalıklarından muzdarib bulunuyorum.
Şiddetli müdâvât ve ameliyâtda muhtâc bulunduğum halde parasızlık yüzünden
bî-zâr ve nâlân kalıyorum. Geçen sene Enver Paşa hazretleri mazhar-ı
mu‘âvenet olmaklığımı emr buyurdu. Nâil bulunmakda olduğum mu‘âvenet ise
gayr-ı kâfîdir. Atina’da muharrirlikle meşgûl bulunduğum cihetle Dersa‘âdet’de
bir Rumca gazete mevki‘-i intişâra vaz‘ edebilmek içün mâddî ve ma‘nevî
1352 a.g.a; K:395, D:379-1560, F: 001-027; Evrakın altında Tevfik Efendi’ye notu düşülmüştür. Konu

ile ilgilenmek üzere Yzb. Tevfik Efendi’nin görevlendirildiği diğer yazışmalarda da görülmektedir.
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müzâheretlere nâil olmaklığımı Enver Paşa aynı zamanda emr buyurdukları
hâlde muhârebe-i umûmiyenin zuhûruyla bu da mu‘allakda kalmışdır. Yukarıda
arz etdiğim gibi eğer pederimi borçlardan kurtarmak ve kendimi bakdırmak
gibi ihtiyâcât karşısında bulunmamış olsaydım sizleri bu zamanlarda ta‘cîz
etmeyüp işi muhârebeden sonra terk edecekdim çünkü Enver Paşa bir gün gelip
hakkımı vereceğini ümîd ediyorum. İşbu mektûb ile melfûfâtı alınca lütfen
melfûf mektûbu Enver Paşa hazretlerine takdîm ile şifâhen kendilerine
mes’elem hakkında daha ziyâde tafsîlât i‘tâ buyurmanızı ricâ ve büsbütün
me’yûs kaldığım mebhûs mes’eleden bendenizi iki (silik) bir cevâb ile haberdâr
etmenizi muttasıf (?) bulunduğunuzdan lütf ve kereminizden taleb ve istirhâm
eylerim efendim hazretleri.1353
9 Teşrîn-i sânî sene 1331 (22 Kasım 1915)
Beyoğlu’nda Kabristan Sokağı’nda numero 22
Bende Kosti Boyacı
3- Hariciye Nezareti İle Yazışmaları
Kosti Boyacis, yukarıda bahsettiğimiz başvurularındaki talebleri
sonuçsuz kalınca, Hariciye Nezaretine gizli olarak bir yazı göndererek
taleplerini yinelemiştir. Bu taleblerine gerekçe olarak; kendisine verilen
casusluk görevini layıkıyla yaptığını ve buna da Pire Osmanlı Başkonsolosu
Muhip Bey’in de şahit olduğunu söylemektedir. Bununla birlikte kendisinin
yakalanmasıyla birlikte Muhip Bey’in kendisine ödenmesi gereken paradan 30
bin Frankı çaldığını söylemektedir. Bu konudaki ve diğer ilgililer hakkındaki
şikâyetini bildirerek, 52 ay süreyle hapis yattığını bu süreçte sağlığından
olduğunu ve Makedonya ve Trakya Komitelerince ölümle tehdit edildiğini
bildirmektedir. Sonunda da Türkiye’ye yapmış olduğu casusluk hizmetleri
içeren detaylı bir listeye yer vermektedir. Bu konudaki yazışmaları aşağıdaki
gibidir:
Türkiye’yi îfâ etmiş olduğum hıdemâtı hâvî muhtıradır.
Mahremânedir
1908 senesinde çavuş rütbesiyle Atina erkân-ı harbiye-i umûmiyesi
başkitâbetinde, erkân-ı harb reisinin husûsî kitâbetinde ve müdâfa‘a-i milliye
dâiresi kitâbetinde müstahdem idim, bu arada Pire’deki Osmânlı başşehbenderi
Muhib Bey ve viskonsolos Vitali Efendi ile kesb-i mu‘âraza ederek âcizlerinden
ba‘zı ma‘lûmât ve evrâk istediler. Mukâvele ve ücret-i mu‘ayyene mukâbilinde
taleblerini is‘âf eyledim. Mûmâ ileyhimâ hükümet-i Osmâniyenin inzimâm-ı
1353

a.g.a; K:395, D:379-1560, F: 001-028.
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muvaffakati ile o sırada erkân-ı harb riyâsetinde bulunmuş olan sadr-ı a‘zam
fehâmetlü devletlü İzzet Paşa’nın emriyle icrâ-yı hareket etdiler.
Teslîm olunan evrâkın listesi
1) Seferberlik planı ta‘yîn olunan ücret 100000 frank ya‘ni 4400 lira
2) Türkiye-Yunan muhârebesi hâlinde sahil müdâfa‘a planı ta‘yîn olunan
ücret 50,000 frank ya‘ni 2200 lira
3) 180 evrâkı hâvî erkân-ı harb haritası: Ta‘yîn olunan ücret: Her parça
içün beş lira cem‘an 900 lira
4) Şifre miftâhı: Ücret: 10,000 frank / 440 lira
Bundan başka;
1) Ataşemiliterler ile konsolosların i‘tâ eyledikleri raporların sûretleri
2) Müdâfa‘a-i milliye dâiresi karârlarının birer sûretleri, sipârişât-ı
harbiye ve ilh…
3) Umûr ve harekât-ı askeriye içün taleb edilen her nev‘ ma‘lûmât
Lâhıka
O sırada Türkiye-Yunan münâsebâtında fevka’l-âde gerginlik
hükümfermâ idi, ânifü’l-beyân evrâk ve ma‘lûmâtın kıymeti dahi âna göredir.
Bi’l-âhere Pire şehbenderhânesi kavvâsı tarafından hükümet-i Yunaniye’ye
ihbâr ve tevkîf olunduğumdan Başşehbender Muhib Bey bundan bi’l-istifâde
otuz bin frank ihtilâs etdi.
Elli iki ay mahbesde kalarak sıhhatimi izlâl etdim. Makedonya ve Trakya
komiteleri tarafından ölüme mahkûm edildim.
Müteveffâ Muhib Bey’in burada icrâ olunan muhâkemesi esnâsında edâyı şehâdetde bulunan İzzet ve Şevket Paşalar hazerâtı, hıdemât-ı âcizânemin “o
sırada fevka’l-âde kıymeti ve ehemmiyeti” hâiz olduklarını ifâde etdiler1354.
Hâriciye nezâret-i celîlesine
Devletlü efendim hazretleri,
Ayrıca takdîm olunan lâyihada bast u beyân eylediğim esbâbdan dolayı
âcizlerine âid olan meselenin bir ân evvel bir netîceye iktirânıyla sür‘at-i
mümkine ve kâbil ise Köstence’ye hareket edecek ilk vapurla buradan infikâk
etmek arzusunda bulunduğumdan lütfen makâmât-ı âide ile bi’l-istişâre evâmiri celîle-i nezâret-penâhîlerinin erzân ve şâyân buyrulması müsterhamdır ol
bâbda emr ü irâde hazret-i menlehü’l-emrindir1355.
Beyoğlu Kabristan zokağında 22 numerolu hânede Kosta Boyacı
1354
1355

a.g.a; K:395, D:379-1560, F: 001-046.
a.g.a; K:395, D:379-1560, F: 001-047.
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17 Teşrîn-i evvel 1334 (17 Ekim 1918)
Türkiye – 631
Ma‘rûz-ı çâkerîdir ki
Sadr-ı a‘zam Talat Paşa ile Harbiye nâzırı Enver Paşa hazerâtına arz ve
takdîm eylediğim evrâk-ı müte‘allikayı huzûr-ı devletlerine arz etmeğe cür’etyâb oluyorum. İşbu evrâkda bast olunan mesele hakkında sâbık sefîr-i muhtar
ve emniyet-i umûmiye müdîri Aziz Bey efendiler cânibinden arîz ve amîk
tedkîkât icrâ edilmiş ve bir tarafdan hukûk-ı âcizânem sarâhaten ve diğer
tarafdan da ba‘zıları tarafından hakkımda revâ görülen mu‘âmelât-ı tazyîkiye ve
hukûk-şikenâne bedâhaten sâbit olmuşdur. Mîr-i müşârun ileyhimâ bu iki
madde hakkında zât-ı devletlerine îzâhât ve tafsîlât-ı lâzımeyi (silik) edebilirler.
Bu münâsebetle bunu dahi arz etmek isterim ki, birinci şu‘be aleyhindeki
şikâyetim şu‘be müdîri Seyfi Beyefendi’ye değil ba‘de’t-tahkîkât töhmetleri sâbit
olan diğer ba‘zı efendilere âiddir. Seyfi Beyefendi hakkındaki şikâyetim, her
nasılsa i‘mâl-i nüfûz ile müttehimleri iltizâm ve âcizlerini izrâr etmek
istemesinden ileri gelmişdir.
Asâletpenâh!
Genç Türkiye’nin teceddüdine sarf-ı mâ-hasl gayret eden ricâlin serfizânından (?) olan zât-ı keremkârîlerine mürâca‘at ve ilticâ ediyorum, kemâl-i
itminân ile yapdığım bu mürâca‘atdan zât-ı devletlerinin sahâbetine mazhar
olacağımı kaviyyen ümîd ederim. Bu kanâ‘atim ise, zât-ı âsafânelerinin muttasıf
oldukları şeym-i (?) bî-tarafî ve hakk-şinâslığın tahassul etdirdiği i‘timâddan
mütevelliddir, bu kadar ümidsizlik ve ta‘kîbâtdan sonra bu ilticâm en son
ümîdimi teşkîl eder.
Türkiye’ye îfâ-yı hıdmet içün girişmiş olduğum harekâtdan Yunan’da – bir
daha i‘âde olunamamak şartıyla – istikbâlim mahv olmuşdur, ebeveyn ve
akrabâmı bir daha görememek ve tekarrub edememek mahkûmiyetinin
zebûnuyum, Rumların bulundukları muhîtde yaşamak benim içün pek
müşkildir, hatta İstanbul’da bile bunların ta‘kîbât ve iftirâlarından
kurtulamamakdayım. Yalnız bir ümîdim vardır ki o da Türk vatanperverânın
himâyesi altında Türkiye’de yaşamak, ânların cenâhı altında yeni bir ömür ve
muhît teşkîl etmekdir1356.
Asâlet-penâh!

1356

a.g.a; K:395, D:379-1560, F: 001-038.
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4- Sadrazamlık Katı ile yazışmaları
Kosti Boyacis, senelerdir sürdürmekte olduğu bu hak arama mücadesini
Sadaret Makamı’na taşımak mecburiyetinde kalmıştır. Çünkü kendi
düşüncesine göre haklılığı henüz bir neticeye bağlanmamıştır. Hatta Enver
Paşa’nın emriyle yapılan araştırmalarda haklı olduğu anlaşılmasına rağmen bir
sonuç alınamamıştır. Kendisi açısından büyük bir haksızlık oluşturduğunu
düşündüğü bu duruma bir son vermek amacıyla Sasrazamlığa başvurmak
zorunda kaldığını ifade etmektedir.
Kosti, bu başvurusu ile artık taleplerine kesin bir sonuç alabileceği
düşüncesindedir. Burada da yine hizmet safahatının önemli noktalarını süslü
bir anlatımla dile getirmiştir. Sonuç olarak; Sadrazamlıktan beklentisi de
kendisinin Osmanlı Devleti’ne yaptığı bu değer biçilemeyecek hizmetlerinden
dolayı yalnız bırakılmayıp, korunacağı, casusluk faaliyetlerinden dolayı da
Rumlar’ın ölüm tehditlerine karşı korumasız bırakılmayacağı yönündedir.
Sadrazamlık katıyla yapmış olduğu yazışmalar aşağıdaki gibidir:
Huzûr-ı âsafânelerine
Beyefendi hazretleri
Senelerden beri sarf etmekde olduğum bunca gayret ve mesâ‘î-i fevka’lâdeye rağmen o derece muhıkk olan mutâlebât-ı âcizânem henüz bir neticeye
iktirân etmemişdir. Geçen sene sadr-ı a‘zam ve Enver Paşalar hazerâtının
emriyle yapılmış olan tahkîkât, tekrâr hukûkumu meydan-ı sübûta îsâl eylemiş
ve ol vakitden berü makâm-ı sadâretin emriyle ve emniyet-i umûmiye müdîri
Aziz Beyefendi vesâtetiyle bu mesele içün Harbiye nezâretine iki def‘a tezkire
yazılmış olduğu hâlde, bugün emniyet-i umûmiyede âcizlerine söylendiği
vechile, aradan bunca aylar geçmiş iken işbu evrâk-ı resmiyeye bile cevâb
verilmedi. Benim içün büyük bir haksızlık teşkîl eden bu hâle bir nihâyet vermek
ve meseleye bir netice verebilmek içün zât-ı âsafânelerine mürâca‘at ediyorum;
bu netice, himmet-i âlîlerine muhtâc olduğunu bildiğimden icrâsını tasavvur
eylediğim her dürlü yeni teşebbüsâtdan evvel tekrâr size mürâca‘at etmeyi
münâsib gördüm. İşbu mürâca‘atımın gayr-ı müsmir kalmayacağını, meseleye
nihâyet bir netice-i hasene ve muhassâne (?) verileceğini ümîd etmek isterim.
Esbâb-ı ma‘lûmeden mütehaddis ahvâl-i hâzıre, beni cidden
düşündürüyor. Tedâbîr-i serî‘a ittihâz etmeğe, bunları mevki‘-i fi‘ile îsâl
edebilmek içün makâmât-ı âidenin yardım ve sahâbetini da‘vet eylemeğe
mecbûrum. Bugün değilse bile hayatımın yarın tehlikede bulunması müsteb‘id
değildir, binâen aleyh elyevm zât-ı keremkârîlerine bi’l-mürâca‘a hıdemât-ı
mesbûkam nâmına hâl ve mevki‘imin ıslâh ve terfîh olunmasını isti‘tâf ederim.
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Gayr-ı münkir hukûkumun te’mîn ve muhâfazası ve uğrunda evvelce
girişmiş olduğum teşebbüsâtdan dolayı ehemmiyet-i fevka’l-âdeyi hâiz bulunan
bu dakîkada hakkımda husûmet ve iğbirâr beslememek îcâb eder. Bu gibi
hissiyât ve efkârın bu sırada kalbinizde yer tutmayacağından eminim. Hissiyâtı vataniyenize, vicdânınıza mürâca‘at etmenizi, bunların ilhâmât ve telkînâtına
göre hareket eylemenizi söylemekle iktifâ ederim. Zann ederim ki izzet-i nefs ve
hiss-i hodgâmınızı, Devlet-i Osmâniyeye îfâ etmiş olduğum hıdemât sebebinden
Rumların hiss-i intikâm-cûyânesine kurbân gitmekliğime râzı olmaz ve
olmayacakdır.
Ortada şimdi benim içün bir hayât ve memât meselesi olduğundan işimin
bir ân evvel bir neticeye iktirân etmesi elzemdir, bu sebebden artık mu‘ayyen
meblağ üzerine ısrâr etmek zamânı değildir, hakk ve mantık dâiresinde işimin
her ne sûretle olursa olsun tesviye-pezîr olmasını ve hemen buradan infikâk
edebilmek içün îcâb eden vesâil ve vesâitin ibzâlini hem istirhâm ve hem de
taleb ederim.
Hiçbir kimse içün kin ve husûmet beslemiyorum, aynı hâlin hakkımda
dahi vâkı‘ olmasını arzu ederim, mâh-ı hâlin on beşine musâdif önümüzdeki Salı
gününe kadar her hâlde cevâb-ı âsafânelerine muntazırım, hadd-i hareketimi
ta‘yîn edebilmek içün gâyet açık ve sarîh olmasını istirhâm eylediğimin arz u
beyânıyla tertîb-i lisân-ı şükrâniyeye mübâderet kılındı efendim hazretleri1357.
Fî 12 Teşrîn-i evvel sene 1334 (Ekim 1918)
Beyoğlu’nda Kabristan zokağında 22 numerolu hânede
Kosta Boyacı
Kısım 14/4
Kosti Sadarazamlık katı ile yapmış olduğu ilk yazışmasından sonra da yine
beklediği neticeyi yeteri derecede alamaması üzerine ikinci bir başvuruda
bulunmuştur. Bu başvurusunda mevcut durumunu bir kez daha
detaylandırarak anlatmıştır. Bu anlatım içerisinde daha önce kendisine ilgi
makamlarca verilen sözlerin yerine getirilmediğinden şikâyetçi olmuştur.
Kendisine Merkez Kumandanı Halil Bey yardımcı olacağını söylemiş ve çeşitli
borçlarına karşılık adı geçen komutandan 400 Osmanlı altını aldığını ifade
etmiştir. Diğer sorunlarının çözümlenmesini beklerken Halil Bey’in görevden
alınması ile beklentilerinin boşa çıktığını söylemektedir. İlk mektubunda
kendisinin bizzat çağrılarak konunun bi de kendisinden dinlenmesi arzusunda
1357
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olduğunu fakat bunu gerçekleşmemesi üzerine büyük bir hayal kırıklığına
uğradını ifade etmektedir. Ayrıca bazı görevlilerin kendi hakkı olan bu parayı iç
etmek ve aralarında paylaşmak arzusunda olduklarını müşahede ettiğini dile
getirmiş ve bu görevliler hakkında suçlamada bulunmuştur. Sonuç olarak her
iki başvurusunda kendisine ödenmesi gereken paranın ivedilikle ve eksiksiz
olarak verilmesini talebini yinelemiştir.
Sûretdir
Türkiye – 631
Huzûr-ı âsafânelerine
Devletlü efendim hazretleri
Muhât-ilm-i devletleri buyrulduğu vechile çâkerleri bin dokuz yüz on dört
senesi Şubatı’nda Atina’dan Dersa‘âdet’e muvâsalatımı müte‘âkib Harbiye
nezâret-i celîlesiyle merkez kumandanlığına mürâca‘at etdiğimde kelimenin
şümûl-i ma‘nâsıyla hayatımı tehlikeye ilkâ sûretiyle hükümet-i seniyyeye
takdîm eylediğim hıdemât-ı cansiperâneye mukâbil belagan mâ-belağ tazmîn
olunacağımdan başka te’mîn-i istikbâlim husûsunda da bî-dirîğ-i himmet
buyrulacağına dâir hilâl-i mezkûrda merkez kumandanlığında bulunan Halil
Beyefendi’den nâm-ı sâmîlerine olarak te’mînât-ı kaviyye aldım, hattâ esnâ-yı
tevkîf ve muhâkememde zavallı ailemin ihtiyâr eylediği duyûnât-ı
müteferrikanın tesviyesine medâr olmak üzre mîr-i mûmâ ileyh tarafından ale’lhesâb olarak yedime dört yüz Osmânlı altunı i‘tâ buyrulmuşdur. Aynı mesele
içün bi’l-mecbûriye terhîn edilmiş bulunan evlerimizle vâlide ve hemşirelerimin
mücevherâtını tahlîs içün îcâb eden karşılığın da kezalik karîben i‘tâ olunacağı
ifâde buyrulmuşdur. Ma‘a’t-te’essüf tarih-i mezkûrdan az müddet sonra Halil
Bey’in vukû‘-ı infisâli üzerine kemâl-i suhûletle hall edileceğini ümîd eylediğim
mes’ele te’ahhur eylemişdir.
Te‘âkib eden vukû‘ât-ı garîbe inanılmayacak bir râddededir. Hatta şâhidi ayânı olduğum hâlde yine inanmak istemiyorum, şöyle ki: Aylarca devâm eden
müzâkerâtdan sonra vukû‘ bulan da‘vet üzerine istihbârât kalemi ikinci
şu‘besine mürâca‘at etdiğimde meblağ-ı matlûbun ahz u kabzı içün verilecek
meblağın nısfını me’mûrun birisine ve nısf-ı diğerin nısfını dahi diğer birisine
vermek lâzım olduğunu engüşt-i berdehât (?)-ı hayret vâsıf olduğum hâlde
telakkî eyledim. Bendeleri menâfî-i ahlâk olan işbu teklîfi sarâhaten redd
etdiğimde kat‘iyyen bir para alamayacağımı ve netice-i müzâkerâtı istedikleri
sûretde göstereceklerini ve nâzır paşaya da şâyed tahrîren mürâca‘at edecek
olursam müşârun ileyh ma‘rûzâtıma kesb-i ittilâ‘ buyurmayacağını açıkdan
açığa anlatdılar. Fi’l-hakîka zât-ı devletlerine irsâl eylediğim mektûb ile istimâ‘a
kabûl buyrulmaklığımı istirhâm ediyor idim, lakin – ahvâl-i câriyeden bî-haber
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ve hulûs-i niyetle hareket etdiğine bilâ tereddüd hükm etdiğim – Kazım
Beyefendi istimâ‘ olunamayacağımı dermeyân ederek – anlaşılan emîn olduğu –
ikinci şu‘beye keyfiyeti havâle eyledi. Lakin şu‘be-i mebhûseyi temsîl edenler,
işin tesviyesi yed-i iktidârlarında olmağla etdiğim teşebbüsâtın beyhûde
olduğunu âdetâ bir hande-i istihfâf ile ifâde etdiler. Ma‘a’l-memnûniye elimde
mûmâ ileyhime aid bazı tahrîrî vesîkalar bulunuyor, ibrâzına âmâde olduğum
vesâik-i müttehime-i mezkûreye müsteniden hilâf-ı marazî ve âlî harekâtın
ibreten li’s-sâirîn mücâzâtı müsellem olan adâletlerinden manzûrdur.
Geçen bin üç yüz otuz dört sene-i kameriyesi Ramazân-ı şerîf dâhilinde
mes’elenin tedkîkine dâir nezâret-i celîlece emr olunduğu vakit buna piyade
yüzbaşılarından Giridli Ali Şefik Efendi me’mûr edildi. Mûmâ ileyh meseleyi pek
sathî bir sûretde tedkîk etdi ise de tanzîm eylediği serginin lehimde olduğunu
istihbâr etdim. Ma‘amâfîh mezkûr serginin nezâret-i celîleye arz edilmediğini
veya edilmişse de muharref olarak arz edildiğini zann ediyorum. İkinci şu‘be
müdîri Binbaşı Seyfi Efendi’ye zarûret-i hâlimi tefhîm etdiğimde husûsî bir ilm
u habere mukâbil kendi kesesinden yedime elli aded Osmânlı altûnı i‘tâ
etdikden sonra birkaç gün sonra bendelerini çağıracağını ifâde etdiler fi’lhakîka birkaç gün sonra ziyâretini kabûl etdiğim bi-hasebi’l1358-mecmû‘
meblağın nısfını taleb ve buna rûy-ı muvâfakat göstermeyeceğim takdîrde
habbe-i vâhide bile alacağımı ilâveten beyân eyledi. Müsellem-i âlem olan
adâlet-i âsafânelerine kemâl-i itminân ile müstenid olan bendeleri teklîf-i vâkı‘ı
bi’t-tab‘ red etdim. İşbu son fıkradaki mesrûdâtımı mü’eyyed ve mü’ekked
vesâik dahi yedimde mahfûzdur.
İkinci şu‘benin ber vech-i ma‘rûz menâfî-i ahlâk teklîflerinin red edildiğini
ve binâen aleyh elimden bir şey koparamayacağını görünce artık bu sevdâdan
vazgeçmişse de, hukûk-ı sarîhamın ihkâkına âdetâ bir sedd-i hâil çekmek içün
hiçbir tedbîrde tecvîz-i kusûr etmemiş ve binâen alâ zalik biri diğerini nâkıs
olmak üzre bir çok mütâla‘ât serd etmişdir.
Bizzat şahs ve hukûk-ı âcizâneme karşı hilâf-ı me’mûl olarak revâ görülen
ve bi’l-vâsıta nâmus-ı memleketi temsîl eden Harbiye nezâret-i celîlesinin ve
dolayısıyla bütün hükümet-i seniyyeye karşı büyük bir hürmetsizlik ve adetâ
büyük bir ihânet teşkîl eyleyen gadr-i mezkûrun ref‘iyle hukûk-ı sarîhamın
himâyesi erzân buyrulacağı ve vehâmetleri dolayısıyla tahrîren arzına hasâretyâb olamadığım tafsîlât-ı mütemmimenin i‘tâsı ve yedimdeki vesâik-i
muhtelifenin arz ve ibrâzı husûsunda müsâ‘ade-i aliyye-i âsafânelerinin bî-dirîğ
buyrulacağı ve mürâca‘at-ı âcizânemden tabi‘î dilgîr olacak ikinci şu‘beye
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mensûb me’mûrîn-i mûmâ ileyhimin takrîr-i muhtemel ve melhûzuna ma‘rûz
kalmakdan sıyânet buyrulacağımı ümîd ile terkîm-i rakîme-i çâkerîye ibtidâr
kılınır efendim hazretleri.1359
5- Padişaha Başvurusu
Kosti Padişah makamına yapmış olduğu başvurusunda; çocukluğundan
beri Osmanlı Devleti’ne duyduğu sevgi ve bağlılık etkisiyle yaptığı bu
casusluğun kendisinin ceza görmesine ve yaşamının tehlikeye düşmesi
sonucunu doğurduğunu ifade etmektedir. Değişik makamlara daha önce yatığı
başvurulardan sonuç alamamasını Harbiye Nezareti İstihbarat Kalemi’nde
bulunan bazı görevliler tarafıdan yapılan kasıtlı uygulamalara bağlamaktadır.
Bu uygulamaların Sadrazamlık katına yaptığı şikâyetlerle tespit edilmesine
rağmen bir sonuca ulaşmadığını ifade ederek, artık Türkiye’de yaşamanının
sürdürme imkânının kalmadığını ve bir miktar para verilerek İsviçre’ye
gönderilmesini talep etmektedir. Bu konudaki başvurusunda kullanmış olduğu
ifadeler aşadağıdaki gibidir:
Atebe-i ulyâ-yı hazret-i tâcdâr-ı a‘zamîye
Şevketlü, kudretlü, merhametlü, pâdişâhımız efendimiz hazretleri
Cenâb-ı rabb-ı izzet zât-ı fârûkî sıfât-ı şehriyârîlerine pîrâye-bahş-ı erîkei hilâfet buyursun âmîn.
Bu kulları Türkiye’ye diğer arîzada zikr olunan hıdemâtı îfâ eyledim, sinni sabâvetimden berü devlet-i Osmâniyeye hiss eylediğim muhabbet ve
meftûniyet-i sâikasıyla îfâ etdiğim bu hıdmetler, bu hakîrin cezâ-dîde olmasını
ve bugün hayatının tehlikede bulunmasını intâc etmiş iken ücret ve tazmînât-ı
mukarrere ve mu‘ayyeneyi henüz alamadım. Sebebi, harbiye nezâretinin
istihbârât kaleminde bulunan ba‘zı efendiler tarafından hakkımda tatbîk olunan
cebr ve tazyîk usûlleridir. Mûmâ ileyhim aleyhine makâm-ı sadâret nezdinde
şikâyâtda bulundum, tahkîkât yapıldı, cebr ve tazyîk cürmü sarâhaten sâbit
oldu, yine bir şey olmadı.
Ahvâl-i hâzıre dolayısıyla buradan infikâk etmek mecbûriyet-i kat‘iyye ve
elîmesi önünde bulunduğumdan İsviçre’ye gitmek üzre dâhiliye nezâretinin
emriyle evrâk-ı mürûriyemi almış isem de, vesâit-i maddiyenin fikdânından
hareket edemiyorum.
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Artık ücret-i mu‘ayyene ve mukarrereyi aramıyorum, mesârif-i râhiye ile
gideceğim yerde istînâs edinceye kadar lâzım olacak bir mikdar para kâfîdir.
Bunu adâlet ve merhamet-i hazret-i kîtî-sitânlarına ilticâ ederek lütf ve ihsân
buyrulmasını niyâz ve istirhâm eylerim ol bâbda ve kâtıbe-i ahvâlde emr ü
fermân ve lütf ve ihsân şevketlü, kudretlü, azametlü pâdişâhımız efendimiz
hazretlerinindir1360.
Abd-i memlûkleri
Beyoğlu’nda Kabristan sokağında 22 numerolu hânede Kosta Boyacı
26 Teşrîn-i evvel 1334 (26 Ekim 1918)
III. MAKAMLARIN KOSTİ BOYACİS İLE İLGİLİ YAZIŞMALARI
Harbiye Nezareti, Hariciye Nezareti ve Emniyet-i Umumi Müdürlüğü
tarafından Kosti’nin başvurularında ileri sürdüğü bütün gerekçeleri araştırlmak
ve sonuca ulaştırılması için kendi alt birimlerine havale etmiştir. Bunlardan
gelen cevaplar doğrultusunda bir değerlendirme yapılması yolu izlenmiştir. Bu
değerlendirmelerde Kosti’nin yaptığı hizmetler inkâr edilmemekle birlikte,
hakkının tamamı olmasa bile eksiği ile ödendiği sonucuna ulaşmışlardır. Bu
konudaki yazışmalar ve verilen cevaplar aşağıdaki gibidir:
Müteferrika ve ordu dosyasına
Türkiye’ye bunca fedâkârlık ve -kelimenin şümûl-i ma‘nâsıyla- hayatımı
tehlikeye ilkâ ederek arz etdiğim hıdmetlerden Yunan zindânlarında sıhhatimi
efnâ edercesine çekdiğim bunca meşakkatlerden sonra, muktesibât-ı aliyyem
nisbetinde bir mevki‘ ihdâs etmek ve Yunanilerin ta‘kîbâtından uzak olarak
Türkiye’nin himâyesi altında yaşamak içün hakk kazandım zann ederim.
Yunanistan’da aleyhimde yapılmış olan da‘vâdan evvel ve bu da‘vâdan sonra
tehaddüs eden vukû‘ât gayet mühimdir. Kezalik hakk-ı âcizîde ba‘zıları
tarafından burada tatbîk edilen icbâr ve hakk-şikenlik usûlleri dahi
ehemmiyetden ârî değildir.
Türkiye’nin teceddüdine hâdim olmuş ve mukadderât-ı müstakbelesine
mühim rolde bulunacak olan zât-ı devletleri bu meselenin esâsı ve mâhiyeti ile
teferru‘âtı hakkında bir fikr teşkîline tenezzül buyrulursa, hakkımda hayırlı
olacağını ve ihkâk-ı hakkın geçmeyeceğini biliyorum.
Zât-ı kerîmânelerinin kıymetli dakikalarını işgâl etmemek içün tahrîren
seryâverlerine mürâca‘atla huzûr-ı âsafânelerine kabûl buyrulmak şerefini
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isti‘tâf eyledim ümîd ederim ki meseleyi huzûr-ı devletlerine tafsîlâtıyla arz
etmek içün bu şerefe nâil buyrulacağım, ol bâbda emr ü fermân hazret-i
menlehü’l-emrindir1361.
Fî 9 Şubat sene 1334 (1918)
Beyoğlu’nda Kabristan sokağında 22 numerolu hânede Kosti Boyacı
Münâsib bir yere i‘zâmı
Aynen ve mazrûfen Harbiye nâzırı Enver Paşa hazretlerine takdîm
20/2/1334 (1918)
Bahriye Nâzırı (imza)
Şu‘be 2/2098
Aynen Seyfi Bey’e
Kısım 21/4
2/21
Dâhiliye Nezâreti
Emniyet-i Umûmiye Müdîriyeti
5 Şu‘besi
Aded 110
Ordu-yı Hümâyûn Başkumandanlığı Vekâlet-i Celîlesi’ne
Kosta Boyacı’nın hıdmeti mesbûk ise taltîf olunarak memâlik-i
Osmâniye’den ihrâcı hakkında
Devletlü efendim hazretleri
Beyoğlu’nda Kabristan sokağında 22 numeroda mukîm Kosta Boyacı
hükümet hesâbına Yunanistan’da casusluk yapmış olmasına mukâbil
hükümetden matlûbâtı olduğunu iddi‘â ve taltîfini taleb etmekde olduğundan
hakîkaten mesbûk hıdmeti mevcud ise bin lira kadar bir para i‘tâsıyla
merkûmun memâlik-i Osmâniye’den ihrâcı muvâfık mütâla‘a görülmüşdür. Îfâyı muktezâsıyla neticesinin inbâ buyrulması siyâkında tezkire-i senâverî terkîm
kılındı efendim1362.
Fî 2 Receb sene 1336 ve fî 14 Nisan sene 1334 (1918)
Dâhiliye Nâzırı Mehmet Talat
M/2694
15/4/1334
Şu‘be 2
Kısım 19/4

1361
1362
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Şu‘be 2/3945
Bâb-ı âlî
Dâire-i Hâriciye
Kalem-i Mahsûs
11221-2457
Melfûf aded 2
Harbiye nezâret-i celîlesine
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir
1908 senesinde Atina’da Yunan erkân-ı harbiye-i umûmiye dâiresinde
hıdmet-i kitâbetle müstahdem iken ol zamân Yunanistan’da bulunan me’mûrîni Osmâniye’nin tavassutuyla elde edilen Kosta Boyacı’nın Yunanistan’ın
seferberlik, sahil müdâfa‘ası ve askerî planlarının sûretlerini teslîm etmesine
mukâbil i‘tâsı va‘ad edilen mükâfât-ı nakdiyenin şimdiye kadar adem-i
tesviyesinden tezallümü hâvî olarak nezâret-i âcizîye takdîm eylediği
istid‘âsıyla muhtırası merbûten nazargâh-ı sâmî-i fahîmânelerine takdîm
kılındı.
Atina sefâretinde bulunduğum esnâda mûmâ ileyh hükümet-i Osmâniye
içün o zamân gâyet mühim askerî planlarını Atina ve Pire şehbenderine teslîm
eylemiş ise de kendisine tahsîsi va‘ad edilen mebâliğden yedine ancak on yedi
Napolyon kadar cüz’î bir meblağ geçmiş ve dûçâr olduğu ta‘kîbât-ı şedîde
yüzünden pek ziyâde mütezarrır olduğu hâlde o vakitden beri hükümet-i
seniyye cânibinden bir mu‘âvenete mazhar olamamış olduğu cihetle is‘âf-ı
mes’ûliyle kendisine münâsib bir mikdâr mükâfât-ı nakdiye i‘tâsı muvâfık-ı adl
ve nasfet görülmekde olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’lemrindir1363.
Fî 20 Teşrîn-i evvel sene 1334 (Ekim 1918)
Hâriciye nâzır vekîli
Mehmed Bali
28215
Yunan ordusunda onbaşı Kosti Boyacis’e fî 13 Mart 1330
Karargâh-ı umûmîye
Mûmâ ileyhe Mart 1330 tarihinde de 28215 guruş i‘tâ kılınmış idi
mündericâtına nazaran işbu tezkire merbûtıyla berâber tevdî‘ kılındı.
1363

a.g.a; K:395, D:379-1560, F: 001-045.
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Fî 23 Teşrîn-i evvel sene 1334 (Ekim 1918)
Muhâsebât mümeyyizi Said Bey bu paranın evvelce merkez kumandanı
Halil Bey’in verdiği (9000) frank miyânına dâhil imiş
Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Mülûkâne
Zât-ı Hazret-i Şehriyârî Seryâverliği
Aded 101
Müsta‘cel
Harbiye nezâret-i celîlesine
1, 2 ve 4 numerolu üç kıt‘a kâğıdın sâhibi 1 ve 2 numerolu kâğıdları dünkü
gün bi’z-zât getirip vermişdi. Bugün de 4 numerolu kâğıdı mazrûfen göndermiş
ve 10/30 önümüzdeki Salı günü bir cevâb almak ricâsında bulunmuşdur.
Beyânâtında ve ricâsında esas hakk mevcûd gibi görünüyor. Mürâca‘atında
verilecek cevâbın emr ü iş‘âr buyrulması müsterhamdır1364.
27/10/1334 (27 Ekim 1918)
Miralay Naci
Şu‘be 2/9368
Seyfi Beyefendi’ye takrîr ve Paşa hazretlerine takrîr
Fî 28 Teşrîn-i evvel sene 1334 (28 Ekim 1918)
Mahremdir
Huzûr-ı fehâmet-meâblarına
Ma‘rûz-ı hakîrîdir ki
Huzûr-ı fehâmet-meâblarına takdîm eylediğim müsted‘ayât-ı âcizânem
üzerine emr buyrulan tahkîkât üzerine defe‘âtle Seyfi Beyefendi’yi gördüm,
bugün mûmâ ileyh ile ma‘an tahkîk eyledik ki bin üç yüz otuz senesinin otuz
Mart’ında âcizlerine verilen 285 lira yeni bir te’diye olmayup şimdiye kadar
yegâne ahz eylediğim dört yüz elli liranın bir kısmıdır.
Evvel ve âhir icrâ edilen tahkîkâtdan sarâhaten müstebân oldu ki i‘tâ
eylediğim evrâk ve ihbârât mukâbilindeki ücret-i âcizânem cem‘an ve takrîben
yedi bin liraya bâliğ olup bu paraya mukâbil aldığım bâlâda dahi arz olunduğu
üzre cem‘an 450 liradır, kısm-ı mütebâkîsinin dahi verileceği kat‘iyyen va‘ad
edilmiş olduğu hâlde şimdiye kadar bu va‘ad incâz olunmadı.
Fehâmet-penâh!

1364

a.g.a; K:395, D:379-1560, F: 001-048.
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Hâl-i hâzır bütün matlûbâtım mikdârının tahkîk ve tahakkukuna müsâ‘id
olmayup bu cihet dahi bu hakîrlerince mevzû‘-ı bahs değildir, Rumlar tarafından
katl olunmak tehlikesine ma‘rûz bulunduğumdan ya gizlenmek veya buradan
gitmek mecbûriyetindeyim. Gizlenmek içün yerim olmadığı gibi buna vesâit-i
mâddiyem dahi müsâ‘id bulunmadığından her hâlde ve hemen buradan
müfârakat etmekliğim lâzımdır, evrâk-ı mürûriyem hazırdır, istediğim şey
bütün matlûbâtım olmayup ancak mesârif-i râhiye ve gideceğim yerde istînâs
edinceye kadar bir müddet-i kalîle içün muktezî vesâit-i maddiyedir.
Yarın her hâlde gitmek mecbûriyetinde bulunduğumdan zât-ı hazret-i
sadâret-penâhîlerinin takdîr buyuracakları meblağı bu hakîre verilmek üzre
telefonla Seyfi Beyefendi’ye evâmir ve irâdât-ı fahîmânelerinin bî-dirîğ
buyrulmasını kemâl-i ehemmiyetle istirhâm ve isti‘tâf eylediğimin arzıyla
tertîb-i lisân-ı şükrân ve ubûdiyete mücâseret olundu efendim hazretleri1365.
Fî 5 Teşrîn-i sânî sene 1334 (5 Kasım 1918)
Kulları Kosta Boyacı
Seyfi Beyefendi’ye telefonla arz edeceğim fî 5 minhü
Şu‘be 2/9584
Elli lira yol harçlığı verilmesi ve elinden ba‘demâ hiçbir alacağı
kalmadığını mübeyyin sened alınmasını tahrîren paşa hazretleri emr
buyurmuşlardır. Yaver Safvet Bey telefonla 6/11/34 (6 Kasım 1918)
Kosti Boyacis’in evrakının incelenmesi ve son durumunun takip ve
kontrolünden sorumlu görevli istihbarat subayının tutmuş olduğu bildirir
raporunda durum aşağıdaki şekliyle özetlenmektedir:
Kosti Boyacis
Bu adam Atina erkân-ı harbiyesinde zâbit vekîli iken bize evrâk çalup
verdi. O evrâk o vakit Harbiye nâzırı bulunan İzzet Paşa hazretlerine verildi.
Buna mukâbil istediği paraya mukâbil tamâmen değil ve fakat istihkâkına
müte‘ayyin bir meblağ verildi. Bi’l-âhere bu adam Atina’da derdest edildi ve
habs edildi. Sonra para vasıtasıyla kurtularak bize dehâlet etdi. Buraya
geldikden sonra mufassal bir deyn senedini yapdı. Dört bini mütecâviz lira para
istedi.
Lakin bu parayı almak içün de nâzır paşa hazretlerine kadar birçok
ekâbir-i hükümeti ta‘cîz etdi. Nâzır paşa hazretleri emir buyurdular. İstihkâkı
varsa verilsin buyurdular. Evrâkı şu‘beye havâle buyruldu. Atina’dan bize
verdiği evrâka mukâbil aldığı paradan yalnız kırk elli lira kadar bir meblağ
1365

a.g.a; K:395, D:379-1560, F: 001-053.
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alacağı kaldı ve bu para sened mukâbiline verildi. Hatta o esnâda bendenize
rüşvet va‘ad etdi. Bu parayı aldıkdan bir müddet sonra tekrâr istid‘â ile
mürâca‘at etdi. Ve hattâ istid‘âsında müdîr beği Binbaşı Tevfik Bey’i, bendenizi
de yazdı hakkını yediğimizden şikâyet etdi. Emniyet-i umûmiyece lâzım gelen
cevâb verildi.
En nihâyet burada geçinemeyeceğinden bahs ile Amerika’ya gitmek içün
müsâ‘ade istedi hudûd hâricine çıkarılır gibi bir mu‘âmeleye tâbi‘ tutturularak
İsviçre’ye gönderildi1366.
Orada cür’etle güyâ lehimize olarak (silik) kısım neşriyâtda bulunmak
istedi ve sefârethânemizle şu‘beye âid muhâberâtını göndermeye başladı
buraca red edildi ve sefârethâneye yazıldı.
İsviçre’den bir müddet sonra güyâ İsviçre zâbıtası bunu Amerika ve
Fransa casusu diye sıkışdırmağa başladığından İstanbul’a avdet eder ve
karargâhla artık temâsda bulunmaz lakin o vakit polis kısm-i siyâsî müdîri
Reşad Bey yine buna biraz cür’et verir ve hatta tâbi‘atının tebdîli meselesinde
biraz müsâmahakâr davranır. Ondan sonra ne olduğunu bilmem.
Bu adam eskiden beri Amerika sefârethânesiyle hâl-i temâsdadır. Düvel-i
muhâsama tebe‘asıyla sık sık münâsebâtda. Britanlılarla tabâhhüren dargın.
Lakin bazen değil. Üstü başı gâyet temiz ve şık. Güzâriş-i hayatı lâ ekall ayda
altmış yetmiş lirayı mütevakkıf. Hâlbuki hiçbir geliri yokdur. Bir kız kardeşi var.
Yunanlıların merkezi olan Beyoğlu Balıkpazarı’nda bir yerde oturuyor. Son
günlerin ma‘ârif nezâretinde me’mûriyetini bildiğim ve eskiden sansürde
müstahdem ve jandarma dâiresi mütercimi Giridî Nafi‘i Bey’le çok hâl-i temâsda
olduğunu görüyorum.
İki hafta mukaddem İzmir’e gitmek isteyen bir Yunanlı kadına: İzin
vermek içün karargâh-ı umûmî istihbârât şu‘besinden on beş lira istediğini
söylemiş. Aynı zamanda rast geldiği yerde şu‘be müdîri beyle diğer zâbitân
aleyhinde çok lakırdılar sarf ediyormuş. Bundan polis dördüncü şu‘be müdîri
Sadi Bey de haberdârdır. Kendisinden tafsîlât alınabilir. Şimdi hiçbir yerde
müstahdem olmadığı halde ayda yüz lira sarf ediyor gibi görünüyor.
İzzet Paşa hazretlerinin zamânından kalma evrâkı beyazı büyük bir zarfın
içerisindedir. Erkân-ı harb binbaşısı Tevfik Bey tarafından tedkîk edilmiş ve
tedkîkâtı neticesini müş‘ir rapor merbûtdur

1366

a.g.a; K:395, D:379-1560, F: 001-055.
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SONUÇ
Kosti Boyacis; Yunan Ordusunda çavuş iken, çocukluğundan beri Osmanlı
Devleti’ne duyduğu sevgi ve bağlılık etkisiyle Osmanlı Devleti adına casusluk
yapmış ve ulaşabildiği önemli bir kısım evrakı gizlice temin ederek bir ücret
mukabilinde teslim etmiştir. Teslim alınan bu evrâklar değerlendirilmek üzere
zamanın Harbiye Nâzırı bulunan İzzet Paşa’ya verilmiştir.
Kosti Boyacis’in bu hizmeti karşılığı olarak istediği paranın hepsi
olmamakla birlikte casusluk hizmetinin karşılığına uygun hatırı sayılır bir
ödeme yapılmıştır. O günün şartları içerisinde kendisine ödenen bu para hiç de
azımsanmayacak bir değerdedir. Sonrasında yapılan ihbar üzerine tutuklanarak
hapsedilmiştir. 52 ay hapisliğin ardından bir vesile ile para karşılığında
hapislikten kurtularak İstanbul’a gelmiştir.
İstanbul’a gelmesinin ardından ayrıntılı bir borç senedi yaparak, casusluk
hizmetlerinin karşılığı olarak 4.000 Lira’yı aşan bir para talebinde bulunmuştur.
İşte bu parayı alabilmek için de başta kendisi ile ilgilenen en düşük yetkiliden
başlayarak bütün sıralı bağlantılarını ve ardından da Harbiye Nazırına kadar
hükümetin ileri gelenlerinden birçok kişiye müracaat ederek kendisinin
alamadığını düşündüğü sözkonusu miktardaki parayı talep etmiştir.
Hemen hemen bütün başvurularında aynı konular işlenmiştir. Neticede
Harbiye Nazırı durumunun incelenerek herhangi bir alacağı kalmış ise
ödenmesi emrini vermiştir. Bu emir üzerine evrakı ilgili şubeye gönderilmiştir.
Durumun incelenmesinde; Atina’dan gizlice temin ettiği ve tam listesini
verdiğimiz Kosti Boyacis evrakı için, o gün aldığı paradan yalnızca kırk elli lira
kadar bir miktarda alacağının kaldığı ve kendisine verilen ödemenin de imza
karşılığında verildiği tespit edilmiştir.
Bu parayı aldıkdan bir müddet sonra tekrar dilekçe ile mürâcaat ederek,
kendisi ile ilgilenen ve ödeme yapan ilgili kişilerin hakkını yedikleri, hak etmiş
olduğu derecede paranın verilmediği gerekçesi ile şikâyet etmiştir. Bu şikâyet
üzerine sözkonusu işlem araştırılarak kendisine Emniyet-i umûmiyece gerekli
cevap verilmiştir.
Sonuçta; İstanbul’da geçinemeyeceğini öne sürerek Amerika’ya gitmek
için müracaatda bulunması üzerine kendisine izin verilerek sınır dışı edilir gibi
İsviçre’ye gönderilmiştir.
İsviçre’de bulunduğu süre içinde güyâ lehimize olarak neşriyâtda
bulunmak istemiş ve Büyükelçiliğimizle şu‘beye âit haberleşmesini göndermeye
başlamıştır. Fakat bu teşebbüsü İstanbul’dan kabul görmeyerek ve
Büyükelçiliğe bu konuda uyarı yazısı gönderilmiştir.
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İsviçre’den bir müddet sonra, İsviçre istihbaratının kendisini Amerika ve
Fransa casusu diye sıkışdırmaya başladığı gerekçesiyle tekrar İstanbul’a
dönecektir. Bundan sonra karargâhla hiç temâsda bulunmaz. Fakat zamanın
Siyasi Polis Müdîri Reşad Bey’in teşviki ve müsâmahakâr davranışları ile
yeniden bir takım girişimlerde bulunacaktır.
Kosti Boyacis; önceden beri Amerika Büyükelçiliği ile temas halinde
olmuş ve birbirine düşman olan ülkelerin vatandaşları ile sık sık temas etmiş,
İngilizlerle ilişkileri belirsizlikte kalmış, kimi zaman dargın kimi zaman iyi
ilişkiler içinde olmuştur. Üstü başı gayet temiz ve şık görünen Kosti Boyacis’in
hiçbir geliri olmamasına rağmen aylık masrafının en az altmış veya yetmiş lira
olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca, İstanbul’da kız kardeşi ile birlikte, Yunanlıların merkezi olan
Beyoğlu Balıkpazarı’nda bir yerde kaldığı ve son zamanlarda ma‘ârif
nezâretinde görevli olan eskiden sansürde görevli jandarma dâiresi tercümanı
Giridî Nafi‘i Bey’le çok sıkı bir temâsda olduğunu tespit edilmiştir.
Kosti Boyacis’in durumunun takibi ile görevli personelin tespitlerinde
Kosti Boyacis’in bir takım olusuz hareketler içinde olduğu da ifade edilmiştir.
Örneğin; İzmir’e gitmek isteyen bir Yunanlı kadına: İzin vermek içün karargâhı umûmî istihbârât şu‘besinden on beş lira istediğini söylediği ve rast geldiği
yerde şu‘be müdürü ile diğer zâbitân aleyhinde çok olumsuz sözler sarf ettiği
yönünde bilgilerin geldiği ve bu durumundan polis dördüncü şu‘be müdürü Sadi
Bey de haberdâr olduğudur. Hiçbir yerde görevli olmadığı halde ayda yüz lira
sarf ediyor olması ise şüphe uyandırıcı bir durum olarak değerlendirilmektedir.
Sonuç itibariyle; bütün olumsuz yönlerine rağmen geçmişteki bu casusluk
hizmetinden dolayı ve uygulamada olan “casuslara ve muhbirlere yapılacak
ödeme şartları” dâhilinde evrakı incelenmiş ve kendisinin talep ettiği kadar
yüklü bir alacağının olmadığı aksine kendisine yapmış olduğu casusluk
hizmetinin bedelinin evrakın teslimatından sonra senetle kayd altına alınarak
verildiği ve bu ödeme evrakının da usulüne uygun bir şekilde muhafaza edildiği
tespit edilmiştir.
Yapılan son hesaplamalarla Kosti Boyacis’e Elli lira yol harçlığı verilmesi
ve elinden bundan sonra hiçbir alacağı kalmadığına dair bir sened alınması emr
edilmiştir. Kosti Bayacis’in, 16 Ağustos 1331 (29 Ağustos 1915)’den itibaren
6/11/34 (6 Kasım 1918)’ e kadar süren bu uzun yıpratıcı ve inatçı hak arama
süreci bu şekilde tamamlanmıştır.
Bütün bu yazışmalar bize;
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1. Osmanlı Devleti’nin casusluğu önleme ve karşı casusluk faaliyetleri
konusunda kendisine düşman devletlerden geri kalmadığını, her suretle olursa
olsun bu kanalı açık tutmaya ve kendisi aleyhine yapılan casusluk faaliyetlerini
tespit ve önlemeye çalıştığını,
2. Gerek kendi toprakları içinde gerekse yurt dışında düşman ülkelerde
temin ettiği muhbir ve casuslarla bu devletlerin kendisi hakkında ne
düşündükleri ve mevcut askeri güçleri ile sırlarını gizlice temin gayreti içinde
olduğunu,
3. Kendisine ulaştırılan her bilgi ölçüsünde, bir değerlendirme yapılarak
muhbir veya casusa hatırı sayılacak ödemelerde bulunduğunu ve bu şahıslara
daima sahip çıkıldığı, rahat ettirilmeye çalışıldığını göstermektedir.
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İkinci Meşrutiyet Dönemi Kadın Hareketlerinde
Basının Rolü
Dr. Öğr. Üyesi M. Nazan ARSLANEL
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Doç. Dr. Ahmet ÖZKİRAZ
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
ÖZET: İkinci Meşrutiyet Dönemi, Osmanlı toplumunun siyasal ve sosyal hayatı ile
eğitim ve hukuk alanlarında önemli değişimlerin yaşandığı dönem olmuştur. Tanzimat’ın
ilanı ile başlayan Osmanlı kadınının toplumsal hayattaki yeri konusundaki gelişmeler İkinci
Meşrutiyetin ilanı ile önemli bir hız kazanmıştır. Özellikle İkinci Meşrutiyet Dönemi
kadınlarının elde ettiği geniş eğitim imkânı, kadınların toplumsal hayatta daha aktif olarak
varlığını ortaya koymasını sağlamıştır. Büyük değişmelerin yaşandığı Meşrutiyet
toplumunda modernlik ile geleneksellik arasında kalmış Dönemin kadınları tarafından
özgürlüğün ilanı olarak algılanan İkinci Meşrutiyetin ilanı, aynı zamanda yeni modern kadın
modelinin de şekillenmeye başladığı süreç olmuştur.
İkinci Meşrutiyet Dönemi, başta eğitimli kadınlar olmak üzere kadınlarının toplum
hayatında yer edinme mücadelesi verdikleri dönemdir. Bu dönem Osmanlı Devletinin iç ve
dış politikada, ekonomide olumsuzluklar ve zorluklar yaşadığı, toplumsal değişimlerin
yaşandığı dönem olmuş ancak yaşanılan bu zorluklar ve değişimler kadınlar lehine bir
harekete dönüşmüştür. İkinci Meşrutiyet Döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin izlediği
“kadın” politikası ise modernleşmenin aracı olarak algılanmış ve kadın ön plana çıkarılmıştır.
Tanzimat Döneminden başlayarak gerçekleşen kadın hareketleri sonucunda elde
edilen sosyal, siyasal, ekonomik gelişmeler ile hukuki hakların yanı sıra kadınların toplum
hayatına katılabilmek için dernekleşme, çalışma ve basın hayatı ile ilgili çabaları da dikkat
çekicidir. Özellikle basın hayatında gerçekleşen çeşitlilik ve zenginlik Osmanlı kadın
hareketlerine hız kazandırmış ve kadınların siyasal ve toplumsal hayatta yer bulmalarına
yardımcı olmuştur. İkinci Meşrutiyet Döneminde özellikle kadının toplumdaki konumunun
farklılaştırılması üzerine politikalar oluşturulmaya çalışılmış ve bu çalışmaların en önemli
aracı da basın olmuştur.
Bu çalışmada İkinci Meşrutiyet Döneminde kadın konusunda ortaya çıkan
gelişmelerin ve değişimlerin yaşanmasında özel bir yere sahip olan basın meselesi
değerlendirmeye çalışırken, dönemin kadınlarının toplumsal, siyasal ve ekonomik hayata
dâhil olmasında basının rolü ve katkıları incelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: İkinci Meşrutiyet, basın, modernleşme, İttihat ve Terakki.

The Role Of The Press In Women’s Movements In
The Second Constıtutıonal Era
ABASTRACT: The Ottoman society experienced important changes in politics,
education, law and social life in the Second Constitutional Era. The participation of the
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Ottoman woman in social life started with the proclamation of the Tanzimat and increased
remarkably in the Second Constitutional Era. The vast opportunity of education in the
Second Constitutional Era enabled women to participate more actively in social life.
Sandwiched between modernism and traditionalism in the society of constitutionalism
that experienced many fundamental changes, the Ottoman women perceived the
proclamation of the Second Constitutional Era as the declaration of liberty that would
form the model of new modern woman.
Particularly educated women struggled to gain place in society during the Second
Constitutional Era when the Ottoman Empire had problems in economy and domestic and
foreign policies and suffered from social upheavals and changes. However, all these
problems turned into a movement for women. The ‘woman policy’ of the Committee of
Union and Progress was considered as the means of modernization and prioritized
women.
In addition to the social, political, economic, and legal rights acquired by women’s
movements as from the Tanzimat, women’s struggles for establishing associations,
working and the press were also worthy of consideration. Especially the diversity and
richness in the press accelerated the Ottoman women’s movements and helped them to
take part in social life. In the Second Constitutional Era, there were many attempts to make
policies for differentiating the social status of woman and the press was the most
important instrument for those attempts.
The purpose of the present study is to assess the role of the press in the
developments and changes in the ‘woman’ question and to discuss the contribution of the
press to the participation of women in economy and social and political life during the
Second Constitutional Era.
Key Words: Second Constitutional Era, Press, Modernization, Committee of Union
and Progress

Giriş
Osmanlı İmparatorluğunda modernleşme hareketleri 1839 Tanzimat
Fermanı ile başladığı kabul edilmektedir. Tanzimat Fermanının ilanıyla
başlayan modernleşme hareketleri, İkinci Abdülhamit döneminde büyük bir
yoğunluk kazanırken, geleneksel Osmanlı toplum yapısında da önemli
değişikler ortaya çıkarmıştır. Tanzimat reformları bireylerin zihniyet ve
düşüncelerinde büyük değişikliklere yol açmıştır. Modernleşme çabalarının
ortaya çıkardığı değişikliklerden en önemli payı Osmanlı kadını almıştır. O
zamana kadar pek fazla ön plana çıkmayan kadın ve kadın meselesi yeni
dönemde tartışmaya başlanmıştır.
1839 da Tanzimat Fermanının ilanıyla başlayan süreçte, Batılılaşma
hareketi toplumun her alanında değişmeler ve yenilikler ortaya çıkarmıştır. Bu
değişim ve yeniliklerden en çok etkilenen kesim ise kadınlar olmuştur.
Tanzimat Döneminde kadınlar lehine başlayan bu değişme ve yenileşme süreci
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ilk olarak eğitim ile başlamıştır. Eğitim hakkını elde eden Osmanlı kadını
ardından kamusal alana çıkma imkânına da sahip olmuştur. Osmanlı kadınına
kadı önünde evlenme hakkı verilmesi, evlenen kızlardan alınan gelinlik
vergisinin kaldırılması, köle ve cariye olarak alınıp satılmanın yasaklanması
kadınların da erkek evlatlar gibi mirastan faydalanması gibi haklarının verilmiş
olması Tanzimat Döneminin kadınlara sağlamış olduğu en önemli gelişmeler
olmuştur. Tanzimat toplumun da ortaya çıkan bu değişim ve yenilik hareketleri
kadının sosyal hayata dâhil olmasının önünü açmıştır. Özellikle bu Dönemde
Osmanlı aydınlarının da kadın ve kadın hakları ile ilgili harekete destek vermeye
başladığı da görülmektedir. Dönemin gazete, dergi ve romanlarında da kadın
meselesinin daha fazla ele alınmaya başladığı ve kadının hak ettiği konuma
gelmesi gerektiğine dair yazılar yazılmıştır.
Geleneksel bir yapı üzerine kurulmuş olan Osmanlı Devleti, Tanzimat
Dönemiyle birlikte büyük bir yapısal değişiklik yaşamaya başlamış, Batılı
anlamda bir modernleşme sürecine girmiştir. Toplumun her alanında ortaya
çıkmaya başlayan bu değişim İkinci Meşrutiyet Döneminde iyiden iyiye kendini
göstermiştir. İkinci Meşrutiyetin ilanı özellikle Dönemin kadınları tarafından
özgürlüğün ilanı olarak kabul edilmiş ve kadınların hak arayışları ve toplumda
yer edinme mücadelesinde bir dönüm noktası olmuştur. Kadın hareketlerinin
kamusal hayata taşınmasında İkinci Meşrutiyet Dönemi çok büyük bir öneme
sahiptir.
Tanzimat Döneminde birtakım haklar elde eden, dergi ve gazeteler
yoluyla varlığını duyurmaya çalışan Osmanlı kadını, İkinci Meşrutiyet
Döneminde hem devletin hem de toplum hayatındaki modernleşmenin temel
öğesi olarak görülmüştür. Bu dönemde kadın üzerinden yürütülen tartışmaların
yer aldığı en önemli ortam basın olmuş, kadın ile ilgili konuların gündeme
getirilmesinde önemli rol oynamıştır. Dönemin gazete ve dergilerinde, kadın
sorunları, kadının siyasallaştırılması, kadının toplumsal statüsüyle ilgili yazılar
yazılması yoluyla kadınların bilinçlendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.
İkinci Meşrutiyetin ilanından Dönemin sona ermesine kadar iktidarın
sahibi olan İttihat ve Terakki Cemiyetinin kadın politikası da kadın hareketleri
üzerinde önemli rol oynamıştır. İttihat ve Terakki yönetiminin izlemiş olduğu
kadın politikası kadının toplumdaki yeri tartışmalarını hızlandırmış ve aynı
zamanda Osmanlı kadınının geleneksel rolünden çıkmasında etkili olmuştur. Bu
dönemde İttihat ve Terakki Cemiyetinin en önemli politikası aile kurumuna
yönelik olmakla beraber, Ziya Gökalp’in siyasi ve ekonomik görüşleri de İttihat
ve Terakki yönetiminin kadınlara yönelik politikasında belirleyici olmuştur.
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1908 de Meşrutiyetin yeniden ilan edilmesinin ardından gerçekleşen
özgürlük ortamı ve hükümet tarafından izlenen politikalar sayesinde kadınların
toplum hayatına katılmaları daha kolay hale gelmiştir. Dönemin kadınlarının
kendilerini basın yoluyla ifade edebilmeleri daha mümkün hale gelmiştir. Yine
bu Dönemde basın hayatında ortaya çıkan dergi ve gazete sayılarındaki artıştan
kadınlara yönelik gazete ve dergilerinde paylarını aldıkları görülmektedir.
Kadınlara yönelik yayın yapan gazete ve dergi sayılarında önemli bir artış
ortaya çıkmış, bu gazete ve dergilerde kadınlık, eğitim, hukuk, toplum
yaşamında yer alma vb. konular ele alınmıştır.
İkinci Meşrutiyet Dönemine hâkim olan Türkçülük, Batıcılık ve İslamcılık
gibi fikir akımları da kendilerine ait yayın organları vasıtasıyla hem Meşrutiyet
Dönemi basınına hem de Osmanlı fikir hayatına katkıda bulunmuşlarıdır. Bu
fikir akımlarının çıkardıkları gazete ve dergiler de Tanzimat ile başlayan kadın
konusuna yer vermişler, kendi perspektiflerinden bu meseleye ait yorumlarda
bulunmuşlardır. Zaman zaman bu fikir akımları arasında kadın meselesi
nedeniyle sert tartışmalarda ortaya çıkmış, ancak Türkçülük düşüncesine sahip
yazarlar İttihat ve Terakki Cemiyetinin kadın politikaları doğrultusunda ortamı
yatıştırıcı bir rol üstlenmişlerdir.
Osmanlı Devleti on dokuzuncu yüzyılda siyasal, sosyal, ekonomik, eğitim,
hukuki anlamda ve düşünce ve zihniyet yapısında ortaya çıkan değişmeler ve
yenilikler yaşamıştır. Bundan toplumun bütün kesimleri gibi Osmanlı kadınları
da etkilenmiştir. Zaman içerisinde Osmanlı kadını bu değişim ve yenilikler
sonucunda yalnızca anne ve eş olarak değil, aynı zamanda kadının kamusal
hayata dâhil olması ve burada kendine sosyal statü kazanma çabası ortaya
çıkmıştır. Dönemin kadınlarının bu çabasında en önemli rolü basın oynamıştır.
Çıkarılan gazete ve dergiler kadınların sorunlarına, isteklerine, beklentilerine
yer vererek onlara bu çabalarında destek olarak önemli bir sorumluluğu yerine
getirmişlerdir. Ayrıca kadın gazete ve dergileri kadınların mücadelelerinde
önemli görev üstlenmişlerdir.
Bu çalışmada İkinci Meşrutiyet Döneminde kadınlar açısından yaşanan
değişiklik ve yeniliklerde basın ne şekilde etkili olmuştur sorusuna cevap
aramaya çalışılmaktadır. Kadın hareketlerinin Türkiye’de başlangıcı olarak
kabul edilen Meşrutiyet Döneminin temellerinin atıldığı Tanzimat Dönemi
gelişmelerini öncelikle ele alarak daha sonra İkinci Meşrutiyeti ilan ettiren
İttihat ve Terakki Cemiyetinin kadın konusuna yaklaşımı, Dönemin düşünce
akımlarında kadının yeri değerlendirilecektir. Ardından Cumhuriyet kadını
modelinin temellerinin atılmasında rol oynayan ve modern Osmanlı kadınını
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şekillendiren İkinci Meşrutiyet Dönemi basın hayatında yer alan kadın gazete
ve dergilerinin yayın politikaları hakkında bilgi vermeye çalışılacaktır.
1.Tanzimat Döneminde Kadına Ait Gelişmeler
Osmanlı devletinin on dokuzuncu yüzyılda modernleşme çabaları genel
olarak üç yönde gelişme göstermiştir. Birincisi anayasaya dayalı bir hükümetin
oluşması, ikincisi yönetimde varlığını hissettiren aydın bir bürokrat kesimin
ortaya çıkması, üçüncüsü de kadınların eğitilmesidir.1368 Modernleşme çabaları
içerisinde kadınların eğitilmesine yönelik reformlar önemli bir yer tutmaktadır.
Osmanlı idari, hukuki ve askeri alanlarda modernleşme çabalarını
gerçekleştirirken diğer taraftan etkileri toplumda yer bulacak kadının
eğitilmesiyle ilgili girişimleri de devam ettirmiştir. Hukuki idari ve askeri
reformlar yalnızca devlette karşılık bulan girişimlerdi ve bu değişimlerin
topluma da yansıması karşılık bulması gerekmekteydi. Bu sebeple toplumun
yarısını oluşturan kadınlar vasıtasıyla Osmanlı toplumunun modernleştirilmesi
yoluna gidilmiştir.1369
Osmanlı Devletinde, kadının toplum yapısındaki yerinin değişmesinde
oynadığı rol Tanzimat Döneminin ilk yıllarında başlayarak kendini göstermiştir.
Öncelikle kadınların eğitimi ile ilgili alanlarda eksiklikler giderilmeye
çalışılmıştır. Tanzimat dönemine kadar yalnızca Sübyan Mekteplerinde eğitim
gören kadınlar Tanzimat’tan sonra devlet eliyle kültürel ve mesleki eğitim
görme imkânına kavuşmuşlardır.1370 Bu amaçla kadın eğitimine yönelik olarak
ilk çabalar 1842 yılında Avrupa’dan getirilen ebe kadınların Mekteb-i Tıbbiyede
verdikleri kurslarla başlamış daha sonra diğer meslek gruplarında da eğitimler
ve kurslar başlamıştır.1371 Ebelik kurslarından mezun olan kadınları Osmanlı
Devletindeki meslek eğitimi almış ve çalışma hayatına, toplum hayatına dâhil
olmuş ilk kadınlar olarak kabul etmek mümkündür. Daha sonra 1858’de kızların
orta öğretim görmelerine imkân sağlayan rüştiyelerin açılması
gerçekleşmiştir.1372 Tanzimat Döneminde kızların orta öğretim görme imkânına
sahip olması, kızların ileri seviyede öğrenim görebilmeleri bakımından önemli
Ömer Çaha, Sivil Kadın, Vadi Yayınları, Ankara 1996, s.86
Age,s. 86-87
1370 Bernard Caporol, Kemalizm’de ve Kemalizm sonrasında Türk Kadını(1919-1970),Türkiye İş
Bankası Yayınları, Ankara 1982,s.102
1371 Leyla Kaplan, Cemiyetlerde ve Teşkilatlarda Türk Kadını(1908-1960),Atatürk Araştırma
Merkezi, Ankara1998,s.8
1372 Şefika Kurnaz, Cumhuriyet Öncesi Türk kadını(1839-1923),Başbakanlık Aile Kurumu
Başkanlığı Yayınları, Ankara 1991,s.32
1368
1369
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bir gelişme olarak kabul edilmelidir.1373 Kız rüştiyelerinin açılmasının ardından
1869’da kadınların el becerilerini geliştirmek ve aynı zamanda da ekonomik
faydalar elde edilmesi amacıyla ilk kız Sanayi Mektebi açılmıştır. 1870 yılına
gelindiğinde ise kadın öğretmenler yetiştirilmesi amacıyla Darülmuallimat
kurulmuştur.1374 Kadınların eğitilmesi ile ilgili olarak Tanzimat’ın ilk yıllarında
gerçekleşen bu gelişmeler büyük şehirler ile kısıtlı olmuştur. Ancak yine de
Tanzimat Döneminde kadınlara sağlanan eğitim imkânlarının, Osmanlı
kadınlarının kamusal alana dâhil olmasında çok önemli bir dönüm noktası
olduğunu göz ardı etmemek gerekir.
Tanzimat Döneminde kadınların eğitimi ile ilgili gelişmeler kadınlara
yönelik gazete ve dergilerin yayınlanmaya başlamasını sağlamış aynı zamanda
da dönemin erkek yazarlarının da yazılarında kadınların toplumsal yaşamda
hak ettikleri konuma gelmelerine vurgu yaptıkları görülmüştür. Namık Kemal,
Şinasi, Şemsettin Sami, Abdülhak Hamit ve Ahmet Mithat Efendi gibi dönemin
yazarları, kadınların çeşitli mesleklerde görev almaları gerektiği üzerine yazılar
,1375 yazarak toplumu bilinçlendirmeye çaba sarf etmişlerdir. Dönemin gazete ve
dergilerinde kadınlar ile ilgili yazıların sıklıkla yer almaya başlaması, kadınları
kendi gazete ve dergilerini çıkarmaları konusunda cesaretlendirmiştir. Bu
dönemde kadınların bilinçlendirilmesine yönelik dergi ve gazete sayılarında
hızlı bir artış olmuştur.
Bu gazete ve dergiler içerisinde 1868 yılında yayınlanmaya başlayan
Terakki Gazetesi, kadın haklarından ve seçimlerden bahseden ilk gazetedir1376
Kadın sorunlarını okuyucu mektupları ile gündeme getiren Terakki Gazetesi,
1869 yılında pazar günleri haftalık olarak Terakk-i Muhadderat adıyla bir dergi
eki yayınlamaya başlamıştır. Terakk-i Muhadderat Dergisi ilk kadın dergisi
olmasının yanı sıra, kadının Osmanlı toplum yapısı içerisinde arka planda
kalmasını eleştiren yazılara yer vermiştir.1377 Terakk-i Muhadderat Dergisini
çok sayıda kadın gazete ve dergisi takip etmiştir. 1876’da Vakit gazetesinin
haftada bir yayınladığı Vakit Yahut Mürebb-i Muhadderat, 1874-1876 yılları
arasında Selanik’te kadınlar ve çocuklar için pazar günleri yayınlanan Ayine,
1880’de Aile, 1882’de İnsaniyet, 1883’de Hanımlar, 1886’da Şükufezar - bu
Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2002,s.231
Tezer Taşkıran, Cumhuriyetin 50.Yılında Kadın Hakları, Başbakanlık Basımevi, Ankara
1973,s.27-28
1375 Şirin Tekeli, Kadınlar ve Toplumsal Hayat, Birikim Yayınları, İstanbul 1982,s.122
1376 Emel Doğramacı, Türkiye’de Kadın Hakları, Aydın Kitapları, Ankara 1982,s.85
1377 Semra Gökçimen, “Ülkemizde Kadınların Siyasal Hayata Katılım Mücadelesi”, Yasama Dergisi,
sayı:10,2008,s.12
1373
1374
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derginin bütün yazarlarının kadın olması dikkat çekicidir - 1887’de Mürüvvet,
1889’da Parça Bohçası, 1895’te Kadınlara Mahsus Gazete- ki en uzun süreli
yayın yapan kadın dergisidir 13 yıl ve 604 sayı ile - yayın hayatına girmiştir.1378
Tanzimat Döneminde yayın yapan bu gazete ve dergiler, kadınların
toplumdaki yerini sorgulamaktaydı. Evlilik kurumunun düzenlenmesi,
kadınların eğitimi, tek eşlilik ve toplum içerisinde kadının daha rahat
davranabilmesi konuları dönemin basınının gündemi olmuştur.1379 Yayın yapan
bu gazete ve dergiler, kadının toplum içerisindeki statüsünün yükseltilmesini,
eğitilmesini, haklarının savunulmasını amaç edinirken, sağlık ve moda gibi
konularda da bilgilendirmeye çabalamışlardır. Bu yayınlar, ulaştıkları kesim
sınırlı da olsa kadınların daha sonraki dönemlerde kadın hareketleri içerisinde
yer almalarında önemli rol oynamıştır.
Tanzimat Döneminin kadınlar açısından bir diğer önemli gelişmesi ise,
kadınların çalışma hayatına dâhil olmasıdır. 1873 yılında ilk kez bir kadının
öğretmen olarak ataması yapılırken 1883 yılında ise kadınların okullara
yönetici olarak atanması gerçekleşmiştir. Eğitim alanındaki bu gelişmelerin
yanı sıra emek yoğun sanayide çok sayıda kadın çalışmaya başlamış ve
toplumsal alana çıkmıştır. Kadının özel sektör başta olmak üzere toplumsal
alanda istihdam edilmeleri kadının toplumsal alana yönlendirilmesine ve
kadına dayalı bir iş gücü görüntüsünün ortaya çıkmasına sebep olmuştur.1380 Bu
dönemde kalifiye işçi sağlamak amacıyla Sanayi Mektepleri de açılmıştır.
Tanzimat Döneminde yaşanan mali çöküş, çalışma şartlarının her geçen gün
kötüye gitmesine neden olmuş, aralarında kadın işçilerin de olduğu grev ve
protestoların yaşanması söz konusu olmuştur.1381
Tanzimat Dönemi Osmanlı kadınının toplum hayata dâhil olması
anlamında birçok yeniliği ortaya çıkarmış olmakla beraber, kadınların çalışma
hayatında varlığı meselesinde çok fazla belirleyici bir sonuç ortaya
çıkaramamıştır. Bu dönemde daha çok ekonomik zorluklar nedeniyle çalışma
hayatına girmiş olan kadınların çalışma hayatında daha etkili bir duruma
gelmesi Birinci ve İkinci Meşrutiyet Dönemlerinde daha mümkün hale
gelmiştir.1382
Sepil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınları, İstanbul 1996,s.24-32
Şeyhmus Güzel, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Toplumsal Değişim ve Kadın”, Tanzimat’tan
Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, cilt:3, İletişim Yayınları, İstanbul 1995.s.859
1380 Çaha, age, s.90
1381 Güzel, agm, s.868
1382 M. Nazan Arslanel, “Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi Modernleşme Çabalarında Kadın”,
Yönetim, Değişim ve Modernleşme Yazıları, Ed: Ahmet Özkiraz, Çizgi Kitabevi, Konya 2017,s.23
1378
1379
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Tanzimat Fermanının ilanından sonra hukuki alanda da kadınlar lehine
oldukça yüzeysel de olsa bir takım düzenlemelerin yapılmış olduğu
görülmektedir. Kadınlar açısından dönemin en önemli gelişmelerinden birisi
1858 yılında yürürlüğe giren Arazi Kanunnamesidir. Kanunname ile kız
evlatlarının da erkek evlatlar gibi babalarından miras kalan arazileri bedelsiz
olarak sahip olabilme hakkını elde etmeleri mümkün olmuştur. Bu kanunname
mirasın kız ve erkek evlat arasında eşit paylaştırılması ilkesini kabul etmiştir.
Yine Osmanlı Kanunlarına göre, evlenen kızlardan alınan Gelinlik Vergisi de
kaldırılmıştır.1383 Her ne kadar kadınların cariye olarak alınıp satılması da bu
dönemde kanunla yasaklanmış olsa da Cumhuriyet Dönemine kadar kâğıt
üzerinde bir gelişme olarak kalmıştır.1384 Bir diğer hukuki düzenleme ise 1881
tarihinde yayınlanan Sicil-i Nüfus Nizamnamesidir. Bu nizamnamesin 23.
maddesi ile evliliklere resmi bir statü kazandırılmış, Müslümanlar arasında
Şer’iye Mahkemeleri tarafından verilen izinle gerçekleşen nikâhların, nikâhı
kıyan imam tarafından nikâh akdini sekiz gün içerisinde nüfus memuruna
bildirmesi şartı getirilmiştir.1385
Tanzimat’ın ilanı ile birlikte İslam Hukukunun uygulandığı Osmanlı
Devletinde aile ve kadın ile ilgili yeni fikirlerin ortaya çıkmaya başladığı
görülmektedir. Özellikle İslam Hukukunun aile hayatını düzenleme işlevi
bakımından yeni fikirler, artık dinin ve gelenekselin dışına çıkılmaya
başlandığının da göstergesi bir durumu ortaya koymaya başlamıştır. Tanzimat
Döneminde kadınların hukuki konumu ile ilgili yaşanan olumlu gelişmeleri,
kadının hukuki statüsünün iyileştirilmesine dair bir başlangıç olarak görebiliriz.
Tanzimat Döneminde kadın hareketlerinin gelişmesinde bir diğer önemli
hususta cemiyetler olmuştur. Osmanlıdaki kadın hareketlerinin taşıyıcısı olarak
kabul edebileceğimiz cemiyetlerin, Tanzimat yıllarında kurulanlarının
başlangıçta İstanbul’da yaşayan gayrimüslimlerin eğitim ve yardımlaşma
amaçlarıyla kurdukları cemiyetler olmuştur. Dönemin ilk kadın cemiyetleri de
yine gayrimüslimler tarafın kurulmuştur. Osmanlı Devleti’nde Müslümanlar
tarafından kurulan ilk cemiyetler de yardım amaçlı olmuş, önceleri tarikatcemaat şeklinde ortaya çıkan bu örgütlenmeler, Tanzimat’tan sonra Batılı
tarzda cemiyetler şeklinde örgütlenmişlerdir. Bu yıllarda kadınlar tarafından
kurulan cemiyetler savaş yaralılarına, askerlere, göçmenlere ve kimsesizlere
Taşkıran, age, s.24-26
Kurnaz,age, s.31-32
1385 M.Akif Aydın, “Osmanlı Toplumunda Kadın ve Tanzimat Sonrası Gelişmeler”, Sosyal Hayatta
Kadın, İslami İlimler Vakfı, Ensar Neşriyat, İstanbul 1996,s.151
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yardım etmeyi amaçlamışlardır.1877’de Müslümanlar tarafından kurulan ilk
cemiyet bugünkü ismi Kızılay olan göçmenlere yardım için kurulmuş olan Hilali Ahmer Cemiyetdir.1386
Tanzimat Dönemi, kadının toplum hayatındaki yerinin sorgulanmaya
başladığı süreç olmuştur. Tanzimat Döneminde sınırlı da olsa kadınlar lehine
gerçekleşen yenilikler ve değişmeler, kadınları kendi haklarını savunmaya ve
İkinci Meşrutiyet döneminde sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda yer
edinmelerinde cesaretlendirmiştir. Ayrıca Tanzimat Döneminde yaşanan bu
gelişmeler sonucunda toplumda kadın hareketleri ortaya çıkmış, Meşrutiyet
Döneminde kadın hareketlerinin toplum tarafından nispeten daha kolay kabul
edilmesini sağlamıştır.
2. İkinci Meşrutiyet Döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti ile
Dönemin Düşünce Akımlarının Kadın Meselesine Bakışı
İkinci Meşrutiyet Dönemi, modernleşme tarihimizin en önemli dönüm
noktalarından birisi olarak kabul edilmektedir. Tanzimat’ın ilanı ile başlayan
toplumsal ve siyasal gelişmelerin etkileri Meşrutiyet ile hız kazanmış ve
Cumhuriyet Döneminin de temellerinin oluştuğu süreç olmuştur.1387 Tanzimat
Fermanının ilanı ile başlayan modernleşme süreci, kadınların lehine hukuki,
toplumsal ve eğitim ile ilgili gelişmelerin yaşandığı aynı zamanda da basın ve
edebiyat dünyasında kadın hakları ve kadınların hak ettikleri toplumsal statüye
kavuşmasını savunan çok sayıda yazar ve düşünürün ortaya çıkmasını
sağlamıştır.
İkinci Meşrutiyet Dönemine gelindiğinde, Tanzimat ile başlayan kadının
yeri tartışmalarının Meşrutiyet Döneminin en önemli konularından birisi olarak
kabul edildiğini hatta modernleşmenin en önemli unsuru olarak görülmeye
başladığını söyleyebiliriz. Bu dönem, kadınların toplum hayatında daha fazla
yer edinmelerini ve daha fazla toplumsal alanda aktif hale gelmelerini
sağlarken, kendi haklarını aramak ve korumak ile ilgili faaliyetlerde
bulunmalarını sağlamıştır. İkinci Meşrutiyet Dönemi kadınları kurdukları
cemiyetler, çıkardıkları gazete ve dergilerle kadın hareketlerinin de temellerini
atmışlardır.

Mehmet Ö. Alkan, “1856-1945 İstanbul’da Sivil Toplum Kurumları”, Tanzimat’tan Günümüze
İstanbul’da STK’lar, A.N. Yücekök, İ.Turan, M.Ö Alkan, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı,
İstanbul 1998, s.87-92
1387 Ahmet Özkiraz -M. Nazan Arslanel, “İkinci Meşrutiyet Döneminde Kadın Olmak”, Sosyal ve
Beşeri Bilimler Dergisi, C.3,S.1,2011,s,3
1386
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İkinci Meşrutiyetin ilan edilmesi kadını önemli bir konu haline getirmiş, bu
dönemde kadın konusunu ele almayan gazete, dergi ve kitaplarında yer
vermeyen, tartışmayan neredeyse hiçbir aydın kalmamıştır. Kadın konusu,
Dönemin hâkim Batıcı, Türkçü, İslamcı düşünce akımlarının savunucuları
tarafından da sahip oldukları görüşler doğrultusunda olumlu veya olumsuz
eleştirilere maruz kalmıştır. Ayrıca Dönemin iktidarını elinde bulunduran İttihat
ve Terakki Cemiyeti’nin kadın meselesine yaklaşımı ve politikalarında önemli bir
yer ayırmış olması da kadını, İkinci Meşrutiyet’in en önemli meselelerinden birisi
haline getirmiştir.
2.1. İttihat ve Terakki Cemiyetinin Kadın Politikası
Kadın meselesinin İkinci Meşrutiyet Döneminde bu kadar büyük önem
kazanmasında, bu Dönemde iktidar olan İttihat ve Terakki Cemiyetinin izlediği
kadın politikası tarafından desteklenmiş olmasını da göz ardı etmemek gerekir.
İttihat ve Terakki Cemiyetinin yürüttüğü kadın politikası sayesinde kadının
toplum içerisindeki yeri ve varlığı meselesi üzerinde önemli gelişmeler
yaşanmıştır.
Ayrıca
kadının
geleneksel
rolünden
çıkartılmasında,
özgürleşmesinde ve toplumsallaşmasında çok büyük katkısı olmuştur.
İttihat ve Terakki yönetiminin ortaya koyduğu kadın politikası ile kadın
hareketleri Osmanlı Devletinin daha önceki dönemlerine benzemeyen bir şekilde
gelişme göstermiştir. Kadın, Osmanlı erkeğinin gözünde modernleşmenin temel
öğesi olarak algılanmıştır.1388 İkinci Meşrutiyet Döneminde aile konusu da
iktidarın özellikle üzerinde durdukları konu olmuş “Milli Aile” fikri ortaya
çıkmıştır. Ailenin yeniden yapılandırılması, kültürün bir parçası olarak görülmüş,
milli kültürün daha yükseğe taşınmasında bir gereklilik olarak algılanmıştır.
İttihatçılara göre “Milli Aile”nin diğer milletlerden taklit edilmesi söz konusu
olamazdı. İsim sahibi Ziya Gökalp olan “Milli Aile” fikri, İttihat ve Terakki Cemiyeti
yöneticileri için kadın politikalarında hareket noktası olmuştur. Onlara göre
Meşrutiyetin başarıya ulaşmasında, diğer bütün alanlarda yapılan yeniliklerin
yanı sıra aile temel dayanak olacaktı. İttihat ve Terakkinin yürüttüğü aile ve kadın
politikaları, feminizm hareketlerinin de başlangıcı olmuştur.1389
Yönetimin kadın ve aileye verdiği önem sonucunda aile hukukunun
yeniden düzenlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. 1917 yılında duyulan ihtiyaç
üzerine Hukuk-i Aile Kararnamesi yürürlüğe konmuştur. Bu Kararname ile ilk
defa devlet tarafından evlenme ve boşanmalara resmiyet kazandırılmıştır.
Ayşe Durakbaşı, Halide Edip: Türk Modernleşmesi ve Feminizm, İletişim Yayınları, İstanbul
2002,s.68
1389 Age, s.119-121
1388
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Kararnameye göre kocasının evi terk etmesi, evin geçimini sağlamaması, kocanın
akli dengesinin ve bedeni hastalığının olması gibi hallerde kadının boşanması
mümkün hale gelmiştir. Bundan başka kocanın ikinci bir kadınla
evlenebilmesinin ilk eşin rızasına bırakılması, evlenme yaşının kadınlarda 17
erkeklerde 18 yaşını doldurmuş olması şartının getirilmiş olması ve evlenmelerin
hâkim huzurunda ve iki şahit önünde yapılması da Kararname ile getirilmiş olan
kadınlar lehine yeniliklerdir.1390 İttihat ve Terakki yönetimi tarafından çıkarılan
bu Kararname ile ilk kez kadının hukuki bakımdan statüsünün belirlenmesi
mümkün olmuştur.
İttihat ve Terakki hükümeti kadınlara yönelik izlediği politikalarında,
kadınların eğitimi ve çalışma hayatına dâhil olması ile ilgili de pek çok girişimde
bulunmuştur. 1913 yılında ilk kız lisesi İstanbul İnas Sultanisi ardından da
Erenköy, Çamlıca ve Kandilli Kız Liseleri açılmıştır. Dönemin kadınları için
yükseköğrenim imkânı tanınmış olması meşrutiyetin en önemli eğitim
fırsatlarından birisi olmuştur. 1914 yılında Darülfunun’da kızlara yönelik dersler
verilmeye başlamış aynı yıl kızlar için ayrı bir İnas Darülfunun’u kurulmuştur.
1915 yılında ise İstanbul Edebiyat Fakültesinde Türk kızlarının erkeklerle
beraber karma eğitim görmeye başlamaları mümkün olmuştur. 1917 yılına
gelindiğinde ise kızlar için Güzel Sanatlar Okulu ve Konservatuar, terzilik okulları,
hemşirelik ve ticaret derslerinin verildiği okulların açılışı gerçekleşmiştir. İnas
Darülfunun’u Kız Öğretmen Okullarına yani Darülmuallimat’a bağlanmış ve Kız
Öğretmen Okullarına öğretmen yetiştirmek amaçlanmıştır.1391
İkinci Meşrutiyet Döneminde İttihat ve Terakki cemiyeti tarafından
yürürlüğe konan Cemiyetler Kanunnamesi ile kadınların hemcinslerini eğitmek,
bilinçlendirmek, toplum ve çalışma hayatına katılmalarını sağlamaya yönelik
cemiyetler kurmaya başladıkları görülmektedir. Kurulan çok sayıda cemiyet
sayesinde özellikle bu dönemde çalışma hayatına dâhil olan kadın sayısında
önemli bir artış olduğu görülmektedir. Savaşa katılan erkek nüfusun boşalttığı
hastane, posta idaresi, tekel, laboratuvar işleri, , yol yapımı, maden işçiliği, atölye,
sokak temizliği gibi işlerde kadınların çalışmaya başladığı görülmektedir.1392
Meşrutiyetin ilan edildiği 1908 yılından sonra gıda sanayi, dokuma sanayi,
kerestecilik, sigara, sabun, matbaacılık vb. alanlarda istihdam edilen kadınlar
toplam işgücünün %30’unu oluşturmaktadır.1393

Caporol,age, s.119-125, Kurnaz,age,s.121
Doğramacı, age,s.20
1392 Güzel, agm, s.868-871
1393 Çaha, age, s.103
1390
1391
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İttihat ve Terakki Cemiyetinin yürüttüğü kadın politikası sayesinde
kadınlar siyaset alanında da varlık göstermeye başlamıştır. Cemiyet ilk olarak
partinin kadın kollarını faaliyete geçirmiş ardından da kadınlara yönelik
cemiyetlerin kurulmasını teşvik etmiştir. İttihat ve terakkinin teşviki ile kurulan
cemiyetler arasında, İttihat ve Terakki Kadınlar Şubesi, Osmanlı Kadınları
Terakkiperver Cemiyeti ve Teal-i Vatan Osmanlı Hanımlar Cemiyetini saymak
mümkündür.1394
İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra özellikle kadınlar lehine gelişen
özgürlük ortamında kadın hareketi ve kadının toplum hayatına katılmasına dair
konulara dönemin gazete ve dergilerinin ağırlıklı olarak yer verdikleri
görülmektedir. Meşrutiyet Döneminde sayısal anlamda büyük bir patlamanın
yaşandığı gazete ve dergilerde Batılı kadınların modern yaşama ayak uydurma
mücadeleleri örnek verilerek Osmanlı kadınlarına yol gösterilmekteydi. Ayrıca
yine bu gazete ve dergilerde, kadınların eğitimi, toplum hayatına katılması,
kadınların uğradıkları haksızlıklar gibi konulara da yer verilmiştir. Dönemin
kadın gazete ve dergileri yayın politikaları ve dünya görüşlerine göre Türkçü ve
Batıcı olmak üzere iki gruba ayrılmaktaydı.1395 Ayrıca Dönemin bir diğer
düşünce akımı olan İslamcı düşünce akımı da kadının toplum hayatı içerisinde
yeni bir yer arama çabalarına Türkçü ve Batıcı düşünce akımları gibi kendi
dünya görüşleri çerçevesinde yayınlarında yer vermişlerdir.
İkinci Meşrutiyet Döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti kadın ve kadının
toplum hayatındaki yeri meselesine ayrı bir önem vermiştir. Özellikle Cemiyet,
kadın ve ailenin temeli olarak kadın algısı üzerinden yürüttüğü politikalar ile
hem Cemiyete destek sağlamak hem de kadının geleneksel rolünden çıkarılması
ve özgürleştirilmesini dönemin hâkim düşüncesi haline getirmiştir. Kadınlar,
toplum hayatına daha fazla katılmalarını sağlamayı amaçlayan ve onlara kendi
ideolojisi doğrultusunda yön vermek isteyen İttihat ve terakki Cemiyetinin özel
ilgi alanında yer almıştır.
2.3.İkinci Meşrutiyet Dönemi Türkçü, Batıcı ve İslamcı Düşünce
Akımlarında Kadın
İkinci Meşrutiyet Döneminde İttihat ve Terakki Cemiyetinin izlediği kadın
politikası ve kadınların toplum hayatına gerek bireysel gerekse örgütlü olarak
1394
1395

Çakır, age, s.52
Şefika Kurnaz, İkinci Meşrutiyet döneminde Türk Kadını, MEB Yayınları,İstanbul1996,s.139-
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katılmalarının yanı sıra, dönemin aydınları da kadının toplumdaki yeri ve
hukuki durumu ile çok yakından ilgilenmişlerdir. Bu dönemde ülkenin
kurtuluşu ve geleceği ile ilgili arayışlar içine giren Türkçü, Batıcı ve İslamcı
düşünce akımları kendi yayın organlarında çözüm yollarını yazılarıyla ortaya
koymaya çalışmışlardır. Özellikle Tanzimat ile başlayan süreçte önemli bir hale
dönüşen kadın meselesi, Dönemin düşünce akımlarının da ilgilendiği ve kendi
düşünce perspektiflerinden değerlendirerek gazete ve dergilerine taşıdıkları
konu olmuştur.
Bu düşünce akımları bağlı oldukları akımlar doğrultusunda güncel
sorunlara Türkçüler; Genç Kalemler ve Türk Yurdu Batıcılar; İçtihad, Hürriyet-i
Fikriye İslamcılar ise Sırat-ı Müstakim, Sebillüreşad, Beyan’ül hak, İslam
Mecmuası gibi gazete ve dergilerde çözüm aramaktaydılar. Yine bu Dönemde
yayınlanmaya başlayan Batıcı ve Türkçü görüşlere sahip gazete ve dergiler de
yayın yapmaktaydı. Bunlar arasında Mefharet, Demet, Mehasin, Kadınlar
Dünyası, Hanımlar Âlemi, Kadınlar Âlemi, Osmanlı Kadınlar Âlemi, Kadın, Genç
Kadın, hanımlara Mahsus Gazete ve Musavver Kadın gibi Batıcı görüşler
doğrultusunda yayın yapan gazete ve dergilerin yanında Kadınlık Hayatı,
Kadınlık, Kadın Duygusu, Seyyale, Türk Kadını, Siyanet, Bilgi Yurdu Işığı, Bilgi
Yurdu, Bilgi Mecmuası gibi Türkçü kadın gazete ve dergileri yer almaktaydı.
İkinci Meşrutiyet Dönemi aydınları için toplumsal değişimin ve
modernleşmenin temel öğesi olarak görülen kadının mutlaka söz hakkı olması
ve toplumsal hayata katılmaları konusunda ortak görüş ileri sürmelerine
rağmen Türkçü, Batıcı ve İslamcı görüş sahibi aydınların kadın ile ilgili
konularda birbirlerinden ayrıldıklarını da belirtmek gerekir. İslamcı aydınlar,
kadın hareketlerini ve söylemlerini Avrupa taklidi olarak görmüş ve batıdan
alınacak herhangi bir şeyin olmadığını ileri sürmüşlerdir. Batıcı aydınlar,
Türkçülerinde kabul ettiği gelenek ve tarihin etkisiyle kadınların haklarının
ellerinden alınmış olduğunu savunmuşlardır. Türkçüler ise, toplumsal değişim
ve ekonomik ilerleme için kadınların toplumun her alanında yer alması
gerektiğini savundukları görülmektedir.1396
İslamcı akımın düşünürleri, Osmanlı Devletinin şeriat kurallarına geri
dönülmesi durumunda kurtulacağını iddia etmişlerdir. Aileyi bozan bütün
kötülüklerin nedeni olarak şeriat kurallarına uyulmamasını göstermişlerdir.
Kadının yalnızca ev işleri ile uğraşmasının gerektiğini ve kadın erkek arasındaki

Mustafa Gündüz, “İkinci Meşrutiyet İdeolojilerinde Sosyoloji ve Geleceğin Toplum
Tasavvuru”, Doğu Batı,sayı: 45,Mayıs haziran Temmuz 2008,s.167-168
1396
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eşitsizliği de erkek lehine savunmuşlardır.1397 Bu görüşün öncüleri arasında
Mehmet Akif, A.Hamdi Akseki, Sait Halim Paşa, Musa Kazım ve Mustafa Sabri
gibi isimler yer almaktadır. İslamcı düşünürler kadının yaşam alanının aile ile
sınırlandırılmasının gerektiğini ifade etmekteydiler.1398
Batıcı akımın düşünürleri ise kadın meselesinde kendi aralarında da bir
fikir birliğine varamadıkları görülmektedir. Bu akımı benimseyenlerden
Selahattin Asım, kadınların dini baskılar nedeniyle ezildiğini, kadının ikinci sınıf
olmasının tek nedeninin İslamiyet ve örtünme olduğunu iddia etmektedir.
Ayrıca İslami kuralların tamamının da ret edilmesi gerektiğini ileri
sürmektedir.1399 Yine Asım’a göre, dini baskılar nedeni ile kadınlar, doğal
özelliklerini kaybetmişler ve yozlaşmışlardır.1400 Batıcı bir diğer düşünür
Abdullah Cevdet ise din konusunu bu kadar eleştirmemekte Mehmet Akif’e
benzer bir düşünce ile kadın ve aileye aynı açıdan bakmakta1401 ve diğer Batıcı
düşünürlerden farklı olarak kadın konusunda dini çok fazla eleştirmediği
görülmektedir. Çok eşliliğin, evlenme ve boşanma ile ilgili kuralların
kaldırılması gerektiğini, kadınlara daha fazla eğitim fırsatının verilmesi
gerektiğine vurgu yaptığı görülmektedir.1402
Türkçü akımın düşünürleri arasında yer alan Ziya Gökalp, Hamdullah
Suphi, Halim Sabit, Halide Edip, Mehmet Emin ve Celal Sahir gibiler ise,
Türklerin eski dönemlerden beri kadın-erkek eşitliğine sahip olduğunu ancak
İslamiyet’in kabulü ile bu durumun bozulduğunu iddia etmişlerdir. Toplumsal
hayatta bu eşitliğin yeniden sağlanabilmesinin yolunun ise hukuki ve toplumsal
reformların yapılması ile mümkün olacağını savunmuşlardır. Ziya Gökalp,
Halide Edip ve Ahmet Ağaoğlu, yeni modern Türk Kadını modelini şekillendiren,
İttihat ve Terakkiye kadın meselesinde politikalar geliştiren Türkçü aydınların
başında gelmektedirler. Bu akımın düşünürlerinin ortak noktası, kadının
toplumdaki yerinin iyileştirilmesinin ülke kalkınması için mutlak olduğu
görüşüdür.1403
İkinci Meşrutiyet döneminin ideolojisini ortaya koyan Türkçü, Batıcı ve
İslamcı düşünce akımları, mevcut yozlaşmadan kurtulmanın yolunu dinin
hurafe ve geleneklerden temizlenmesinde ve kadının toplumsal bir değişim
Caporol, age, s.78-101
Çaha, age, s.97-98
1399 Age, s.97
1400 Caporol, age,s.78-101
1401 Gündüz, agm,s.168
1402 Durakbaşı, age, s.112
1403 Çaha, age,s.93-96
1397
1398
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yaşamasının zorunlu olduğu hususunda bir fikir birliği içinde oldukları
görülmektedir. Ancak Batıcılar ve Türkçülerin, kadını toplumun her alanına
etkin bir şekilde görme isteklerine karşılık İslamcılar, kadının toplum hayatına
katılmasını Avrupalı kadınların taklit edilmesi olarak görmüşler ve kadının
ihtiyacı olan hakları ise İslamiyet’in zaten verdiğini ileri sürmüşlerdir.
İkinci Meşrutiyet Döneminin düşünce akımlarının sahip oldukları gazete
ve dergilerde, Osmanlı kadınının modernleşme mücadelesini görmek
mümkündür. Bu yayınlar sayesinde eğitimli kadınların toplumda hak ettikleri
yere gelmelerini savunan çok sayıda erkek yazar ve düşünürün de seslerini
duyurabilme fırsatına sahip olduklarını görmekteyiz.
3.İkinci Meşrutiyet Döneminde Kadınlara Yönelik Basın Hayatı
Tanzimat’ın ilanı ile başlayan süreçte, Osmanlı Devletinde siyasal, sosyal,
ekonomik, eğitim ve düşünce yapısında ortaya çıkan değişimler ve yenilikler
Osmanlı kadınını da etkilemiştir. Evde anne ve eş rolleriyle sınırlandırılmış olan
kadınların toplum içerisindeki yeri değişmeye başlamıştır. İkinci Meşrutiyet
Dönemine gelindiğinde ise kadının toplumsal bir statüye sahip olma çabaları
büyük bir hız kazanmıştır. Bu dönemde kadınların toplum hayatında yer
edinme gayretlerinde en önemli rol basının olmuştur. Çoğunluğu kadınlar
tarafından çıkarılan gazete ve dergilerde, kadınların bilinçlendirilmesi ve
değişime hazırlanmasına yönelik bir çaba ortaya konulmuş, ayrıca yine kadınlar
tarafından konferanslar verilmesi ve cemiyetler kurulması gerçekleşmiştir.
İkinci Meşrutiyetin ilanı ile ortaya çıkan özgürlük ortamı, Dönemin kadın gazete
ve dergilerinin sayılarında büyük bir artışı da beraberinde getirmiştir. Kadınlar
bu gazete ve dergileri yalnızca haklarını aramak veya yeni hak arayışlarında
bulunmak için kullanmamış yeni modern kadın modelini ortaya çıkarmak için
de kullanmışlardır. Eğitimli, çalışma hayatına ve sosyal hayata katılan, modern
kılık kıyafeti ile toplumda bir yer sahibi olan Batılı kadını da oluşturmada pay
sahibi olmuşlardır.
İkinci Meşrutiyet Döneminde kadınların yenileşme ve değişmeye yönelik
faaliyetlerinin en önemli kaynağının dönemin gazete ve dergileri olduğu
görülmektedir. Kadın hareketlerinin yoğun olarak yaşandığı bu Dönemde kadın
gazete ve dergileri, kadın faaliyetlerinin yaygınlaşmasında da önemli bir görevi
yerine getirmiştir. Yeni modern kadın modelinin ortaya çıkmasında, kadın
faaliyetlerinin topluma aktarılmasında etkin rol oynayan Dönemin kadın gazete
ve dergilerini yayın politikaları çerçevesinde ayrı ayrı incelemenin daha yararlı
olacağı düşünülebilir. Çalışmanın bu bölümünde 1908-1918 yılları arasında
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kadınlar için yayınlanan gazete ve dergiler genel hatları ile incelenecektir.
Ancak belirtmemiz gereken bir husus şudur; bu dönemde gazete ve dergi
kavramları arasında kesin bir ayrım yapılmadığını görmekteyiz. Dolayısıyla bazı
kaynaklarda gazete olarak bahsedilen bir yayının başka bir kaynakta dergi
olarak isimlendirilmiş olduğu görülmektedir.
İkinci meşrutiyetin ilanını takip eden aylarda Mehasin ve Demet isimli
dergiler yayın hayatına başlamıştır. Mehasin müdürü ve başyazarı Servet-i
Fünun romancılarından Mehmet Rauf’un olduğu 1908-1910 yılları arasında
yayınlanmış olan aylık dergilerdir. Kadınlara verilen konferanslarında yer aldığı
dergide Ahmet Hikmet ve Celal Sahir’in kadınların esaretine son verilmesi ve
kadınların okuması, meslek sahibi olması gerektiğini savunan yazılarına yer
verildiği görülmektedir. Mehasinde yer alan Ahmet Hikmet’in
konferanslarından birisinde kadınların altı yüz senedir esir oldukları ifadesine
yer verilirken, celal Sahir’in konferanslarından birisinde ise kadınların mevcut
durumlarının dini temellere dayanmadığını, Doğunun kültüründe var olan
cehalet ve taassubundan dolayı ortaya çıktığını dile getirdiği görülmektedir.1404
Mehasin farklı görüşlere sahip yazarların yazılarına da yer vermiştir. Örneğin
Zöhre adıyla gazetede yazılar yazan bir yazarın “bir enstitü üyesi kadar âlim
olan kadınları bir tabiat galatı (hata, yanlış) addederim” ifadesine yer verirken
“yakışıksız” hatta “ayıp” olduğunu da dile getiren yazıların yer aldığı
görülmektedir. Dönemin ünlü isimlerinden Fatma Aliye’nin kadınlarla
erkeklerin aynı arabaya binmesinin yasaklanmasına dair eleştiriler yaptığı
yazılar da dergide yer bulmaktaydı.1405
Meşrutiyetin ilanının ardından yayınlanmaya başlayan bir diğer dergi ise
Demet’tir. 1908 de İstanbul’da yayınlanmaya başlayan derginin yazarlarının
büyük bir kısmı erkektir. Yazarları arasında Cenap Şahabettin, Hüseyin Cahit,
Ahmet Sami ve Celal Sahir gibi yazarlar yer almaktadır. Dergide yer alan kadın
yazarlar arasında ise Ulviye, Fatma Müzehher, Halide Salih (Halide Edip), Nigar
Bint Osman, Ruhsan Nevvare, İsmet Hakkı bulunmaktadır. Dergide özellikle
kadınların eğitimi, kadınlar için görgü kuralları, çocuk bakımı, cilt bakımı ve
moda üzerine yazılara yer verilmiştir. Demet Dergisinin önemli bir özelliği de
siyasi makalelerin olmasıdır. Aynı zamanda Osmanlı’nın ünlü hanımlarının da
tanıtıldığı dergi olmuştur.1406
Taşkıran, age, s.51, Kurnaz,age,s.86-87
Taşkıran, age, s.50-51
1406 Aynur İlyasoğlu - Deniz İnsel, “Kadın Dergilerinin Evrimi”, Türkiye’de Dergiler ve
Ansiklopediler, İstanbul 1984, s.165, Taşkıran, age, s.50
1404
1405
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1908 yılında Selanik’te yayınlanmaya başlayan ve şair Süleyman Bahri
tarafından çıkarılmaya başlanan bir diğer dergi ise Kadın isimli dergidir.
Toplumun her kesiminden kadına hitap etmek amacıyla yayın hayatına
başlayan dergi, edebi ve fikri yazılara, hikâyelere, sohbetlere ve kadınlardan
gelen mektuplara yer vermiştir. Kadınların toplum hayatına katılmalarına önem
vermiş ve kadınların eğitilmesi gerekliliği üzerine yayınlar yapmıştır. Kadın
Dergisinin yazarları arasında Mehmet Cavit, Seniha Hikmet, Baha Tevfik, Ali
Canip, Fatma Seniye, Fitnat Binti Haşim, Emine Seniye, Ömer Seyfettin, Cavidan
Peyker gibi isimler vardır.1407
Musavver Kadın Dergisi haftalık çıkarılan siyasi, ilmi ve edebi kadın
dergisidir. 1911 yılında yayınlanmaya başlayan dergi toplamda yedi sayı
çıkmıştır.1408
İkinci Meşrutiyet döneminde yayınlanan Kadınlar Dünyası isimli gazete,
dönemin kadınlara yönelik yayınları arasında en dikkat çekici olanıdır. 19131921 yılları arasında aralıklarla yayın yapan gazete, Osmanlı Müdafaa-i Hukuki Nisvan Cemiyeti’nin de yayın organı olarak İstanbul’da çıkarılmıştır. Gazetenin
müdürü Emine Seher Hanımdır ve gazetenin yazarları da kadındır. Kadınlar
Dünyası sosyal olayların yanı sıra, edebi konulara, müzik, tiyatro, sohbet
yazılarına, röportaj ve tercümelere de yer vermiştir.1409 Dergide dönemin
şartları göz önüne alınacak olursa oldukça radikal konulara yer verildiğini
söylemek mümkündür. Gazete kadınların hak arayışlarında önemli bir araç
olmuştur. Kadınlar Dünyası, kadın erkek eşitsizliğinin yanı sıra, kadınlar
yükseköğrenim hakkının verilmesi, giyim tarzının değiştirilmesi, kadını eş ve
anne rollerinden ve evin dışına çıkmasından bahsetmiştir. Görücü usulü
evlenme, çok eşlilik, gereksiz çeyiz masrafları ve erkeklerin kadınlara yönelik
ezici davranışlarını eleştiren yazılar da gazetenin konuları arasında yer
almaktadır.1410 Kadınlar Dünyası, Avrupai tarzda giyinmiş Müslüman kadın
resimlerinin yer aldığı ilk kadın gazetesidir.1411
Yazarları arsında Mükerrem Belkıs, Fatma Nasib, Atiye Şükran, Nadire
Nazmi, Rasime Binti Ahmet Rasim, Nigar Ferit, Feride Nihal gibi isimlerin
bulunduğu Kadınlar Dünyası,1412feminizmi, kadın hareketlerini tamamlayan bir
Kurnaz, age,s.88, İlyasoğlu- İnsel,agm, s.165
Kurnaz, age,s.88
1409 Age, s.89
1410 Aynur Demirdirek, Osmanlı Kadınlarının Hayat Hakkı Arayışının Bir Hikâyesi, Ayizi Kitap,
İstanbul 2016,s.49
1411 Age, s.43
1412 Kurnaz, age, s.89
1407
1408
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kavram olarak kullanmıştır ve gazete kadın hakları mücadelesini başlatması
nedeniyle, Dönemin kadın hareketlerinin başlamasında önemli rol
oynamıştır.1413
Kadınlar Âlemi gazetesi ise 1914-1915 yılları arasında yayınlanan resimli
bir kadın gazetesidir. Perşembe günleri yayınlanan gazete toplam dokuz sayı
çıkmış dördüncü sayısından sonra Osmanlı Kadınlar Âlemi ismi ile
yayınlanmıştır.1414 Daha çok edebi bir nitelik taşıyan gazete aynı zamanda kadın
haklarını da savunmaktadır. Daha çok bir ev gazetesi özelliği taşıyan gazete,
kadın meselesinde daha önce yayınlanmış olan gazete ve dergiler kadar tutucu
olmamıştır.1415 Gazetenin başlıca yazarları arasında Feriha Kamuran, Yusuf
Ziya, Muazzez Salih, M.Ekrem, Sadiye İclal, Raife Halil yer almaktadır.1416
1914 yılı içerisinde birisi dergi olarak iki tane daha yayın çıkarılmaya
başlanmıştır. Bunlardan birincisi, su gibi akan şey anlamına gelen Seyyale isimli
ilmi, edebi, felsefi, ahlaki ve sınai bir dergidir. Dergi genç kızlar ve kadınlar için
çıkarılmıştır. Gazetenin imtiyaz sahibi Adile Necati, yazı işleri müdürü Şekibe Ali
ve başyazarı da Salime Servet’tir.1417 İkinci yayın ise Siyanet isimli gazetedir.
Koruma anlamına gelen Siyanet Gazetesi, toplumsal, ilmi ve iktisadi nitelikli
haftalık gazete olarak çıkarılmıştır. Kadınlar Cemiyet-i Hayriyesi tarafından
yayınlanan ekonomi ağırlıklı gazetedir.1418
1913-1918 yılları arasında da perşembe günleri kadınlara yönelik olarak
Hanımlar Âlemi Gazetesinin çıkarılmaya başladığını görmekteyiz. Resimli
olarak çıkarılan gazete edebi ve toplumsal niteliktedir. Mehmet Asaf ve Hüseyin
Kazım’ın sahibi olduğu gazetenin başyazarı da Mehmet Asaf’tır. Yaklaşık otuz
sayı çıkarılmış olan Hanımlar Âlemi Gazetesi, kadınlara okumayı sevdirerek
ilerlemeyi sağlamayı amaçlamıştır. Fransız kadınlarının gösterişli kıyafetlerine
yer veren gazetenin Türk kadınlarını olumsuz etkilediği iddia edilmektedir.1419
Kadınlık Gazetesi ise1915-1916 yıllarında İstanbul’da yayınlanmıştır.
Kadın haklarını dile getiren gazete, kadının varlığını ve memlekette yeri
olduğunu savunmuştur. Gazetenin sahibi Hacı Cemal, yazı işleri müdürü
Süleyman Tevfik ve başyazarı Nigar Hanımdır.1420 Modern Türk kadınını
Demirdirek, age, s.49
Kurnaz, age, s.90
1415 İlyasoğlu-İnsel,agm, s.168
1416 Agm,s.168
1417 Kurnaz, age, s.91
1418 Age,s. 91
1419 Age,s. 89-90
1420 Age,s, 91
1413
1414
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yetiştirme amacı olan Kadınlık, güzel sanatlar ile ilgili eserlere de yer vermiştir.
Gazetenin başyazarı Nigar Hanım’ın dilde sadeleşme hareketine vermiş olduğu
destek de Kadınlık Gazetesini Dönemin önemli gazetelerinden birisi
yapmıştır.1421
1915 yılında aylık olarak yayınlanan Kadınlık Hayatı ve 1918 yılında
yayınlanan ve on beş günde bir çıkartılan genç Kadın Dergileri1422 de dönemin
kadınlar için çıkarılan yayınlar arasında yer almıştır.
İlk sayısı 1913 ‘te çıkartılan Erkekler dünyası Dergisi de erkekler için
olmakla beraber, amacı kadınların mevcut durumunun iyileştirilmesi olmuştur.
Dergi kadının değerini bilen Osmanlı gençleri yetiştirmeyi amaçlamış, kadın
erkek eşitliğini ve medenileşmenin gerekliliği üzerinde durmuştur.1423
Bilgi Yurdu Işığı Dergisi 1916 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Derginin
amacı, Hanımlar Bilgi Yurdu Müessesesinde gerçekleştirilen etkinliklerden
daha çok kadının faydalanmasını ve bu etkinliklerin daha geniş bir alana
ulaştırılmasını sağlamak olmuştur. Maarif ve Evkaf nezareti ile Müdafaa-i
Milliye Cemiyeti tarafından maddi olarak desteklenen Dergi, Türk Yurdu Dergisi
tarafından da hanımlara bu müesseseden ve dergiden faydalanmalarının
tavsiye edildiği yazılarla desteklenmiştir. Dergide bilgi Yurdundaki faaliyetler
anlatılarak orada verilen derslerin özetlerine de yer verildiği görülmektedir.
Adab-ı muaşeret, çocuk bakımı, sağlık bilgileri, pratik bilgiler, kadınlık şuuru
bölümlerinin yanında Bilgi Yurdu Işığı Ders Kısmı adıyla bir de eki
bulunmaktaydı.1424
Türk Kadını Dergisi ise Mayıs 1918 yılında on beş günde bir
çıkarılmaktaydı. Kadınlığa, memlekete ve geleceğe hizmet etmek amacında olan
Dergi, fikri, edebi yazılar, şiirler, hikâyeler, pratik bilgiler, dergi ve kitap tanıtımı
ve eğitim ile ilgili yazılara yer vermiştir. Dergideki yazıların hepsinin konusu
kadındı ve Hanımların Fikri bölümünde, kadınların istek ve düşünceleri ile
sorulara verilen cevaplara yer verilmekteydi. Derginin yazarları arasında
Şuküfe Nihal, Edhem Nejat, Faruk Nafiz, Sevim Türkan, Ömer Seyfettin, Mehmet
Emin gibi isimler bulunmaktadır.1425
İkinci Meşrutiyet Döneminde gazete ve dergiler, kadının toplumun bir
parçası olduğunu savunan yayınlar yapmış olsalar da dönemin gazete ve
Ülkü Gürsoy, İkinci Meşrutiyet Dönemi Kadın Dergileri Üzerine bir Araştırma, Bizim Büro
Basımevi,Ankara 1999, s.197
1422 Kurnaz, age, s.91-92
1423 İlyasoğlu-İnsel,agm, s.166-168
1424 Kurnaz, age, s.91-92
1425 Age, s.93
1421
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dergilerinin yayın politikaları ve bu yayınların sahiplerinin kadınlar ile ilgili
görüşleri farklı yayın anlayışlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu
Dönemde yayın yapan gazete ve dergileri sahip oldukları görüşlere göre Batıcı
ve Türkçü olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.1426 Batıcı kadın gazete ve
dergileri arasında Mefharet, Demet, Mehasin, Kadınlar Dünyası, Hanımlar
Âlemi, Kadın, Genç Kadın, Kadınlar Âlemi, Osmanlı Kadınlar Âlemi, Hanımlara
Mahsus Gazete, Musavver Kadın yer alırken Türkçü kadın gazete ve dergileri
arasında ise Kadınlık Hayatı, Kadınlık, Kadın Duygusu, Seyyale, Siyanet, Türk
Kadını, Bilgi Yurdu Işığı yer almaktadır.1427
İkinci Meşrutiyet Döneminde çok sayıda gazete ve dergi çıkarılmış ve
hepsinin ortak amacı, kadının modernleşmesini sağlamak için kadınları
bilinçlendirerek harekete geçirmek olmuştur. Kadının toplum hayatında hak
ettiği yeri edinmesi mücadelesinde Dönemin gerek erkek gerekse kadın
yazarları, gazete ve dergilerde düşüncelerini ifade edebilme imkânına sahip
olmuşlardır. İkinci Meşrutiyet Dönemine hâkim olan özgürlük havası özellikle
kadınlar lehine başta basın olmak üzere kadın hareketinin ve kadın
mücadelesinin başarıya ulaşmasında önemli olmuştur.
Sonuç
Tanzimat Döneminde ilk kez gündeme gelmeye başlayan kadın ve kadının
toplumdaki yeri meselesi, İkinci Meşrutiyetin ortaya çıkardığı özgürlük
ortamında gelişen kişi hakları ve özgürlükleri ile eşitlik kavramları için bir
tartışma zemini hazırlamıştır. Bu tartışmalar dönemin gazete ve dergilerinde
gündem oluşturarak dikkat çekmişlerdir. Özellikle kadının erkekle eşitliği,
kadının bilinçlendirilmesi, eğitilmesi, kadın hakları, kadının toplumda bir
statüye sahip olması konularına ağırlıklı olarak yer veren dönemin gazete ve
dergileri kadın hareketlerinde önemli rol oynamışlardır.
Geleneksel temeller üzerinde kurulmuş olan Osmanlı Devletinin
modernleşme sürecinde köklü değişikliklerin İkinci Meşrutiyet Döneminde
gerçekleştiği görülmektedir. Bu Dönemde modernleşme adına ortaya çıkan
değişiklikler sadece siyasal yapının değil aynı zamanda toplumsal yapının da
belirleyicisi olmuştur. On dokuzuncu yüzyılda Osmanlı Devletinde siyasal,
sosyal ve ekonomik alanlarda ortaya çıkan değişmeler ve yenilikler sonrasında
yaşanan yapısal dönüşüm, en çok kadınları etkilemiş hatta bu dönüşümün
temeli kadınlar olmuştur. Yaşanan değişim ve yenilikler, o zamana kadar ev
1426
1427

Şefika Kurnaz, İkinci Meşrutiyet Döneminde Türk Kadını, s. 139-176
Age, s.139-191
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içinde eş ve anne rolleriyle sınırlı olan kadının, toplum hayatına dâhil olmasını
ve yeni statüler talep etmeleri sonucunu ortaya çıkarmıştır.
İkinci Meşrutiyet Dönemi, kadın meselesine toplumsal bir sorun olarak
yaklaşılması ve kadınların bilinçlenmesi açısından oldukça önemli bir süreçtir.
Meşrutiyetin ilanından sonra kadınlar ekonomik, siyasal ve toplumsal hayatta
etkinleşerek hak arayışı mücadelelerine girmiş ve ülkenin geleceğinde rol
oynayacak konuma gelmişlerdir. Bu süreçte kadınların mücadelelerini,
isteklerini ve beklentilerini dile getirdikleri en önemli vasıta ise basın olmuştur.
Dönemin kadınları kendilerini ifade etmenin yolunu gazete ve dergilerle de
gerçekleştirmişlerdir. Çıkarılan gazete ve dergilerde kadınlar sorunlarını,
isteklerini ve beklentilerini yazarken aynı zamanda hemcinslerini de
bilinçlendirmeye ve değişime hazırlamaya çalışmışlardır. Kadınların bu
girişimleri ise Dönemin kadın hareketlerinin yönünü ve gidişatını belirlemiştir.
İkinci Meşrutiyet Döneminde büyük hız ve önem kazanan kadın konusu
ve kadın hareketlerinde Dönemin iktidarı İttihat ve Terakki Cemiyetinin
yürüttüğü kadın politikalarının da göz ardı edilmemesi gerekir. İttihat ve
Terakki Cemiyetinin aile kurumuna yönelik politikalar gerçekleştirmesi ve Ziya
Gökalp’in fikri olarak ortaya konulan “Milli Aile” düşüncesinin hareket noktası
olarak da kadının görülmesi, Cemiyetin kadın politikasının belirleyicisi
olmuştur. Yönetim tarafından kadın meselesi milli bir mesele olarak ele alınmış
ve bu açıdan değerlendirilmiştir. İttihat ve Terakki tarafından milliyetçilik,
siyasi, hukuki, ekonomik ve toplumsal hayatta etkin ideoloji olarak kullanılırken
kadın da bu ideoloji içerisinde yeniden tanımlanmıştır.
Meşrutiyetin ilanı ülkede özgürlük rüzgârlarının esmesini sağlamıştır. Bu
özgürlük rüzgârları, en fazla basını etkilemiş ve daha önceleri yasaklanmış olan
pek çok konunun dahi rahatça tartışılabilir olasını sağlamıştır. Bu konular
arasında kadınlar ile ilgili tartışmaların önemli bir yer tuttuğu görülmektedir.
Osmanlı aydınları kadın konusundaki tartışmalara Dönemin fikir akımları olan
Türkçülük, Batıcılık ve İslamcılık çerçevesinde yaklaşmış ve düşüncelerini
yazıya dökmüşlerdir. Kadın konusuna kendi bakış açılarından yaklaşan bu üç
görüş, kadın meselesini gündemde tutmuşlar, bir taraftan sorunun kaynağını
araştırırken diğer taraftan görüşleri doğrultusunda çözümler aramışlardır.
Hangi görüşü benimsemiş olursa olsun Dönemin aydınlarının birleştiği tek
nokta ideal Osmanlı kadınının nasıl olması gerektiğidir. Onlara göre iyi eş, iyi
anne ve iyi Müslüman olmak ideal Osmanlı kadınında bulunması gereken
özellikleridir.
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İkinci Meşrutiyet Döneminde toplum hayatına aktif olarak katılan
kadınlar, yaşanılan değişiklikleri ve yenilikleri takip ederek kendi hak arayış
mücadelesini gerçekleştirmeye gayret etmişlerdir. Başlarda daha çok erkekler
tarafından ele alınan kadın hakları, kadınların mücadeleleri, kadın hareketleri
gibi konular ilerleyen zamanlarda özellikle Osmanlı toplumunun üst sınıfına
mensup Batıdaki gelişmeleri takip eden kadınlar tarafından çıkarılan kadın
gazete ve dergileri ile yine aynı kesim tarafından kurulan cemiyetler aracılığıyla
gündeme getirilmeye tartışılmaya başlanmıştır. Kadın hareketleri özellikle de
modernleşme, muhafazakârlık ve milliyetçilik çerçevesinde dönemin gazete ve
dergilerinde yer bulmuştur.
Sonuç olarak, İkinci Meşrutiyet Dönemi toplumsal, siyasal ve ekonomik
dönüşüm açısından Türk toplumunun en önemli dönüm noktalarından birisi
olmuştur. Bu Dönemde kadın hareketleri devletin kontrolünde bir
modernleşme hareketi olarak başlamış olsa da zaman içerisinde bağımsız ve
süreklilik arz eden bir yapıya dönüşmüştür. Bu süreçte kadın hareketlerinin en
önemli belirleyicisi ise basın olmuştur.
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Özet: Tarihi dönemlere baktığımızda, nerede bir insan topluluğu varsa orada bir
takım doğaüstü güçlere inanma, onlara sığınma ve/veya onlardan korunma ihtiyacı
hissedilmiştir. Gök, insanlara güç-kuvvet vermiş olsa da, aynı zamanda onlara korku da
hissettirmiştir. Türkler, gök ile Tanrı kavramını bir/aynı kabul etmiştir. Öyle ki, gökte
çeşitli fırtınalar, şimşekler görüldüğünde Tanrı’yı kızdırdıklarını ve bu nedenle Tanrı’nın
insanları cezalandırdığını düşünmüşlerdir.
Merkezinde göğün, yerin ve yeraltının yer aldığı Şamanizm bir dinden ziyade
kendine has inanç ve ritüelleri olan bir yöntemdir. Şamanizmi bir din olarak gören
araştırmacılar olduğu kadar, bir ritüel-merasim olarak kabul eden araştırmacılar da
vardır. Kimi araştırmacılara göre Şamanizm bir dindir; kimi araştırmacılara göre ise bir
dinden ziyade belli ritüelleri ve inanış sistemleri olan, vecde dayalı bir yöntemdir.
Azerbaycanlı yazar Mevlüt Süleymanlı Göç romanında XX. Yüzyıl başlarındaki
göçebe bir Türk kabilesinin yerleşik hayata geçiş sürecinde yaşadıkları sorunları ele
almaktadır. Eserde Türk milli ve sosyal hayatını destansı bir üslup ile anlatırken halk
edebiyatı ürünlerinden ve özellikle şamanik unsurlardan önemli ölçüde faydalanmıştır.
Bu çalışmada, şamanizme ve şamanlığa kısaca değinilerek, Göç romanında işlenen
şamanik unsurlar üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mevlüt Süleymanlı, Göç, Şaman, Şamanizm

Shamanic Element in Göç Novel
Abstract: When we look at historical periods, human being has felt a need for
belief in some supernatural powers, protection by this powers and/or protection from
them. Even though the heaven/sky has given power to the people, at the same time it has
made them feel fear. The Turks accepted the concept of sky and God as the same. So much
so that when there were various storms and thunderstorms in the sky, they thought that
they made Gad angry and so God punished.
Shamanism is a method that has its own unique beliefs and rituals, rather than a
religion, where the sky, the earth and the underground take place its center. There are
many also scholars who accept as a ritual as much as scholars who consider it as a religion.
According to some research shamanism is a religion, than others research, it is a method
based on ecstasy which has a certain rituals and belief systems.
The Azerbaijani writer Mevlüt Süleymanlı in Göç Novel, has tackled the problems
of nomadic Turkish tribe that is in the transition of the settled life at the beginning of the
20. century. While explaining Turkish national and social life in an epic style, he has
benefited from folk literature products and especially shamanic elements.
In this study, it will be briefly mentioned about shamanism and shaman, then, it
will be emphasized shamanic elements in the Göç novel.
Anahtar Kelimeler: Mevlüt Süleymanlı, Göç, Shaman, Shamanism
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GİRİŞ
Çağdaş Azerbaycan edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden biri olan
Mevlüt Süleymanlı, Göç (1980) adlı romanında yüz yıllardır göç halinde olan
Karakelle kabilesinin yerleşik hayata geçmesiyle birlikte yaşadığı olayları ele
almaktadır. Romanda Türk milletinin gelenekleri, inançları, kültürel değerleri,
kahramanlıkları ve yaşam tarzı sonsuz zaman algısı ve olağanüstü durumlar
çerçevesinde destansı bir üslupla anlatılmaktadır. Türklerin milli ve sosyal
hayatı tüm renkleriyle gözler önüne çizilmiştir. Bu yönüyle Göç eski Türklerin
yaşam tarzının adeta modern bir ifadesi gibidir.
XX. yüzyılın başlarında göçerlikten yerleşik hayata geçen Karakelle
kabilesi yüzyıllardır göç etmektedir. Ancak aksakalların gördükleri rüyalar
neticesinde artık yerleşmeye karar verirler ve yüzyıllar önce atalarının terk
ettiği topraklara geri dönerler. Yerleşik hayata geçmeleriyle birlikte sorunlar
yaşamaya başlarlar. Bölgede yaşayan bir diğer kabile olan Kanıkoğulları ile
anlaşamazlar ve aralarında yüzyıllarca sürecek olan kan davası başlar. Bunun
dışında Karakelle halkı kendi içinde de sorun yaşamaya başlar. Göçerlikteki
birlik ve beraberlik düşüncesi, yerleşik hayata geçtikten sonra ortadan kalkar.
Evler arasına çitler örülür, mal davası güdülür. Kimin hayvanı çoğaldı ise yahut
kimin koyunu daha çok süt verdi ise o kişi kıskanılır, hatta hırsızlık bile başlar.
Artık köpekler bile sahibinden başka kimseyi tanımaz hale gelir. Toplumda
meydana gelen bu bozulmaların yanında, sahip oldukları sağlam kültüre de
değinmek gerekir. Tarihi bilinmeyen bir dönemden beri varlığını koruyan, adeta
ezelden ebede sonsuz bir yürüyüşün içinde olan böylesi bir toplumun son
derece güçlü gelenekleri, inançları ve kültürleri olması kaçınılmazdır. Eserinde
adeta eski Türklerin yaşan serüvenini anlatan Süleymanlı, halk edebiyatı
ürünlerinden ve özellikle şamanik unsurlardan önemli ölçüde faydalanmıştır.
Göç’te en çok dikkati çeken konulardan birisi inançtır. Romanda İslamiyet
öncesi eski Türklerin topluluklarının inançlarının kalıntılarını ve nadir olsa da
İslamiyetten izler görmekteyiz. Ancak baskın olan Gök Tanrı inancındaki
kutsiyetler ve ritüellerdir.
Eski Türk topluluklarının bir takım tabiat unsurlarını kutsal kabul etmesi,
ilk yazılı metinlerimiz olan Orhun Kitabelerinde “yer-sub” ifadesiyle desteklenir
niteliktedir. Tabiat unsurlarına inanç çerçevesinde dağ kültü, orman-ağaç
kültü1428, ateş kültü1429, su kültü1430, güneş-ay-yıldız kültü1431 önemli yer
1428Harun

Güngör, “Eski Türklerde Din ve Düşünce”, Türkler III, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları,
2002, s. 466.
1429Zehra Şahin Doruk, “Lev Nikolayeviç Gumilev’in Geleneksel Türk Dini İle İlgili Görüşleri”,
Erdem (52), 2008, s.208
1430 Agm, s. 204
1431 Agm, s. 197.
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tutmaktadır. Türkler dağların Tanrı makamı olduğuna inanmaktadırlar,
dağların yüksek olması, göğe yakınlığı (Tanrıya yakınlık/gök=Tanrı) buna en
büyük dayanaktır.1432 Bunun yanında Altaylarda güneş ana, ay ata/babadır. Bu
inanca göre güneş ve ay kötü ruhlarla mücadeleye giriştiklerinde, eğer kötü
ruhlara yenilirlerse güneş ve ay tutulması gerçekleşmektedir. Bu tutulma
yaşandığında, Altay Türkleri bağırarak davul çalarlar, böylece kötü ruhları
kaçıracaklarına inanırlar.1433
Gök, daha sonra da su, Türkler için oldukça önem arz etmiştir. Tanrı
göktedir, gök mavidir. Gök, Tanrının varlığı sebebi ile kutsaldır. Gök, yerden de
kutsal sayılmıştır. Su da, her türlü derde deva olarak görülmüş, sudan medet
umulmuş, suya yeminler edilmiş, zor durumlarda suya yakarışta
bulunulmuştur. Romanda bunun örneklerine şu şekilde rastlamaktayız:
“Sizi böyle görünce sürünüz meleşiyor, atlarınız kişniyor, itleriniz uluyor,
çocuklarınız ağlaşıyor. Bir sefer yere, beş sefer göğe bakın. Kendinize gelin.”
(Süleymanlı, 102)
“Hürü kadın suya yalvara yalvara ırmağın kıyısından yürüyordu:
-Yavruma yardımcı ol ey bu suyun nuru!” (Süleymanlı, 23)
“-Bike çabuk ol, bıçakla suyu doğra, anan bayıldı.
Bike kemerine kadar ırmağa girdi, suyu enine boyuna bıçaklamaya
başladı.” (Süleymanlı, 37)
“Suların aydınlığıdır, ışığın nurudur dünyayı koruyan.” (Süleymanlı, 103)
“Bacı, kardeşi üzerine yemin ettiği gibi suya, ışığa, toprağa yemin
ediyorlardı.” (Süleymanlı, 152)
Ateş, sudan daha az önemlidir diyemeyiz, ateş Güneşin yeryüzündeki
temsilcisidir. Şamanistlerin inancına göre ateş her şeyi temizler, kötü ruhları
kovar. 1434Kamçadallar avda öldürdükleri hayvanların burun taraflarını ateşe
atarlar; Tunguzlar, Mongollar, Tatarlar da yediklerinden birer parça ateşe
atarlar.1435Düğün törenlerinde ateş ve ocağın gerek şamanist inanca sahip
kişiler arasında gerek müslüman Türklerde oldukça önemlidir. Budist Buret’ler
gelin ve güveyi ateş ve ocağa secde ettirerek dua okuturlar, Kırgızlarda da düğün
töreninde ateş ve ocak, Altay ve Buret şamanistlerinde olduğu gibi önem arz
eden bir unsurdur. 1436 Romanda ateşin önemi şu paragraflarda geçmektedir:
1432Sadettin

Gömeç , “Şamanizm ve Eski Türk Dini”, PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (4), 1998, s. 87.
Agm, s.88.
1434Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar, Ankara: TTK, 1986,
s. 68.
1435Fuad Köprülü, Türk Tarih-i Dinisi, Akçağ Yay., 2005, s.60.
1436 İnan, age, s. 70-71
1433
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“İhtiyar kadın öne çıktı, elindekini Çiçek’e doğru uzattı. İçine ateş konan
küçücük taş bir aletti. Akşamları külün içine kor parçası koy, sabaha sakla, gözün
üzerinde olsun… Çiçek ateşi götürdü, taş ateşlikten üç kere öptükten sonra onu
gözüne koydu.” (Süleymanlı, 72)
“Dünyada cansız hiçbir şey yoktur, her şey canlıdır. İnsan gerektir ki kalbini
temizlesin, ateşin, ocağın, güneşin nuru, suyun aydınlığı yüreğimizi yıkamamız
için yaratılmıştır.” (Süleymanlı, 90)
Merkezinde gök, yer ve yer altı gibi tabiat unsurlarının yer aldığı,
şamancılık veya kamcılık olarak da bilinen şamanizm (Fr. chamanisme) bir
dinden ziyade kendine has inanç ve ritüelleri olan bir yöntemdir1437.Kimilerine
göre bir din, kimilerine göre bir dini ayin olan şamanizimin temel unsuru
şamandır. Şaman teriminin kökeni hakkında pek çok görüş ortaya konmakla
birlikte ortak bir tanım üzerinde uzlaşılamadığı bir gerçektir. Şaman sözcüğü,
“kahin, sihirbaz”, batılı etnolog ve antropologlarca “rahip, büyücü, hekim veya
ruh avcısı” şeklinde tanımlanmakta olup,1438 17. yy’ın ikinci yarısında Rusçaya
geçmiş ve Rusça aracılığıyla da batıya ulaşmıştır. Altay Türkleri tarafından
şaman yerine kam sözcüğü kullanılmaktadır ve bu sözcük 5. yydan beri
kullanımdadır. Uygurlarda kam sözcüğü din adamı değil büyücü, sihirbaz
anlamlarında kullanılmıştır. Din adamı anlamında Türk boylarında çeşitli
adlandırmalara rastlamaktayız: Kazak ve Kırgızlarda baksı, Eski Karluklarda
sagun, Saha/Yakut Türklerinde erkek kam için oyun, kadın kam için udagan,
Moğolcada erkek kam için bö/böge, yine Moğolcada kadın kam için
Sahalarda/Yakutlarda olduğu gibi udagan şeklindedir.1439 Bayat’a göre şaman,
toplumun inanç ve görüntüler dünyasını düzenleyen, öteki âlem ile yaşayan
dünya arasında aracı olan ve bütün bunları kendine özgü bir metodla kitleye
ileten kişidir. Onun esas görevi toplumu gizli bilgilerle tanıştırmak ve evren ile
dünyamız arasındaki dengeyi korumaktır. Bunun dışında şamanın hastaları
iyileştirmek, fal bakarak gelecekten haber vermek, hayvanlara zarar veren
ruhları kovmak, kayıp şeylerden haber vermek gibi başka işlevleri de
bulunmaktadır.1440 Şamanın sanatı, ruhlar ile iletişim içinde bulunarak, bu yolla
birçok fayda sağlayacağına herkesi inandırmaktan ibarettir.1441
Şamanlığın en önemli ögesi vecd, trans, ekstaz da denilen esrime
tekniğidir. Şaman, bu tekniğe içgüdüsel bir biçimde ulaşır, çünkü bu tekniğin
İslam Ansiklopedisi, s. 325
Hayrettin Rayman, Eski Türklerde Üç Din, Ankara: Karınca Yay., 2016, s.17
1439 Gömeç, agm, s. 82
1440Fuzuli Bayat, Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı, İstanbul: Ötüken, 2006, s. 23
1441 Köprülü, age, s. 65
1437
1438

730

Göç Romanında Yer Alan Şamanik Unsurlar

belli bir kural ya da kaidesi yoktur.1442 Şamanlıkta, şamanın ruhunun göğe ve
yerin altına seyahati ile esrime aynı anda gerçekleşmektedir.1443 Şamanın
esrime anındaki kontrolsüz hareketleri aslında bir kontrolsüzlüğün
kontrolüdür. Şaman kendini değişik bir ruh haline sokar, düşsel bir âleme
yolculuk yapar.1444
Seçilme yöntemi her ne olursa olsun şamanlıkta:
-Esrime (Rüya, trans hal, bayılma vd.)
-Ananevi bilgiler (Şaman teknikleri, ruhları tanıma ve fonksiyonlarını
bilme, soy kütüğünü ve gizli dili bilme) büyük önem arz etmektedir.1445
Göç romanında eksiksiz olarak tüm özellikleri gösteren bir şaman figürü
çizilmemiştir. Ancak açıkça ifade edilmese de Bilici Kadın ve küçük İmir’in
şaman olduğu okuyucuya hissettirilmiştir. Öncelikle şaman modeline çok uyan
bu iki tipin değerlendirmesini yapıp, sonrasında romandaki diğer şamanik
unsurları açıklayacağız.
Herkes kam olamaz. Kamlık öğrenerek de elde edilemez, bu doğal bir
yetenektir. Kam olunabilmesi için belli bir şamanın neslinden gelmek gereklidir.
Kamlık mesleğine eğilim ve yetenekçoğu zaman dalgınlık, hayal görme, inziva
eğilimi, söyleme, vb. davranışlarla kendini belli eder.1446 İnan’a göre insanlar
kam olmayı istemez ancak geçmişte kam olan atalarından birinin ruhu kam
olacak torununa musallat olur ve onu kam olmaya zorlar (İnan,76). 6 yaşındaki
İmir roman boyunca şamanlığın belirtilerini göstermiştir. Karakelle soyunun
erkeklerinin her birinin fiziksel/zihinsel olarak gerçekleştirdiği olağan dışı bir
takım özelliklerinden dolayı İmir’de görülen şamanlık haller ona atalarından
miras kaldığını ispatlar niteliktedir. Ancak unutulmamalıdır ki şamanlığın en
önemli belirtisi olan “şamanlık hastalığı”1447 İmir’de görülmemektedir. Bu
hastalık daha erken yaşında görülmüş müdür, yoksa ileri de bu hastalığa
yakalanacak mıdır, bu durum yazar tarafından belirtilmediği için biz
çıkarımlarımız doğrultusunda bu tespiti yapmış bulunuyoruz. Kaşgarlı
Bayat, age, s. 75
Gömeç, agm, s. 90
1444 Bayat, age, s. 76
1445 Bayat, age, s. 91
1446 Güngör, agm, s. 472
1447 Şaman hastalığı isteri, epilepsi, dengesizlik, asabilik, şizofreni, delilik olarak adlandırılıyorken,
eski Rus ve Sovyet araştırmacıları ile birlikte şamanın aslında deli olmadığı sadece yeni statüye
geçişini sağlayan bir tür hastalık olduğu düşüncesi ilmi literatürde ağırlık kazanmaktadır. Şaman
hastalığı her ne kadar özel bir hastalık olsa da onun bazı belirtileri vardır ki bunlardan biri de
bayılma, kendinden geçme, ağzından köpük gelme, çığlıklar atma, alakasız şeyler mırıldanma
vs.dir (Bayat, 2006: 43-45).
1442
1443
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Mahmud’un kahin olarak açıkladığı kam sözü1448 burada İmir için de
betimleyicidir. Çünkü çocuk, rüyalarında olacakları görme yetisine sahiptir:
“İmir’in içinde bugün gördüklerini daha evvel görmüş, yaşadıklarını
yaşamış gibi bir his vardı. Bu hisse nereden kapılmıştı bilemiyordu.” (Süleymanlı,
16)
“Bütün bunları nerede görmüştü İmir, ne zaman görmüştü. Kafasında
küçük, parça parça olaylar vardı.” (Süleymanlı, 17-18)
“Arkada iri bir dağ vardı. Dağın ardından atlılar geçiyordu. İmir bütün bu
gözüne görünenleri, yeşil düzlüğü, düzlükteki birkaç çocuğu, bölük bölük Oğuz
pazarına giden köylüleri, komşunun merkebini, köyü, köyün adamlarını
görüyordu. Bunlardan başka dağın ardından geçen atlıları görüyordu. Ama
bunları nereden gördüğünü, nasıl gördüğünü bilemiyordu. Sanki bu atlılar İmir’in
içinden geçip gidiyorlardı.
Ayyam kimdi onlar?
-Kimi diyorsun? Hırda’nın çocuklarıdır be?
-Onları demiyorum, bak atlarla geçiyorlar.
-Hiç kimse yoktur kadan alayım, sana öyle geliyor.” (Süleymanlı, 19)
Görüldüğü gibi İmir henüz bu durumun farkında değildir. Rüyasında
gördüklerini gerçekleşmeye başladığı anda hatırlar. Burada dikkati çeken
İmir’in ninesi Hürü kadındır. Yüz yıllardır olağan dışı özelliklerini bünyesinde
barındıran Karakelle soyundan çıkmış olmasına rağmen, kendisinin de kısmen
şamanlık unsuru taşımasına rağmen (kargıyınca beduası tutar)1449 İmir’in
şaman olabileceğini aklına getirmemiştir. Bekil ve Hürü kadın İmir’in bu tuhaf
hallerini açıklayamazlar ve tedirgin olurlar. İmir’in annesi de benzer şekilde
sıradan kişiler tarafından görünmeyen şeyleri görmektedir ve onun da kocası
bu duruma inanmamaktadır:
“-Sana bir şey diyeceğim, ama gülme. Bu çocuğa hamile kaldığım günden
beri duvarın öbür tarafını görüyorum. -Boş şeydir, inanma.” (Süleymanlı, 35)
İmir’in rüya ve görünmeyenleri görme yetisinin dışında insanın içine
işleyen, ruha sıkıntı ve korku veren, onu sihir yaptığına inandıran bakışları
vardır:

1448 Divanü Lugati’t-Türk’te kam sözcüğü şaman, kahin anlamlarıyla geçmektedir. DLT I: 283; DLT

III; 157, 443
1449 “-Bırakın yakamızı, köpoğulları?! Yüzümü Tanrı’ya çevirip kargırım! Otunuz bitip, suyunuz
akmaz olur. Güvendiğim sadece Tanrı’m kalmış gökten başınıza taş yağdırırım!
Kanıkoğlu sarışın, kızıl suratlı bir adamdı, kamçısını savurdu, at şaha kalktı. Yanındaki:
Kargıtma,-dedi, -bedduası yamandır bu it yavrusunun.” (Süleymanlı, 191)
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“Çocuğun gözleri Bekil’e dikilmişti. Bekil’in ruhunu sanki çekip
çıkarıyorlardı, yüreği ağzına gelmişti. Ağlamak istedi, gözü yaşsız, kupkuru
hıçkırdı.” (Süleymanlı, 44)
“İmir’i gördü, kapının ağzında durmuştu. Gözleri Bekil’in sesinden de
korkunç, iri iri açılıp Sarac’a dikilmişti. Sarac gülümsemek istedi, gülümseyemedi.
Kımıldamak istedi, kımıldayamadı, kendinden geçmiş gibiydi. Hiçbir şey
anlamıyordu. İmir’in gözleri Sarac’ın üzerinde bir ağ örüyordu. Bakışları sarmaşık
gibi bedenine dolanıyordu… Sarac atlılara dönüp, “o çocuğu gördünüz mü, az
kaldı beni öldürüyordu” diyecekti. Ama İmir’in gözlerindeki sihiri, sırrı dile
getirmeğe kelime bulamadı.” (Süleymanlı, 50)
Şamanlık inancı bulunan birçok kavim, kadınların doğası gereği şaman
olduğunu düşünmektedir. Hatta bu kavimlerde kadın ilk şaman olarak kabul
edilir. Bu konuda Fuzuli Bayat, kadının dünyaya bir can getirmesi, üremenin tek
sahibi olması ve yavrularıyla ilgilenmesinden dolayı toplumun biyolojik ve
tinsel merkezi durumuna getirildiğini belirtir. Kadın doğurganlığı nedeniyle
kutsanmıştır. Ayrıca bazı özel durumlar da kadının karanlık güçlerle ilişki ve
temas halinde olduğu inancını doğurmuştur.1450 Kadın şamanların işlevlerini şu
şekilde sıralayabiliriz:
1) Hastaları iyileştirmek,
2) Ölenlerin ruhunu öteki dünyaya götürmek,
3) Kısırlığı tedavi etmek,
4) Fal bakarak gelecekten haber vermek,
5) Sığırlara ve atlara zarar veren ruhları kovmak,
6) Kehanette bulunmak vb.1451
Bahsedilen bu maddeler, romandaki Bilici Kadın’ın şaman olduğuna dair
görüşlerimizi kuvvetlendirmektedir. Karakterin ismi (Bilici), romandaki
herkesten farklı olduğunu gösterir. 150 yaşını aşmış olan bu kadının kehanette
bulunma, gerçeği görme, olağan üstü durumları sergileme, her bilinmeyeni
açıklayıp, cevap verme gibi bir takım özellikleri vardır:
“Bilici ana, Dedenin öleceği günü görür gibiydi. İçinden: 4. akşam senin
adınadır, o akşam öleceksin, darısı benim başıma, diye geçirdi.” (Süleymanlı, 58)
“-Nine, Karakelleler için fal aç.
-Fal kötü çıkar kızım, sıkıntı yaratır.
-Bak nine bak, Talihimize ne çıkarsa çıksın bilmemiz iyidir.
1450Fuzuli
1451

Bayat, Türk Kültüründe Kadın Şaman, İstanbul: Ötüken, 2012, s. 22
Bayat, age, s. 102
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-Peki bırak, güneş üzerimizden gitsin.” (Süleymanlı, 58)
“Kadın önüne bir tas koydu. İbrikten içine su döktü. Başına bir siyah yazma
örtüp üzerine kapadı. Yazmanın kendisi mi kalktı, kadın mı havalandırdı bilen
olmadı. Yazma uçup kadından biraz öteye yeşilliğe dürttü. Karakelle neslinin
halsizleşmiş hamile gelinlerinin koluna girip uzaklaştırdılar. Kadın tasın içine bir
iki tane küçük yuvarlak ırmak taşı attı. Sonra parmağından bir yüzük çıkarıp
suyun içine daldırdı. Kadın dirilmiş canlanmış, fıldır fıldır gözlerini suya dikti.”
(Süleymanlı, 60)
Romanda karşılaştığımız pek çok şamanlık unsuru bulunmaktadır. Bunlar
sırasıyla:
1.KAMLIK RİTÜELİ
Tipik bir kamlık ritüelinde kadın şaman, ateşin etrafında daire şeklinde
oturan köylülerin ortasında transa geçmek için davul eşliğinde oyunda başlar.
Oynadıkça takmış olduğu metal aksesuarlar da hareket ederek adeta müziğe
eşlik eder. Şaman da çıkardığı seslerle hem kendisini hem de toplananları
kozmik bir seyahate hazırlar.1452
“Oynayanlardan bir kadın ve bir kız iyice kendilerinden geçtiler. Kadının
halhalı, yalın tabanları ateşte yanmaz oldu. Ellerini ateşe sokup ocaktan yanan
bir ağaç çıkardı. Başına kıvılcım saçıldı. Ocağın üstünde kaynayan kazandan su
alıp öylece içti. Ama ruhu kanmadı, küçücük zayıf kadın, sanki yayılıp gökyüzünü
kapladı. Kadın artık nefes almıyordu. İçini çekip göğüs geçiriyordu, böylece gözleri
kapalı ateşe doğru geldi. Yanan ateşin üzerine çıkıp oynadı… Sonra hıçkıra hıçkıra
ateşin içinden çıktı. Yavaş yavaş çöküp otların üzerine uzandı. İhtiyar kadın
yaklaştı, elini kadının yüzüne sürdü, gülümsedi:
-Kavuştuğun Tanrı, yüzü suyu hürmetine bağışlasın, dedi.” (Süleymanlı, 59)
Romanda bahsedilen bu ritüel bir kadın şaman eşliğinde başlamamıştır,
ancak Koçkar kabilesi Karakeller ile ilk defa o gün tanışmış ve onları misafir
etmişlerdir, ihtimal odur ki onların kaderini okuması için de Bilici Kadın’ı
meydana getirmişlerdir. Bilici Kadın, Karakelle Dedesi ile sohbet ederken
Koçkarlar bir ateş yakmış ve olaylar bu esnada vuku bulmuştur. Bu ritüel
sırasında oynayan kadının metal aksesuarına (halhalına) değinilmiş, ve
kendinden geçme halinin portresi çizilmiştir. Trans hale geçme, şamanik
olguların en önemlisidir. Trans haline geçmeyen hiçbir şaman, şamanlık
yapamaz:1453
1452
1453
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“Kadınla gelin hala kendilerine gelememişlerdi. Kemikten dokunmuş, deriye
bürünmüş iki yuva gibiydiler. Ağlayanlar kalkıp gözyaşı akıta akıta onların
etrafında döndüler, ayakları altından toprak alıp dağıldılar. Sonra onları halılara
sarıp çadırlara götürdüler.” (Süleymanlı, 59)
2.GELECEĞİ GÖRME
Şamanın başlıca görevlerinden biri de gelecekten haber vermektir.1454
Romanda geleceği görme hadisesi fal yoluyla, rüya yoluyla ve iç görü yoluyla
gerçekleşmektedir.
2.1.Fal Yolu Geleceği Görme
Falcılık, başlıca şamanik unsurlardan biridir. Fallar, falcıların
kullandıkları nesneye göre çeşitlenmiştir: Kürek kemiği falı, kumalak falı gibi.
Romanda falcıların çeşitli nesneler kullandığına dair bilgi yoktur, aksine iç
görülerine dayanarak fal bakarlar.
Şamanlar Tanrılarla konuşur, bedenden ayrılan ruhları bulur ve onu geri
getirir, hastalıkları tedavi eder, zor doğumları kolaylaştırır, ateş üzerinde
hakimiyet kurar, ölülerin arzularını yerine getirir, Tanrı ile insanlar arasında bir
aracı görevi görür, gelecekten kehanetlerle bilgi aktarır.1455Bir ölü ruhun yerini
ve günlük dönüşümünü belirler. Romanda falcı olması yönüyle karşımıza çıkan
şaman, falında Dursun Ağa’nın öldükten sonra hortlayacağını, ona üç sefer ölüm
gözüktüğünü tespit etmiştir:
“Diyorlardı ki, -ölse bile hortlayacak. Dursun ağa, gerçekten de bir gece
hortlayarak evlerine geldi, ruhu kanaya kanaya dönüp gitti. Falcıya baktırdılar,
falcı bir defa daha gelecek, Dursun ağaya üç sefer ölüm gözüküyor, dedi.”
(Süleymanlı, 42)
Bilici Kadın’ın da fal açıp, geleceği okuma yetisine sahip olduğunu
görmekteyiz.
“-Nine, Karakelleler için fal aç.
-Fal kötü çıkar kızım, sıkıntı yaratır.
-Bak nine bak, Talihimize ne çıkarsa çıksın bilmemiz iyidir.
-Peki bırak, güneş üzerimizden gitsin.” (Süleymanlı, 58)
Romanda fal bakma işleminin nasıl gerçekleştirdiği anlatılmamıştır.
Kemik, kaşık, ateş, hayvan tezeği1456 gibi çeşitli nesnelerle yapıldığını

Bayat, age, s. 119
Gömeç, agm, s. 90, Bayat, age, s. 96
1456 Şamanizmde bu nesneler ile fal bakılmaktadır.
1454
1455
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düşünmüyoruz. Yazar üzerinde durmadığına göre aslında bu işlemin de iç görü
yeteneği, zihin duruluğu, odaklanma yoluyla gerçekleştiğini varsaymaktayız.
2.2.Kehanette Bulunarak Geleceği Görme
Şamanın başlıca görevlerinden biri de gelecekten haber vermektir.1457
“Bilici Ana, Dede’nin öleceği günü görür gibiydi. İçinden: Dördüncü akşam
senin adınadır, o akşam öleceksin, darısı benim başıma diye geçirdi.” (Süleymanlı,
58)
“Sonra göğsünden yediye katlanmış bir deri çıkardı. Deri yazılıydı. Dede:
-Dedem böyle bir yazı biliyormuş, dedi.
-Bizlerden de Bilici Kadın’dan başka kimse bilmiyor. Bir özge çocuk dünyaya
gelecek, diyor. Kimin çocuğu olacak, Tanrı bilir. Ona öğreteceğim. O bizim alın
yazımızdır, diyor.” (Süleymanlı, 60)
“-Dünyayı kene bürüyecek! Git bana su getir.” (Süleymanlı, 179)
“Gelin elini karnına basıp sağ tarafına yaslanarak doğruldu, bir iki adım
uzaklaşınca kadın seslendi:
-Eeey gelin!
-Sağ tarafından dönüp kadına baktı, kadın gülümsedi.
-Oğlun olacak, Karakelle gelini, kaç günün kalmış?
-Yedi.” (Süleymanlı, 179)
“Sanki hala uyuyordu. Ayıldıktan sonra konuşacaktı. Söylemeye çalıştığı
şeyler yarın öbür gün, bir ay, belki de bir yıl sonra olacak şeylerdi. Daha doğrusu
alın yazılarıydı.” (Süleymanlı, 190)
2.3.Rüya Aracılığıyla Geleceği Görme ve Rüya Yorumlama
Göç’te rüya faktörü geniş ölçüde yer almaktadır. Roman İmir’in rüyası ile
başlamaktadır:
“İmir, bir yıldır rüyasında hortuma düşüyordu. Göğün derinliklerinde miydi,
dipsiz bir suyun ortasında mı yoksa karada mıydı neydi, bir kuyunun ağzıydı.
Birbirine karışa karışa kaynayan bin türlü rengin ortasında İmir, yuvarlanarak
dönüyordu. Elleri, ayakları, yüzü gözü acaip bir şekil alana kadar dönüyordu.
Birbirine karışa karışa burulan renkler birden deşiliyor, kanları akıyordu. İmir
yavaş yavaş uyanıyor, yatağından kalkıyor, sanki yalnız maviye çalan ve iri iri
açılmış gözleriyle değil de bütün bedeniyle görerek dünyanın üzerinde
yürüyordu.”. (Süleymanlı, 11)
İmir sıklıkla rüyasında nöbet geçirmekte, uyanınca da gördüğü rüyanın
etkisi altında kalmaktadır:
1457
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“İmir! Uyan kurban olayım; uyan, rüyadır bu!” (Süleymanlı, 12)
“-Nereye gidiyordun yine? İmir hiçbir şey anlamadı. Bu soru artık İmir’e
hiçbir şey ifade etmiyordu. Çünkü kaç yıldır ninesi de, kardeşi de sabah olunca
böyle sorarlardı: -Gece nereye gidiyordun?” (Süleymanlı, 15)
Uyku ile uyanıklık arasında olan İmir, rüyasında gördüğü olayları gerçek
hayatta bizzat yaşamaktadır. Bu rüyaların gerçek olup olmadığının ayrımına
varamamaktadır:
“....Bütün bunları nerede görmüştü İmir, ne zaman görmüştü.” (Süleymanlı,
17)
“İmire ne ninesinin o hiddeti ulaşıyordu ne de dediği sözler. Rüya mı
görüyordu, ayık mıydı, anlayamıyordu.” (Süleymanlı, 190)
Yazar Karakelle soyunun rüya ile iç içe bir yaşam sürdüğünü, onlar için
rüyanın önemini, gördükleri rüyaların hayatlarını şekillendirdiğini şu şekilde
aktarır:
“…herkes uykudan uyanmıştı, günü yaşamaya başlamışlardı. Rüyasında
kısmet gören kalkıp peşine düşüyor, su gören yeni bir işe başlıyordu… Yol görenler
ayrıldığı insanı, kan gören kavuşmak bekliyordu. Yılan gören evden çıkmıyordu.
Çıksa kana susamış birinin gazabına uğrayacağı kesindi.” (Süleymanlı, 17)
İmir dışında, başka karakterler de olacak olayları rüyasında görmektedir.
Koçkarlardan ihtiyar Bilici Kadın Karakelle kabilesi hakkında (muhtemelen
onları geleceği hakkında) söyleyeceği sözleri, Karakelle’lerden birisinin
rüyasında göreceğini söyler. Bunun üzerine Karakelle aşireti, kadının
söyleyeceklerini öğrenmek için rüyaya yatar. Rüyayı Karakelle’lerin ak sakalı
olan Dede görmüştür:
“-Rüyayı ben gördüm, nine,-dedi.
–Baktım devenin ağzı kanamış, ağzını açtı, başımdan aşağı kan döküldü,
kana bulandım.
-Katliam başlayacak, oğul, kan akıtılacak. Dönün gündoğusuna.”
(Süleymanlı, 64)
Gerçekten de Karakellerin Eğrikar’a yerleşmesiyle birlikte Karakelle ile
Kanıkoğlu kabileleri arasında kan davası başlamıştır. Bu örnekler dışında, rüya
yoluyla geleceği görmekle ilgili şu örnekleri de sıralayabiliriz:
“Rüyalarına inan, başka şeylere yorma, ne görürsen o hakikat olacak.”
(Süleymanlı, 90)
“İmir yaklaşıp Uğur’un karşısında durdu.
-Gelmediler, -dedi, -emmi gidenlerimiz dönmedi.
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-Rüyamda gördüm ki yine ak devenin ağzından üzerimize kan serpiliyor.”
(Süleymanlı, 160)
“Karakelle İmir bu Karakelle katliamını rüyasında gördükten sonra karısını
ata bindirip Koçkar evine yolladı.” (Süleymanlı, 178)
“Obanın en ihtiyar karısı epey zamandan beridir, keneden bahsediyordu, rüyamdan hiç çıkmıyor, her gece rüyamda kene görüyorum, diyordu.”
(Süleymanlı, 178)
“Sanki hala uyuyordu. Ayıldıktan sonra konuşacaktı. Söylemeye çalıştığı
şeyler yarın öbür gün, bir ay, belki de bir yıl sonra olacak şeylerdi. Daha doğrusu
alın yazılarıydı.” (Süleymanlı, 190)
Romanda gerçekleşen iki evlilik de rüya vesilesi ile olmuştur. Bunlardan
ilki, Çiçek ile Bekil’in tanışıp, evlenmesidir:
“Rüyamda, beni sesliyordun, gözlerin rüyama girmişti.” (Süleymanlı, 62)
Karakelle’ler, Koçkar’ların obasına gelmeden bir gece önce Çiçek, Bekil’i
rüyasında görmüştür. O gün Karakelle’ler geldiğinde de Bekil’i tanımıştır.
Neticesinde birbirlerini bahtına yazılan kabul edip, bir yuva kurmuşlardır.
İkinci evlilik ise, Alay ile Çemen’in evliliğidir. Romanda bu evlilik, rüyada
aşk şerbeti içmek deyimi ile tasvir edilmiştir. Bu olay bize, halk hikayelerimizde
âşıkların rüyada bade içmesini hatırlatmaktadır:
“Bakıcıya baktırdılar:
-Buta’dır, aşk şerbeti verilmiş.” (Süleymanlı, 108)
Elinde bir tas su ile bekâr kızların ve erkeklerin rüyasına giren ve onları
birbirine ısındıran, birbirleri ile evlilik gerçekleştiren, şamanlık özelliğine sahip
yaşlı bir kadın görmekteyiz. Rüyada içilen su ile çiftlere birbirleri gösterilmekte
ve evlilikler gerçekleşmektedir:
“Anası konuşa konuşa Alay’ı uyku tuttu, bu yaşında ilk defa ninesini uykuda
görüyordu. Elinde bir tas su ile yaklaşıp Alay’a içirdi:
-Seni arıyordum, -dedi, -on yıl sonra seni buldum,
-iç kadan alayım, su değil sana söylediğim kızdır, iç. Kanıkevi’nden
Kutluk’un kızıdır. Adı Çemendir, gördün mü?
-Gördüm nine.
-Tanıdın mı?
-Tanıdım.
-Uyanır uyanmaz git, yüz tane kızın içinde seni bekliyor.” (Süleymanlı, 105)
“Sonra bir ihtiyar kadın eli Çemen’in de rüyasına girip ona bir tas su uzattı.
-İç kızım, su değil bu, bir yiğittir. İç kısmetini, adı Alay’dır, gördün mü?
-Gördüm nine.
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-Tanıdın mı?
-Tanıdım.
-Kalk, bekle, sana geliyor.” (Süleymanlı, 106)
Bilici Kadın Karakelle’lerden Alay ile Kanıkoğulları’ndan Çemen’i bu
şekilde birbirlerine aşık etmiştir. Ancak bu evliliğe razı olmayan Kanıkoğulları,
Alay’ı yakalayıp ellerini ayaklarını bağlamışlardır. Bunun üzerine Bilici Kadın
gece herkes uyuduktan sonra, Kanıkoğlu kabilesinin her bir ferdinin rüyasına
girmiştir.
“Kanıkoğulları’nın rüyasına bir kadın girdi:
-Kalkın, -dedi,-Karakelle oğlunun ellerini ayaklarını çözün, düğünü olacak.
İhtiyar kadın sonra bütün obanın rüyasına girip herkesi uyandırdı:
-Kalkın, düğünlerini yapın, sazlarını çaldırın. (Süleymanlı, 108)
“İhtiyar kadın Çemen’in anasının rüyasına da girip:
-Ne uyuyorsun, -dedi, ağır uykulu
-Millet kızına düğün yapıyor. Kalk, kıza düğün elbiselerini giydir, bezeklerini
tak, süsle. Başına büyük eşarp ört, götür onu, bekliyorlar.” (Süleymanlı, 109)
3.TEDAVİ
İnsanlar ağır hastalıkların tedavisinde şamana müracat etmişlerdir.
Şamanlar sıtma, çiçek, frengi gibi hastalıkların yanı sıra ruhsal hastalıkları da
tedavi etmektedirler. Aslında vücuda giren tüm hastalıklara kötü ruhlar neden
olmaktadır.1458 Bu nedenle şaman temel görevi olan kötü ruhları kovma
misyonunu hastalık sahipleri üzerinde uygular. Gerektiğinde trans halinde ayin
yaparak, yahut bir takım otlarla tedavi gerçekleştirilmiş olur. Tedavi etme,
geleceği bilme Şaman esrimesinden sonra gerçekleşmektedir.1459 Romanda
Hürü kadın, nöbet geçiren İmir’in kendine gelmesi için çeşitli çiçekler ezerek
ona su hazırlar:
“Hürü kadın otları, çiçekleri ezip suya karıştırdı: -Kaldır içsin. Yoksa
kendine gelemeyecek.” (Süleymanlı, 23)
Yine romanda, şaman özelliği taşıyan bir diğer kişi olan Alay, boynu
yamuk olan bir çocuğun boynunu tedavi edecektir:
“-Yumuk’un boynu düzelecek.
Alay küçük oğlunu sazan balığı için yolladı. Kendi de dizine kadar paçasını
sıvayıp Eğrikar’ın suyuna girdi. Bir tutam su otu topladı, getirip üç damla çekirge
1458
1459

İslam Ansiklopedisi, s. 319
Bayat, age, s. 77
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kanı döküp, karga gözü çiçeğine karıştırıp ezdi. Biraz sonra küçük Bekil de sazan
balığını getirdi. Alay, balığı karnından yarıp ikiye böldü, ilaçla beraber Yumuk’un
boynuna koyup sardı.
-Yedi öğün yanımda kalacaksın.
-Peki dede.
Yedi öğünden sonra sargıyı açtı, Yumuk’un boyun kemiği ile omuz kemiği
yumuşayıp mum gibi olmuştu. Tutup düzeltti, sütle yumurtanın akını karıştırıp
yakı hazırladı ve Yumuk’un boynuna sardı.
-Şimdi git evinize, ama çabuk gel. Yedi öğün daha kalacaksın yanımda,
sonra iyileşeceksin.” (Süleymanlı, 128)
“-Bundan yüz yıl önce ölmüş bir ihtiyar kadın kafası gerekir. Çanağına kara
koyunun sütü sağılacak. Gözleri açılmış bir enik yarısını içsin. Sonra yaşlı bir sarı
yılan gelsin, o da azıcık içip zehrini bıraksın, onu alıp vereyim çocuğa. İlâcı budur.”
(Süleymanlı, 129)
4.HAMİLELİĞİ/ ZOR DOĞUMLARI KOLAYLAŞTIRMA
“Yenge, Çiçek’e nasihat ediyordu.
-Bakıcı ninemiz: Çocuğu olunca göbeğini kendim kesip bağlayacağım,
kırkıncı günü onu kendim yıkayacağım. Sekiz aylık hamileyken ellerini ısırganla
dolarsın, çocuk o zaman karnında irkilir, öyle yaparsan çocuk daha erken her şeyi
anlamaya başlar, iki aylık hamilelikten sonra at sırtında çokça dolaşsın. Canın
balık çekerse oğlun, elma çekerse kızın olacak dedi.” (Süleymanlı, 77)
Çeşitli karışımlar elde ederek yapılan tedavilerin dışında, bir takım inanç
ritüelleri ile yapılan tedavileri de romanda görmekteyiz. Önceden bahsettiğimiz
gibi, şamanların özelliklerinden biri de zor doğumları kolaylaştırmaktır.
Romanda Senem Hatun hamiledir, doğumu sıkıntılıdır. Hürü kadın, bu doğumu
kolaylaştıracak, sağlıklı bir şekilde gerçekleştirecektir:
“Hürü kadın, Senem Hatunun bembeyaz yüzünü tokatlıyordu. Ama Senem
derin bir boşluktan aşağı yuvarlanıyordu.
-Bike çabuk ol, bıçakla suyu doğra, anan bayıldı.
-Bike kemerine kadar ırmağa girdi, suyu enine boyuna bıçaklamaya başladı.
-Haykır, suyu doğraya doğraya bağır, erkek sesi gerektir.
Bike, suyu bıçaklaya bıçaklaya bağırdı:
-Ehe, heey, heeey!” (Süleymanlı, 37)
Çiçek hamiledir, İhtiyar bilici kadın çiçeği yanına çağırır ve bıçak bileme
sesleri ile doğum gerçekleşir:
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“(Çiçek) hamile idi. Doğumuna yakın ihtiyar Bilici kadın atlı yolladı, Çiçeki
götürdüler. Kadın bir hafta Çiçek’in karnının üzerinde bıçak sıvazladı. Bir hafta
sonra Çiçek kurtuldu. Çadırlarda kadınlar, dışarda erkekler kadının buyruğuyla
bıçak biliyorlardı. Dünyada biley sesinden başka ses yoktu.” (Süleymanlı, 86)
5.HAYVAN HASTALIKLARINI İYİLEŞTİRME
Şamanlar, sadece insan hastalıklarını iyileştirmede usta değildir,
hayvanların hastalıklarına da derman olup, hayvanların da dilinden
anlamaktadırlar.
“Kişi, Alay atların derdini biliyor.
…
-Atların rahatsızlığı nedendir, oğul?
-Dillerini kılla bağlamışlar, Dede.” (Süleymanlı, 100)
“Göyüş, yataklarına girip koyunları canlı kalmış gözlerine üfledi. Keneler
dökülüp yere girmek istiyorlardı, kaynaşa kaynaşa, çabalaya çabalaya patlayıp
ölüyorlardı.” (Süleymanlı, 184)
SONUÇ
Yazar, romanda şamanik unsurları tek bir şahıs/şaman üzerinden
vermemiş, bu unsurları romanın içine yayarak her bir karaktere ayrı bir
şamanik unsur yüklemeyi tercih etmiştir. Romanda neredeyse her bir karakter,
şamanlara ait özelliklerin hiç olmazsa birini taşımaktadır. İmir ve Bilici Kadın’ın
tam anlamıyla birer şaman olduğu söylenemese de okuyucuya böyle bir
eğilimlerinin olduğu hissettirilmiştir. İmir rüyasında gelecekte gerçekleşecek
olan olayları görebilmektedir ve çocuk yaşta nöbetler geçirerek şaman olma
yoluna girmiş bulunmaktadır. Hürü kadın ve Bilici kadın zor doğumları
kolaylaştırmaktadır. Alay insanların bedensel hastalıklarını; Göyüş, hayvan
hastalıklarını tedavi edebilmektedir. Romanda tüm bunların dışında fal yoluyla
kehanette bulunan karakterler de bulunmaktadır. Görüldüğü üzere romanda
tek bir şaman yoktur, şamanik unsurların her biri, roman karakterleri arasında
bölüştürülerek okuyucuya sunulmuş, adeta bir şamanın ruhu yüzlerce parçaya
ayrılmış ve bu parçalardan her biri kabiledeki insanların ruhlarına serpilmiştir.
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Abdurrahman Tâğî’nin Sünnet ve Bidat Tasavvuru
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ÖZET: Abdurrahman Tâğî Nakşibendî tarikatının önde gelen şeyhlerindendir. Aynı
zamanda XIX. yüzyılda Bitlis’in Norşin ilçesi ve çevresinde faaliyet yürütmüş bir Osmanlı
âlimidir. Abdurrahman Tâğî’nin tasavvuf anlayışında sahih sünnete sarılmak ve
bid’atlerden uzak durmak son derece önem taşımaktadır. O, her bir bid’atin bir sünneti
ortadan kaldırdığını ifade etmektedir. Bid’atlerin fonksiyonunun dini tamamlayan
uygulamalar olarak görüldüğünü belirtip dinin ise ondört asır önce zaten tamama erdiğini
söyleyerek dinde sonradan ortaya çıkan uygulamalara karşı çıkmaktadır. Hatta bid’at-i
hasene kavramı ile ifade edilen ve kimi çevrelerce dinen sakıncalı görülmeyen birtakım
uygulamaları da reddetmektedir. Bu bildiride yazma ve basılı eserlerinden hareketle onun
sünnet ve bid’ate bakışı ele alınmaktadır Onun bid’atlere yaklaşımı İmam Rabbani’nin
bid’atlere yaklaşımı ile örtüşmektedir. Sünnete bağlılık ve bid’atlerden uzak sahih bir
tasavvuf anlayışına ışık tutması bakımından onun görüşleri günümüz açısından da önem
arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Sünnet, Bid’at, Nakşibendîlik, Norşin.

Abdurrahman Taghi’s Conception of Sunnah And Bid’ah
ABSTRACT: Abdurrahman Taghi is an important tariqah sheikh and adherent to
Naqshiband order. At the same time he is an Ottoman scholar who conducted activities in
Norşin district and around in the 19th century. This paper investigates his perspective on
sunnah and bid’ah through his printed books and manuscripts. Accordingly, in
Abdurrahman Taghi’s understanding of sufism, it’s exteremly important to hold on to
sunnah and keep away from bid’ah. He expresses that each bid’ah is annihilating a sunnah.
He criticizes those who see bid’ah as completing the religion and states that the religion
has already been completed fourteen century ago and so he opposes to actions/deeds that
have beenadded to the religion afterwards. Moreover, he doesn’t approve some sort of
actions that are considered to be as bid’ah hasanah even though they don’t seem
inconvenient for some religious circles. His approach to bid’ah is in line with Imam
Rabbani’s approach to bid’ah. His approach is important for modern days in the sense that
it sheds light on a genuine understanding of sufism which clings to sunnah and keeps away
from bid’ah.
Key Words: Sufism, Sunnah, Bid’ah, Naqshibandi order, Norşin.
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Giriş
Bid’atlardan kaçınmak suretiyle Kur’an ve Sünnet merkezli bir hayat
sürme şüphesiz her Müslümanın en öncelikli görevidir. Sekürleşme ve
dünyevîleşmenin her tarafını kuşattığı günümüz insanının, nebevî hayat
modelinden uzaklaşması kaçınılmazdır. Bir taraftan madde ile boğuşan
âdemoğlu, diğer taraftan da ruhunu besleyecek manevi reçeteler arayışı
içerisindedir. Böyle bir ortam da dinde yeri olmayan bir takım uygulamaların
hayata geçmesine sebep olmuştur. Bu boşluktan nemalanmak isteyen din
tüccarları ve istismarcıların iştahı kabarmış, maalesef din adına insanların
manevi hassasiyetlerini emellerine alet ederek din içine bid’at ve hurafeler
yerleştirmişledir.
Düşünce ve fikirlerinin günümüz insanına ışık tutacağına inandığımız
böyle bir zatın bilinmesi ehemmiyet kazanmaktadır. İşte bu çalışmamızda O’nun
hayatında çok önem arz eden sünneti yaşama ve bid’attan kaçınma yönünü
ortaya koymaya çalışacağız.
Konuya geçmeden önce meselenin anlaşılmasına katkı sunacağından
kısaca hayatı hakkında malumat vermek isabetli olacaktır. Abdurrahman Tâğî
1247 (1831) yılında Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Mavit (Pirinçli) köyünde
dünyaya gözlerini açar.1460 Babası Molla Mahmud Efendi tasavvufî yaşantısıyla
bilinen âlim muttaki bir şahsiyettir. Annesi ise, dünyalık işlerden, gıybet ve
dedikodudan uzak duran, huzurunda da bunların konuşulmasına izin vermeyen
sâliha bir kadındır. Annesinin soyu Hz. Hüseyin (r.a.)’e ulaştığından annesi
seyyide kabul edilmektedir. Dinî kuralları titizlikle uygulayan bir aile
olduklarından yöre halkı tarafından kendilerine kürtçe tabir ile “mala sofi”
(sufilerin evi) denmekte idi.1461 İleride dini hayat bağlamında önemli bir
misyonu yüklenecek bir insanın temellerinin de böyle sağlam olması tesadüfi
olmadığı kanaatindeyiz.
Tâğî’nin çocukluk ve gençlik yılları ilim tahsili ile geçmiştir. İlköğrenimini
babasından aldıktan sonra dönemin önemli ilmi şahsiyetlerden de istifade

1460 Abdurrahman Tağî, İşaretler, haz. Mehmet Ildırar, Umran Yay. İstanbul 1995, s. 10 ;

Diyâuddîn
Norşîni, Risâle fi Tercemeti Âbâihi, ( el-Kelimâtü’l-Kudsiyye li’Sâdâti’n-Nakşibendiyye içerisinde
haz. Ahmed Hilmi Kûğî), Bitlis 1973, s. 294.
1461 Necmeddin b. Muhammed en-Nakşibendi, Altın Silsile: Hulasatu’l-Mevahib, haz. İbrahim Tozlu,
Semerkand Yay. İstanbul 2012,s.371, Tağî, İşaretler, s. 9; Ali Yurtgezen, Hacegan Sultanları,
Semerkand Yay. İstanbul 2017, s. 183; İbrahim Baz, “Osmanlıdan Cumhuriyete Norşin Dergahı ve
Şeyh Abdurrahman-ı Taği’’, tasavvuf ilmi ve akademik araştırma dergisi, S. 34, Temmuz-Aralık
2014, s.76; Mehmet Saki Çakır, Seyyid Taha Hakkari ve Nehri Dergahı, Nizamiye Akademi Yay.
İstanbul 2017, s. 124.
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etmiştir.1462 Daha sonra babasına vakfedilen medresede eğitim vermeye
başlayan Tâğî, sürekli bir mürşid arayışı içerisindedir. İçinde yanan aşk ateşine
ve muhabbet denizinin dalgalarına teslim oluşu, ma’kûl ve mankûl ilimlerdeki
yetkinliğine galip gelmiş, kendisinin söz konusu ilimlerde şöhret bulmasına
engel olmuştur. Abdurrahman Tâğî, irade ve gayreti bol bir bir şahsiyet
olduğundan atandığı makamlara itibar göstermemiş, içinde hep bir boşluk
hissetmiştir. Müdürlük, Kâdılık, müderrislik ve mal alım-satım ile uğraşırken
dahi, kendisini dünya ve dünyevî işlerden engelleyecek, İlâhî cezbeye
kavuşturacak bir mürşid-i kamil arayışı içerisinde olmuştur. İlâhi aşkı ve
tarikata olan bağlılığı kendisini sürekli bir mürşid-i kâmil arayışı içine
sokmuştur. Mürşid bulduktan sonra da tekrar arayışlar içine giren Tâğî
nihayetinde aradığını Seyyid Sıbğatullah el-Arvâsî’de bulmuş, manevi
boşluğunu O’nunla doldurmuştur.1463
Hayatını, Kur’an ve Sünnete adayan, Nebevî yaşantısıyla insanlara örnek
teşkil eden, bir Nakşîbendi-Hâlidî şeyhi olan Abdurrahman Tâğî, dinimizi batinîHurûfî düşüncelerin etkisinden kurtarmak adına, gece gündüz demeden sünneti
yaşamış anlatmış ve bid’atlardan uzak durmaya gayret göstermiştir.
Abdurrahman Tâğî, Osmanlı Devleti’nin askerî, ekonomik ve siyasal alanlarda
gerilemeye yüz tuttuğu bir dönem olan 19. yy’da yaşamış bir şahsiyettir.
Döneminde yaşanan olumsuzluklara rağmen bölge halkına irşad etmekte geri
durmamış, manevi eğitimden kültürel sahaya kadar onları ayakta ve canlı
tutmaya gayret etmiş, askeî alanda bile Osmanlı-Rus savaşına müritleriyle
beraber katılmak suretiyle devletine olan sadakatini ve bağlılığını ortaya
koymuştur.
Günümüzde örf ve âdetler sünnet yerine geçmiş, bid’atlar çoğalarak din
gibi algılanmaya başlanmıştır. Dünyevîleşmenin bir sonucu olarak dini
hassasiyet ve manevî değerlerini yitirmek üzere olan modern asrın insanı,
sünneti seniyeyi anlayıp yaşamasına her zamankinden daha fazla ihtiyacı
vardır. Tam da bu noktada Abdurrahman Tâğî’nin perspektifinden sünnetin tam
anlamıyla ihyası, bid’atlara karşı verdiği mücadele ele alınacaktır.
Hocaları arasında, Mevlânâ Molla Abdussamed el-İrûnî el-İspâhirt, Molla Muhammed
Ziyâeddin-i Arvâsî, Mevlânâ Abdulkahhar en-Nemirî el-Hizânî, Mevlâna Abdurrahman el-Hizânî
et-Tîlî el-Melâkendî gibi dönemin ulemaları sayılmaktadır.
1463 Abdurrahman Tâğî, Kulat’ta bulunan mürşidine varınca duygularını bu sözler ile dile
getirmiştir: “Yüce Allah gözlerimi cennet bahçelerinden bir bahçede açtı. Başkasının bir yılda
üzerime sağlayamayacağı tasarrufu Gavs-ı Âzam hazretleri bir günde sağlamıştı. O sırada dillerin
ifade edemeyeceği, kulakların duyamayacağı acayip haller duydum ve gördüm. O zaman daha önce
elde etiğim hallerin, gaflette olmaktan ve boşu boşuna ömür harcamaktan başka bir şey
olmadıklarını anladım”. Şeyh Abdurrahman-ı Tâhî, Mektûbât-ı Seyda-i Tâhî, Trc: Ahmet Şahin,
Semerkand Yay. İstanbul 2015, s. 12.
1462
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Mutasavvıfımızın, çağımızın sünnet anlayışına ışık tutacağına inandığımız
fikirlerini ise irşad mahiyetinde yazdığı mektuplardan derlenen “Mektûbat” adlı
eser ile halifesinin sohbetlerinden derlediği “İşârat” isimli kitaptan istifade
edilerek sunmaya çalışılmıştır.
Sünnet Anlayışı
Konumuza geçmeden önce Sünnet kelimesinin sözlük ve terim
anlamlarını ifade etmek ve sünnete vurgu yapan ayetleri zikretmenin faydalı
olacağı kanaatindeyiz. Sözlükte yol yöntem, gelenek1464 gibi anlamlara gelen
sünnet kelimesinin terim anlamı Hz. Peygamber’in söz, fiil ve onaylarının ortak
adı, şer‘î delillerin ikincisi anlamına gelmektedir.1465
Kur’an-ı Kerîm’in birçok ayetinde Hz Peygamber (s.a.v.)’in doğru yolda
olduğu,1466 O’na uymamız, O’na tâbî olmamız gerektiği emredilmektedir. Mesela
“De ki: “Allah’a ve Resûl'e itaat edin.1467’’ “Kim peygambere itaat ederse, Allah’a
itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse, (bilsin ki) biz seni onlara bekçi
göndermedik’’1468 ayetleri Hz Peygamber’e (s.a.v.)’e itaat etmenin gerekliliğini,
O’na itaat etmenin Allah’a itaat etmek anlamına geldiğinin altını çizmektedir. “O
ümmî peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız”1469, “Şüphesiz
ki sen doğru bir yola iletiyorsun”1470 ayetleri de Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in
sünnetinin dindeki yerine işaret ederek, sünnetin bir hidayet kaynağı olduğu
belirtilmiştir.
Hz. Peygamber (s.a.v.) konumu itibarı ile Kur’an’ı tebliğ, tebyin ve irşad
1471
eden
bir canlı müfessir hükmünde olduğundan, dinî ilimlerle alaka duyan
herkes gibi sûfiler de Hz. Peygamber’e gerek teorik ve gerekse pratik açıdan
O’nun sünnetine büyük önem vermiş ve ilgilenmişlerdir.1472 O’nun yücelttiğini
yüceltir, küçük gördüğüne değer vermezler, O’nun çirkin gördüğüne çirkin;
O’nun güzel saydığını güzel sayarlar. Beğendiğini beğenir, beğenmediğini terk
ederler. O’nun sabrettiğine sabrederler, O’nun düşmanlık beslediğine
Muhammed b. Ebu Bekir b. Abdulkâdir er-Râzî, Muhtarus-Sihah, Mektebetu’l-Lübnan, Beyrut
1989, s. 278; Serdar Mutçalı, Arapça Türkçe Sözlük, Dağarcık Yay. s. 410.
1465 Murteza Bedir, “Sünnet’’, DİA, C. 38, s. 10.
1466 Zuhrûf, 43/43.
1467 Nur, 24/54.
1468 Nisâ,4/80
1469 A’raf, 7/158.
1470 Şura, 42/52.
1471 Nahl, 16/44.
1472 Ahmet Yıldırım, “İlk Dönem Sûfîlerinin Peygamber ve Sünnet Anlayışları”, Uludağ Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.1, C.9, sayfa?, Bursa 2000.
1464
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düşmanlık; dostlarına da dostluk beslerler. O’nun teşvik ettiğine yönelirler,
O’nun kaçındığı şeylerden kaçınırlar. O’nun sünnetine, topyekûn davranışlarına
önem verirler; O’na tabî olmayı esas, Ondan uzaklaşmayı bid’at ve batıl
sayarlar.1473
Söz ve eylemlerde sünnete ittiba’ etmek, tasavvufun esaslarından biri
kabul edilmektedir.1474 Bunu sûfîlerin görüşlerinde görmek mümkündür. Bu
nedenle sûfîlerin sünnet ile ilgili görüşleri önem kazandığından biz de onların
sünnet ile ilgili birkaç görüşünü aktarmayı faydalı buluyoruz.
Nitekim Serrac (ö. 378/988) Luma’ adlı eserinde konuyu detaylıca
işlemiş, konu ile alakalı ayetleri sıraladıktan sonra da Efendimizi örnek almak,
O’na tabi olmak ve emirlerini yerine getirmenin bütün insanlar üzerinde
vucubiyet gerektirdiğini aktarır. Ayrıca Kur’an’a uygun bir hayat yaşayıp
sünnete tabi olmayanların da aslında Kur’an’a muhalefet içerisinde olduklarını
kaydeder.1475
Ebu Yezîd Bistâmî’ye (ö. 234/848) “sünnet nedir” diye sorulduğunda,
“Sünnet, dünyayı terktir” cevabını vermiştir.1476 Yine Ebu Yezid Bistâmî’nin,
velayeti meşhur birisinin kıbleye doğru tükürdüğünü görmesi üzerine ona
selam vermekten vazgeçip yanından ayrılması, sünnete karşı duyduğu bağlılığı
ve titizliği göstermektedir.1477 Zira tasavvuf edeptir. İbni Kudâme el Makdisî’ de
sünnete tabi olmanın şeriata muvafık olduğunu, Allah’ın rızasını celp ettiğini,
ruhsal ve bedensel huzuru kazandırdığını dile getirir.1478
Sehl et-Tüsterî (ö. 283/896), tasavvuf usulünün yedi ilke üzerine bina
edildiğini açıklarken Allah’ın kitabına temessük etmenin ardından ikinci sırada
sünnete iktida etmenin olduğunu beyan etmiştir.1479
Ebû Hasan Şazelî (ö. 656/1258) ise, sufinin sahih keşfi ile Kitap ve sünnet
birbirine muaraza ederse, sufinin sahih keşfi değil kitap ve sünnet ile amel
etmesi gerektiğini bildirmesi, müteşeyyihlerin ve günümüzdeki din
istismarcıların önüne çekilen büyük bir set hükmünde olduğunu

Hasan Kamil Yılmaz, “Tasavvufta Sünnet”, Altınoluk Dergisi, S. 123, s. 30, 1999.
Ebû Zekeriyya Yahya b. Şeref en Nevevî, el-Mekâsid, Matbaatu’ş-Şâm, Şam 2001, s. 56.
1475 Ebu Nasr Serrac et-Tûsî, el-Lüma’, thk: Abdulhalim Mahmud, Taha Abdulbaki Surur, Dâru’lKutubi’l-Hadîse, Mısır 1960, s. 132.
1476 Muhammed bin Hüseyin es-Sülemi, Tabakatu’s-Sufiyye, Daru’l-Kutubi’i-İlmiyye, Beyrut 2003,
s.74.
1477 Kuşeyri, er-Risale, thk: Abdulhalim Mahmud, Mahmud b. Şerif, Kahire 1989, s. 63.
1478 Muhammed Nasruddin Muhammed Uveyde, Tezkîru’l-Ebrâr bi Kunûzi’l-Esrâr, s. 498.
1479 Sülemi, Tabakatu’s-Sufiyye, s.170.
1473
1474
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görmekteyiz.1480 Zira kitab ve sünnetin hayatın merkezine alınıp temel ölçü
kabul edildiğinde, birçok olumsuzluğun da önüne geçileceği muhakkaktır.
Nakşîbendî tarikatı sufileri de, kitap ve sünnet ile amel etmeyi temel
almışlardır. Onlara göre tarikat, şeriat1481 dairesinden çıkmayan kurallar
bütünüdür.1482 İmam Rabbani, tarikat ve şeriatın birbirinden bağımsız olmayıp
birbirini tamamlayan unsurlar olduğunun altını kalın çizgilerle çizmektedir.
Sufinin asıl işinin sünnete tabi olmak olduğunu da ifade eder.1483
Ahmed Yesevî’nin (ö. 562/1166);
“Şeriatın bostanında dolaşıp durdum
Tarikatın gülzarında gezinip durdum”1484
mısraları da şeriat ve tarikatın ayrı şeyler olmadıklarını bizlere
göstermektedir.
Abdurrahman Tâğî ise, Nakşibendî tarîkatının Hz.Peygamber (s.a.v.)’in
getirdiği şeriat üzerine bina edildiğini, tarikattaki yollarının da şeriat-i
Muhammedî yolu olduğunu kaydeder. Ona göre şeriat tarikatın temelidir.
Tarikat ve sünnete ittiba’ etmenin (şeriatı yaşama) birbirinden farksız olduğunu
dile getiren Tâğî, sünneti yaşamayanların tarikattan verim alamayacaklarını, bu
yüzden de bağlı oldukları tarikattan da tam bir şekilde istifade etmelerinin uzak
bir ihtimal olduğunu kaydederek sünnetin ehemmiyetine dikkat çekmiştir.1485
Öte yandan Abdurrahman Tâğî, sünnete ittiba’ (şeriat) ve tarikat arasında
fark yapanları zındıklıkla suçlamıştır. Şeriatı, hükümleri zahiren yerine
getirmek, tarikatı, bâtınen ve teklif yoluyla (iç dünyasında) kabullenmek,
hakikati ise hükümleri tav’an ve tab’en kabullenmek suretiyle açıklamıştır.
Abdulkadir İsa, Hakaiku ani’t- Tasavvvuf, Mavkiu’t-Tarîkati’ş-Şâzeliyyeti, 2001, s. 240.
Şeriat, kulun yerine getirmesi gereken Allah’ın emir ve yasaklarıdır. dinin zahiri (dış şekil)
yönüne ait kaideler, İslâm’a ait dinî, ahlâkî ve hukukî hükümlerdir. Peygamberler aracılığıyla Allah
tarafından konulan kanunlardır. Bkz: Necmüddin Kübra, Tasavvufî Hayat, Haz: Mustafa Kara,
Dergah Yay, İstanbul 1980, s.18; Kuşeyrî, Risale, s. 118; Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüğü, Otto Yay. Ankara 2014, s. 461; Talip Türcan, “Şeriat’’, DİA, 38. s. 571; Süleyman
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yay. İstanbul 1991, s. 452.
1482 Şeriat-Tarikat-Hakikat arasında bir hiyerarşiden söz eden Necmüddin Kübra, hakikata
ulaşmak isteyen birinin şeriat ve tarikat yollarını geçmesi gerekmektedir. Ona göre şeriat gemi,
tarikat deniz, hakikatta ta inci gibidir. İnciyi elde etmek isteyen gemiye biner, denize açılır ve
inciye ulaşır. Bu sıralamaya uymayan inciye ulaşamaz. Bkz: Necmüddin Kübra, Tasavvufî Hayat,
Haz: Mustafa Kara, s.18.
1483 Muhammed Emîn el-Mîrânî, el-Muhtârât Min Mektûbâti’l-İmâm Rabbânî Serhendî, Dâru’nNûn, I.baskı, Umman 2013, s. 70.
1484 Kemal Eraslan- Necdet Tosun, Yesevî’nin Fakr-nâmesi ve iki Farsça Risâlesi, Merkez Repro
Basım Yay. Ankara 2016, s. 53.
1485 İbrahim Çokreşi, Kitâbü’l-İşârât, (Haz. Ahmed Hilmi Kûğî, el-Kelimâtü’l-Kudsiyye li’s-Sâdâti’nNakşibendiyye içerisinde). 149.
1480
1481
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Bunu bir örnekle açıklayan mutasavvıfımız, gıybet ve yalanı diliyle terk etmenin
şeriat; kalbi ile tekellüfle terk etmenin tarikat; kalbi ile tav’an ve tab’en terk
etmeyi de hakikat olarak değerlendirmiş ve aralarında bir farkın olmadığını
değerlendirmiştir.1486
Tâğî, sünnet-i seniyye ile uyuşmayan davranışların Nakşîbendilik
tarikatında yer edinmemesi için çaba sarf etmiştir. Tâğî’nin meseleye titizlikle
yaklaşımının altında yatan nedenlerin başında, din diye hakikat diye öne
sürülen bid’at ve hurafelerden tarikatı temizlemek, tasfiye etmek, insanların
manevi duygularıyla oynayan din istismarcılarına, din tüccarlarına fırsat
vermemek, insanların dareyn saadetine kavuşmalarını temin etmek olduğunu
net bir şekilde görmek mümkündür.
Bid’at Tasavvuru
Sözlükte icat etmek, geçmişte benzeri olmayan bir şeyi ortaya çıkarmak,
inşâ etmek1487 gibi anlamlara gelen bid’at kelimesi, terim olarak sünnete
muhalif olan fiiller, şer’î delilin iktiza etmediği ve sahabe ve tabiîn döneminden
sonra ortaya çıkan şeyler olarak değerlendirilmiştir.1488 Asr-ı saâdet’ten sonra
ortaya çıkan, şer‘î bir delile dayanmayan inanç, ibadet, fikir ve davranışlar1489,
“sünnete, İslâm’ın ruhuna muhalif olan şey”1490 şeklinde tarif edilmiştir.
Dolayısıyla bid’at, İslâm’ın özünden uzaklaşma ve yabancılaşma hareketidir. Bu
özden ve sahih çizgiden uzaklaşmak ise kişiyi başka mecralara doğru sürükler
ve yoldan çıkmasına sebebiyet verir.1491
Kaynaklarda ehl-i bid’at kavramını ilk kullanan kişinin Hasan-ı Basrî
olduğu kaydedilmektedir. Bid’at ehlinin ortaya çıkma sebeplerinin başında ise
nasların zahiri manalarının akla aykırı olduğunu zannedip bunları tevil etmek,
uydurma ve zayıf hadislere dayanmak, başka din ve kültürlerin etkisinde
kalmak, Kur'an ve Sünnet'i dikkate almayıp nefsânî ve şeytanî telkinlere
kapılmak gibi maddeler zikredilebilir.1492
İbrahim Çokreşi, Kitâbü’l-İşârât,165.
İbnî Manzûr, Lisânu’l- Arab, b-d-a’ maddesi, s. 229; Muhammed Ali et-Tahânâvî, Keşşâfu
Istalâhâti’l-Funûn vel-Ulûm, Mektebetu’l-Lübnan, Lübnan 1996, s. 313.
1488 Seyyid Şerif Cürcânî, Mu’cemu’t-Ta’rîfât, thk: Muhammed Sıddık Minşâvî, Dâru’l Fadîle, Kahire
2004, s. 40.
1489 Rahmi Yaran, ‘’Bidât’’, DİA, c. VI, s. 129.
1490 Abdullah Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, Timaş Yay., İstanbul 1987, s. 41.
1491 Cağfer Karadaş, Dine Yabancılaşma Aracı olarak Bid’at ve Hurafe, İlahiyat Akademi Dergisi, (
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat fakültesi) C. II. S. 3, 2016 s. 29.
1492 Abdülhakim Yüce, “Bid’at Kavramının Doğduğu Ortam”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi,
S. 2, Aralık 1998, s. 98.
1486
1487
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Sufiler, özellikle de Nakşîbendî-Hâlîdî mutasavvıfları bid’ata kendi
pencerelerinden bakmaya çalışmışladır. Zira onlara göre tarîkattaki bid’at,
mensubu olunan tarikatın temel ilkelerine aykırı davranmakla
oluşmaktadır.1493 Seyyid Sıbğatullah Arvâsî (k.s.), “Mürid için iki çeşit bid’at
vardır: Dindeki bid’at, tarikattaki bid’at. Tarîkatta yapacağı bir bid’at onun için
zarar bakımından daha fazladır.’’1494 sözleriyle bid’atı tasavvufî bir şekilde
yorumlamıştır. İmam Rabbânî (k.s.) (ö. 1034/1624) de, Nakşîbendî tarîkatının,
sünnet-i seniyye’ye bağlı kalıp bid’atları içerisinde barındırmamasıyla, tarîkat
nisbetinin bütün nisbetlerin üstünde olduğunu kabul etmiş ve tarîkata bid’at
sokanları da sert bir dil ile eleştirmiştir.1495 Bütün bunların sonucunda da
Bâtınîlik1496 ve Hurufilik1497 gibi bâtıl ekollerin etkisinden kurtulabilmiştir.1498
Abdurrahman Tâğî (k.s.), Hz. Peygamber (s.a.v.)’in, sünnette yeri olmayan
bid’atları yok sayan “Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o şey
kabul edilmez, reddedilir”1499 hadisini zikrederek hasen bid’atların bile dinde
yeri olmadığını savunmaktadır.
Mutasavvıfımız bid’atın, hasene ve seyyie şeklinde ikiye ayrılmasını da1500
reddetmiştir.1501 Bid’atların, dinde yeri olmadığını dile getiren Abdurrahman
Çakır, age, s.195.
Gavs Seyyid Sıbğatullâh Arvâsî, Minah, Derleyen: Mevlânâ Hâlid-î Ölekî, trc: Hüseyin OkurSiraceddin Önlüer, Semerkand Yay., İstanbul 2015, s. 47.
1495 İmam Rabbânî Ahmed Faruk Serhendî, Mektubat, Siraç Kitabevi, İstanbul 2006,c. I. s. 125, 147.
1496 Nasların zâhirî mânalarını kabul etmeyen, gerçek anlamları ancak Tanrı ile ilişki kurabilen
“mâsum imam”ın bilebileceği temel görüşünü savunan aşırı fırkaların ortak adı. Buna göre
bâtıniyye “gizli olanı ve bir şeyin iç yüzünü bilenler” anlamına gelir. Terim olarak “her zâhirin bir
bâtını ve her nassın bir te’vili bulunduğunu, bunu da sadece Tanrı tarafından belirlenmiş veya
O’nunla ilişki kurmuş mâsum bir imamın bilebileceğini iddia eden gruplar” diye tarif
edilmektedir. Bkz: Avni İlhan, ‘’Bâtiniyye’’, DİA, V, 190.
1497 Fazlullah-ı Hurûfî’nin (ö. 796/1394) kurup geliştirdiği, harflerin esrarına dayanan bâtınî bir
akım. Bkz: Hüsametin Aksu, ‘’Hurûfîlik’’ DİA, C. 18, s. 408.
1498 Necdet Tosun, Bahaeddin Nakşbend Hayatı, Görüşleri, Tarikatı, İnsan yay., 6. Baskı, İstanbul,
2015, s 338.
1499 Buharî, Sulh, 2550; Müslim, Akdiye, 1718.
1500 Âlimler bakış açılarına göre bid’atı farklı değerlendirmişlerdir. Bazıları bid’atın anlamını geniş
tutmuş ve sonradan ihdas edilen her şeye bid’at demiş, bazıları da onu daraltmış, dolayısıyla
bid’atın kapsadığı hükümleri sınırlandırmışlardır. Birinci görüşe göre, Kitap’ta ve sünnette
olmayıp sonradan ortaya çıkmış olan her şey, bunlar ister ibadet, ister âdet olsun; ister kınanmış,
ister kınanmamış olsun bid’attır. Bunlardan biri olan İzeddin b. Abdusselam da bid’atı beş farklı
açıdan değerlendirmektedir. İkinci görüşte olanlar ister ibadetlerde olsun ister âdetlerde olsun
bid’atı zemmetmişler ve her bid’atın sapıklık olduğunu söylemişlerdir. İmam Rabbânî ve Şeyh
Abdurrahman Tâğî bu görüşü benimseyen mutasavvıflardandır. Geniş Bilgi için Bkz: Abdulvehhab
Gözün-Yavuz Köktaş, Sünnet ve Bid’atın Mahiyetine Farklı bir Bakış, Gümüşhane Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.7, S 13, Gümüşhane 2018, s. 169-172 .163-184; Rahmi Yaran, ‘’Bidât’’,
DİA, c. VI, s. 129-130; İbn Abdisselâm, Ebû Muhammed İzzeddin Abdulaziz es-Sülemî, Kavâidu’lahkâm fî mesâlihi’l-enâm, Mektebetü’l-külliyyâti’l-ezheriyye, Kahire 1991, C. II, s. 204.
1501 Tâğî, bazı ulemanın, bid’atı, bid’atı-ı hasene ve bid’at-ı seyyie şeklinde ikiye ayırdıklarını ve
bid’at-ı haseneyi, bir sünneti ortadan kaldırmaması şartıyla, asr-ı saadetten ve hulafâi râşidîn
1493
1494
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Tâğî, Nakşîbendî tarikatında, bid’atın (hasene bile olsa) yeri olmadığını
vurgular. Çünkü O, bid’atı kitab, sünnet, icm’a ve kıyas’ın aksine ortaya çıkan
ameller olduğunu ifade etmiştir.
Tâğî’ye göre bir Müslümanın öncelikli görevi farz ve sünnetleri harfiyyen
yerine getirmesidir. Farz ve sünnete gerekli önemi göstermeden Cumayı ve
cemaati terk edip, riyazat ve çile ile mücahede edenleri eleştirir. Zira bir farzı
cemaatle kılmanın, onların bin çilesinden daha hayırlı olduğunu söyleyerek
yanlış uygulamaları düzeltmenin gayreti içerisindedir. Tâğî’ye göre bu gibi
uygulamalar, dini yaşantıyı zayıflatan ve bid’atlerin yayılmasını sağlayan başlıca
faktörlerdir.1502
Abdurrahman Tâğî (k.s.), yaşadığı dönemde sünnet olarak yapılan bazı
bid’atlara da örnekler getirmektedir. Bunların birkaç tanesi şu şekildedir.
Fakihler nafile namazların cemaat ile kılınmasını mekruh saydıkları
halde1503, teheccüd namazının teravih namazı tarzında cemaatle kılınması.
On iki artı bir şeklinde kılınan vitir namazının, on iki rekat kılındıktan
sonra, artı bir rekatın yerine, iki rekatın oturarak kılınması. Bunun da, oturarak
kılınan namazın sevabının ayakta kılınan namazın sevabının yarısına tekabül
ettiğinden hareketle yapılması.1504
Yöre halkının Ramazan ayında yatsı namazından önce veya sonra
toplanıp, yüksek ses ile şiir ve kasideler okumaları.
Tâğî (k.s.), tüm bunları sünneti ortadan kaldıran, sünnetin yerine geçen
örf, âdet ve bid’at olarak değerlendirmiş olup bunlardan şiddetle kaçınılması
gerektiğini ifade eder. O’nun bu sözleri, İmam Rabbânî ile aynı çizgide olduğunu
gösterir. Zira İmam Rabbânî, her bir bid’atin bir sünneti ortadan kaldırdığını
ifade ederek buna örnekler getirmiştir.1505 Örneklerden bir tanesi şu şekildedir;
İmam Rabbânî, bazı âlim ve şeyhlerin ölü birinin başına sarık sarılmasını bid’at’i
döneminden sonra ortaya çıkan salih ameller şeklinde açıkladıklarını, bid’at- seyyieyi ise
sünnetin ortadan kaldırıp onun yerine geçen amel olarak değerlendirdiklerini ifade eder. Bkz:
İbrahim Çokreşi, Kitâbü’l-İşârât,s. 103.
1502 Tâhî, Mektubat, s. 69-70.
1503 Abdurrahman b. Muhammed b. Süleyman el-Kelîbûlî, Mecmeu’l-Enhur fî Şerhi mülteka’l-Ebhur,
Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, C. 1, Beyrut, 1998, s. 204. Cemaat ile kılınması sünnet olan namazlar
olduğu gibi ( Bayram namazları ve güneş tutulması namazları gibi), cemaat ile kılınması sünnet
olmayan nafile namazlar da mevcuttur ( Revâtib sünnetleri, vitir, Duha namazları gibi). Bkz:
Muhammed el-Hatîb eş-Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc ilâ Ma’rifeti Meânî elfâzi’l-Minhâc, C. 1, elMektebetu’l-İslâmiyye, Midyat, ts., s. 219-226.Tâğî, burada cemaat ile kılınması sünnet olmayan
nafile namazları kastetmiştir.
1504 Seyyid Ebû Bekir ( Seyyid Bekrî), İanetu’t-Tâlibîn, C. 1, el-Mektebetu’-İslâmiyye, Midyat, ts. s.
253.
1505 İmam Rabbânî, Mektubat,C. I,. s.159-160.
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hasene olarak kabul etmelerini eleştirmiş, böyle bir uygulamanın bid’at
olduğunu, kefende sünnet olan elbise sayısı üzerine çıkıldığından da bu bid’atin
bir sünneti ortadan kaldırdığını ifade etmiştir.1506
Sonuç
Bir Osmanlı âlimi olan Tâğî, sünneti yaşamayı hayatının merkezine almış,
bid’atlara karşı savaş açmış bir Nakşi-Hâlidi şeyhidir. O, bu davranışıyla batıl
inanç ve hurafelerin dine girmesine engel olmak için yoğun çaba sarf etmiştir.
Sünneti yaşamada bu kadar titizlik göstermesinin altında yatan sebebin;
bid’atların, sünneti ortadan kaldırıp onun yerine geçme tehlikesi olduğu
söylenebilir.
Kendisi sadece irşad vazifesiyle dergâhında oturmakla yetinmemiş aynı
zamanda müritleri ile birlikte cephede savaşarak cihada katılmış, Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in ifadesi ile hem küçük savaşı hem de büyük savaşı hayatında
yaşamıştır. Tåğî, gerek yaşantısıyla gerek fikirleri ile yöre halkının kalplerine
nüfuz etmiş etkileri günümüz insanı üzerinde hala hissedilmektedir. Zira irşadı
ve vaazları sebebiyle Nakşibendiliğin Halıcı kolunu mürit ve halife yetiştirerek
doğu ve güneydoğuda geniş muhitlere yayılmasını sağlamıştır.
Abdurrahman Tâğî, gece gündüz demeden,
döneminin manevî
sorunlarına çözüm aramış, reçeteler sunmuş, yaşadığı topluma Kur’an ve
sünneti sevdirmiştir. Tâğî’nin düşünce ve fikirleri, ilgili ilgisiz çoğu kesim
tarafından eleştiri yağmuruna tutulan tasavvufun daha iyi anlaşılabilmesine
katkı sağlayacaktır. Sahih tasavvufun gerçek bir temsilcisi olduğuna inandığımız
böyle bir şahsiyetin fikirlerinin daha fazla okunup öğrenilmesi önem arz
etmekle beraber, tasavvufa yapılan haksız eleştirilerin de önüne geçilecektir.
Abdurrahman Tâğî, yaşantısıyla selef-i sâlih’in yolunda olduğunu
göstermiştir. O’na göre tasavvufun sınırları Kur’an ve Sünnet ile belirtilmiş, bu
iki temel kaynak ile bağdaşmayan tasavvuf hayatını eleştirmiştir. Sünnet
merkezli bir hayatı kendisine yaşam prensibi olarak kabul etmiş, aksi
davrananları da uyarmaktan geri durmamıştır.
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ÖZET: Şair Muhammed Sâlih tarafından kaleme alınan Şeybânî-nâme, Hicri 905911 yılları arasındaki tarihî olayları, Şeybânî Han ve Timurlular arasındaki kanlı savaşları
aksettiren manzum bir kronik olup esasen, Şeybânî Han’ın askerî sefer ve zaferlerini tasvir
etmek, adını tarih sayfalarına yazdırmak adına tertip edilmekle beraber, dönemine dair
pek çok önemli bilgiye ulaşmamızı sağlaması bakımından da önemlidir. Şeybânî-nâme, o
dönemde yaşayan halkın yaşamını ve göçebe beyler ile askerlerinin davranışlarını
gerçekçi bir dille anlatır. Eserde, savaş ve muhasaraların yanı sıra tabiat tasvirleri,
dönemin bazı kültürel hususiyetleri, çeşitli araç ve gereçleri, yerleşim yerleri ve bazı
değerlendirme sahiplerinin merhametsiz bir kişi olarak tanımladıkları Şeybânî Han ile
yanında veya karşısında yer alan şahsiyetlere dair çeşitli bilgilere de yer verilmektedir.
İnsan, padişah da olsa toplumun bir üyesi olduğuna göre, tutum ve davranışlarına,
yaşamına dair maddî ve manevi özelliklere bakarak ait olduğu topluluğun nereden gelip
nereye gittiğine ilişkin çeşitli bilgilere de ulaşılabilir. İşte, şair Muhammed Sâlih’in
kaleminden, Şeybânî Han özelinden, beraberinde gözlemlenen beşeri ilişkilerden yola
çıkılarak o dönem toplumunun bazı özelliklerine de ışık tutmayı hedefleyen bu çalışma,
tarama yöntemiyle elde edilen beyitlerde, konuya ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi
suretiyle ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Muhammed Sâlih, Şeybânî-nâme, Şeybânî Han, manzum
kronik, somut ve soyut insanî özellikler.

Paper /Poster / Exhibition Title: Muhammed Sâlih through
the eyes of Şeybânî Khan.
ABSTRACT: Şeybânî-nâme, taken by the poet Muhammad Sâlih, is a verse
chronicle reflecting the historical events between the years 905-911, the bloody wars
between the Şeybânî Khan and the Timurids, and is mainly intended to depict the military
expeditions and victories of the Şeybânî Khan Khan and to name the history pages it is also
important to ensure that we have access to many important information about the period.
Şeybânî nâme tells the life of the people living at that time and the behavior of nomadic
bears and soldiers as a realistic dill. In addition to war and sieges, there are also
descriptions of nature, some cultural features of the time, various tools and equipments,
settlements and various information about Şeybânî Khan which some of the evaluators
have defined as merciless person and the persons standing beside or in front of them.
Since man, as a sultan, is a member of the society, his attitudes and behaviors can be
accessed by looking at the material and spiritual characteristics of his life, and various
information about where the community comes from and where he belongs. This study
aims to shed light on some characteristics of society at that time by going out of the human
relations observed with the poet Muhammed Sâlih's pen and Şeybânî Khan, and will be
examined through the evaluation of the information about the subject in the couplets to
be obtained by the screening method.
Key Words : Muhammed Sâlih, Şeybânî-nâme, Şeybanî Khan, verse chronic,
concrete and abstract human characteristics.
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İnsan, padişah da olsa, toplumun bir üyesi olduğuna göre tutum ve
davranışlarına, yaşamına dair somut ve soyut özelliklerine bakarak ait olduğu
topluluğun nereden gelip nereye gittiğine ilişkin çeşitli bilgilere de ulaşılabilir.
İşte, bu çalışma, şair Muhammed Sâlih’in kaleminden, Şeybânî Han özelinden,
beraberinde gözlemlenen beşeri ilişkilerden yola çıkılarak o dönem toplumunun
bazı özelliklerine de ışık tutmayı hedeflemektedir. Çalışma, tarama yöntemiyle
elde edilecek beyitlerde, konuya ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle ele
alınacaktır. Elbette burada eserin tamamının değerlendirilmesi mümkün
olmamıştır, ancak, dönem ve Şeybânî Han ekseninde teşekkül edecek çalışmalara
ışık tutacağı kanaatiyle konunun, tarafımızca kaleme alınması uygun
bulunmuştur. Çalışmada, bilgiler Muhammed Sâlih, Şeybânî-nâme (GirişTıpkıbasım-Metin-Tercüme), Haz. Yıldız Kocasavaş, Çantay Kitabevi, İstanbul
2003 künyeli çalışmamızın 1b-100b varaklarından tarama yöntemiyle derlenen
örneklerin değerlendirilmesi yoluna gidilmiştir.
Bireylerin doğa toplumlarında, uygarlaşmış toplumlara oranla daha az
hakka sahip olduğu, davranışlarının sayısız tabularla kısıtlandığı bilgisini aktaran
Geçtan (1995: 15-16)’ın ifadesiyle “Örneğin, Bengal’deki bazı ilkel gruplarda
oturma, kalkma, ayakta durma, yürüme, su içme, yemek yeme gibi günlük
eylemler bile kurallarla sınırlanmıştır. Dolayısıyla ilkel toplumlarda birey,
toplumdan ayrı bir bütün olarak var olamaz.” Peki, birey, sadece ilkel
topluluklarda mı toplumdan ayrı bir bütün olarak var olamaz, yoksa, ilkel
toplumlar sonrasında da mı toplumun özelliklerini taşımaya devam eder?
Çalışma, somut ve soyut özellikleriyle Şeybânî Han’ın, etrafındaki kişilerle
ilişkilerinin değerlendirilmesiyle sınırlandırılmakla birlikte, amacımız,
davranışlarının gerisindeki dinamik güçlerin tanıtılması, kendisinde doğal olarak
var olan yapıcı ve yaratıcı eğilimlere bakarak toplumuna ve dönemine ışık tutmak
olacaktır. Böylelikle, tarihte iz bırakan şahsiyetlerden biri olan Han’ın portresine,
yakın çevresindeki bir şâirin, Muhammed Sâlih’in değerlendirmesiyle
bakılacaktır.
“Türk tarih ve edebiyatında umumiyetle, her medeniyet devresi ve her
sosyal tabaka kendisini temsil eden belli tipler doğuruyor. Bir medeniyet
devresinden başka bir medeniyet devresine geçince edebî eserlerdeki tipler de
değişiyor.” diyen Kaplan (1985:6)’ın bakış açısıyla, tipler, gerek tarihî bir şahsiyet
olarak, gerekse kurgulanan bir eserin kahramanı olarak, esasen toplumunun
1507
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somutlaşan bir örneği şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Toplumu tipten, tipi de
toplumundan soyutlamak mümkün değildir. Bu görüşten hareketle, Şeybânînâme şâirinin gözüyle Han’ın özelliklerini bazı başlıklar altında toplayacak
olursak;
I.Somut Özellikler:
I.1. Fizikî Görünüm, Özellikler ve Yakın Çevre
Han, iri yapılıdır, sesi de niyeti gibi güzeldir: Tab’ıdur asru biyik himmeti
dik/ Söz üni yahşı barı niyyeti dik (14a/2) Şeybânî-nâme şâiri, Han’la ilk
karşılaşmasını anlattığı satırlarda da adeta bir resim çizmekte, son derece canlı
bir betimleme yapmaktadır. Buna göre; Han’ın sırtında Davudî bir zırh ve başında
o zırha uygun bir miğfer bulunmaktadır. Sadağı belinde, yayı elinde; beyleri de
sağında ve solundadır. Beyler bir tarafında dolaşmakta iken, bir tarafında da
devlet ricâli oturmaktadır. Onların Han’a baba gibi olduklarından ve devranın
şahına mürebbî olduklarından söz edilir: İgnide bir zırıh-ı Dâvûdî/ Zırıhıga yaraşa
hem hûdı; Sadagı bilide yayı kolıda/ Bigleri ongıda hem solıda; Bir yanıda basa
eylep cevelân/ Olturup irdi karacın dîvân; Kim atalıg idi ol hanga/ Hem mürebbî bu
şeh-i devrânga (19a/1-4) Şeybânî-nâme şâiri, Han’ı betimlerken, başının üzerinde
ona (veya kalkanına) uygun bir miğferi bulunduğunu söyler. Miğferinin görünüşü
gonca gibidir; gül yaprağı gibi kırmızılık onun alâmetidir yani miğferinin kırmızı
oluşu ile dikkat çekmektedir: …/ Anga lâyık başı üzre hûdî (14b/6) Hûdınıng
sûretidür gonçe-misâl/ Berg-i gül yanglıg uranggusıdur al (14b/10) Şeybânî Han,
Buhara Kalesi’ni ele geçirdikten sonrasında Bâkî Tarhan’ın anasının bir kız
torununu huzuruna getirmesi sonrasında onunla nikâhlanır ve kıza âşık olur.
Sonrasındaki dizelerde, Muhammed Sâlih’e üzerindeki elbiselerin basit olup
güzel olmayışının kendisini çok düşündürdüğünden dert yanar ve eşinin
kendisini ayıplarsa ne yapmak lâzım geldiğini sorar: Bir ‘aceb fikr köngülge
kiledür/ Mini asru mütefekkir kıladur; Uşbu tonlar ki kiyip-min hâlâ/ Bî-tekellüftür
ü irmes zîbâ; (26b/7-8) … ‘Ayb eger kılsa nidür çâre-i kâr/ Mini bu fikr kılıptur efgâr
(26b/10) Yürüdüğünde ise tarzı ejder gibidir, o onun üstünde erkek aslan gibidir
yani son derece etkileyici bir yürümesi bulunmaktadır: Yügürürde yosunı ejder
dik/ Ol anıng üstide şîr-i ner dik (15a/5)
I.2. Han’ın Söz Ustası Oluşu
Metinde Han, söz âleminin padişahı ve sabah akşam söz arkadaşı olarak
vasıflandırılmaktadır: Han irür pâdişeh-i ‘âlem-i söz/ Han irür irte kiçe hem-demi söz (11a/5) Han’ın sözü aşk dünyasından ve gayb lisanındandır (gayb âlemine
ait lisandandır): Han sözi ‘ışk cihânıdındur/Han sözi gayb lisânıdındur (11a/6)
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Han’ın kendisi hem âşık, hem de âriftir; söz bakımından da hepsine vâkıftır: Han
özi ‘âşık irür ‘ârif hem/ Barça söz cânibidin vâkıf hem (11a/7) Han’ın kendisi
sözü pek güzel söyler; nazım ile nesri beğenilen şekilde söyler: Han özi sözni besî
hûb aytur/ Nazm ile nesrni mergûb aytur (11a/8)
I.3. Han’ın Sesi Güzeldir
Sesi de niyeti gibi güzeldir; dertlicedir ve o şivede onun icâzı vardır: … Söz
üni yahşı barı niyyeti dik (14a/2); Derd-mendânedür âvâzı anıng/ Bardur ol
şivede i’câzı anıng (14a/8)
I.4. Güzel Şiir Okur
Şiiri zevkle, güzel okur, kendisi de şevkle güzel söyler: Şi’rni hûb tanır zevk
bile/ Özi hem hûb aytur şevk bile (14a/3)
I.5. Şâir Olarak Şeybânî Han
Şeybânî Han, devlet adamlığının yanı sıra şairdir, Türkçe ve Farsça
beyitleri vardır. Muhammed Sâlih’e göre, Türkçe beyitleri katıksız, saf şerbettir
ve Farsça şiirleri de güzeldir. Hepsi güzel, selis ve gönül alıcıdır; tabiat
sahiplerine (yaradılışında meziyet olanlar için) celîs ve dil-keştir (onlarla
birarada ve gönül alıcıdır). Pek çok meşhur muammâları vardır ve Türkçe ile de
imâları vardır: Türkî ebyâtı irür şerbet-i nâb/ Fârisî şi’rleri hem sîr-âb (14a/4)
Barça sîr-âb u selis ü dil-keş/ Tab’ ehliga celîs ü dil-keş (14a/5) Asru meşhûr
mu’ammâları bar/ Türkçe til bile îmâları bar (14a/6)
I.6. Yazısı Güzeldir
Muhammed Sâlih’in belirttiğine göre Han’ın yazısı son derece güzeldir.
Kalemi âdeta misk saçmaktadır, kimse onun gibi yazı yazamamıştır: Kalemi dagı
irür müşk-feşân/ Hattı dik birmediler hîç nişân (14a/7)
I.7. Son Derece İyi Kılıç Kullanır
Muhammed Sâlih, eserinde, Şeybânî Han’ın ne derece iyi kılıç kullandığını,
savaştığını anlatır. Ona göre, Han’ın kılıcı kahır ateşinden bir alevdir, herkes onu
gördüğünde ona ‘alev’ der. O alev nerede yükseldi ise önünde hiçbir engel
kalmaz. Muhâlifin yüzüne kılıcını çekse gözüne ateş ve alev gibi görünür. Kılıcı
ateş değil akan sudur, kılıcı kılıç değil can merhemidir. Fitnenin ateşini
söndürendir; itaatsizlik eden kimseyi doğru yola yönelticidir. Kim ki ona
kötülük etmeye kalkarsa canından olur. Yolunu şaşırmış düşmanların kâtilidir
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ve Esedullah’ın (Allah’ın arslanı Hz. Ali) zülfikârıdır: Kılıçın çikse muhâlif yüzige/
Körünür ot u yalın dik közige; Ot imes âb-ı revândur kılıcı/ Tîg imes merhem-i
cândur kılıcı; Fitnening otını söndürgen ol/ Kim ki ser-keş anı köndürgen ol; Kim
yamanlıknı anga yavutadur/ Bogzıdın âb-ı revân dik ötedür; Kâtil-i düşmen-i
güm-râhdur ol/ Zü’l-fikâr-ı Esedu’llâh’dur ol (14b/1-5)
I.8. Son Derece İyi Kalkan Kullanır

Muhammed Sâlih’e göre, Han’ın kalkanı, Hz. Davud’un zırhı gibidir ve
başının üzerinde ona lâyık bir miğfer vardır. Oku aslâ kendisine yaklaştırmaz,
yaklaşsa da ok, ona aslâ işlemez: Cîbesidür zırıh-ı Dâvûdî/ Anga lâyık başı üzre
hûdî; Hergiz oknı özige yavutmas/ Yavusa hem anga hergiz ötmes (14b/6-7)
Kalkanları siyah bir kaytas(?)tır ve Arap kaplanı, panterin solukları (gibi)dır:
Cîbeler atı siyeh kaytasî/ Bebr-i ‘Arabiyyet peleng enfâsı (15a/4)
I. 9. Son Derece İyi Ok Kullanır
Eserde, şâir Muhammed Sâlih, Han’ın iyi ok kullandığına dâir bilgiler
aktarır: ‘Âkıbet han-ı cihân-gîr özi ok/ Cav sarı atnı yügürtüp atıp ok (50a/11)
Niçesini atıp urgan boldı/ Yalguz ol cavnı kaçurgan boldı (50b/1) “Cihangir Han
bizzat kendisi de sonunda ok atarak düşmana doğru atını koşturdu. Birçoğunu
atıp vurdu ve tek başına düşmanı kaçırttı.”
I.10. Diğer Savaş Araç-Gereçleri (Süngü, Ok, Hançer,)
Muhammed Sâlih, eserinde, Han’ın savaş araç-gereçlerinden süngüsüne,
okuna, hançerine de yer verir. Buna göre, Han’ın süngüsü zafer gülistanının
servisidir; Oku zafer gecesinin mumudur. Süngüsü cismi viran eder, oku can
arasında dolaşır. Hançeri sineye giricidir; kaba sineye yaraşanı vericidir:
Süngüsi serv-i gülistân-ı zafer/ Nâveki şem’-i şebistân-ı zafer; Süngüsi cismni
vîrân eyler/ Nâveki cân ara cevlân eyler; Hanceri kökrek ara kirgüçidür/ Kaba
kökrekke sezâ birgüçidür (15a/1-3)
I. 11. Yeri Türkistan’dır ve Özbek Halkına Muazzam Handır
Şeybânî-nâme şâiri, bilginlerin kendisine Şeybânî Han’ın yerinin
(ülkesinin) Türkistan olduğunu, Özbek halkına muazzam han olduğunu
söylediklerini aktarır: Hâlî, anıng yiri Türkistân’dur/ Özbek iliğe mu’azzam
handur (16b/11)
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II. Soyut Özellikler:
II. 1. Han ve Dîn
Muhammed Sâlih’in anlatımında, Han, Tanrı’nın gölgesidir ve Rahmân
onu halîfe olarak tahta oturtmuştur. Bunun için de gâipten adının Muhammed
olduğu ve ebedî devlet sahibi olduğu düşünülmektedir: Tingri’ning sâyesi
Şibânî Han/ Kim anı koydı halîfe Rahmân (11a/10); Gaybdın atı Muhammed
boldı/Kâbil-i devlet-i sermed boldı (11a/11) Han, Tanrı emrine (dinin emir ve
buyruklarına) candan bağlıdır: Tingri emrin eşitür cân birle (12a/5)
Mutasavvıftır: …/ Hâl birle mutasavvıfdur özi (14a/1). Şeybânî Han’ın isteği,
yürüyüp Kâbe’ye kadar almaktır: Ol yörüp Ka’be’geçe algusıdur/ Ehl-i inkâr
bakıp kalgusıdur (12a/10) Savaş da Tanrı nusret verdiği için kazanılır: Az kişi
birle kalın cavga kirip/ Tingri nusret birip ol cavnı kırıp (12a/1) “Az kişi ile çok
düşmanın içine girip Tanrı nusret verdiğinden o düşman askerini kırar.” Didi
Karşı’gadur imdi nevbet/ Tileli Hazret-i Hak’dın nusret (41b/2) “Şimdi sıra
Karşı’dadır; Allah’tan yardım dileyelim, dedi.” Han, şaire göre, evliya sohbetine
erişmiş ve takva sahiplerinin hizmetine ulaşmıştır. Gönlünde zikr ile
meşguldür; Allah’ı zikr eden kimse de onun için makbuldür. Erken kalkmayı
ihmal etmez ve cevher saçmayı da terk etmez. Halkı uyurken, o din padişahı
(metinde bu şekilde geçmektedir) uyanık olur ve seher vaktine kadar tövbe
eder: Evliyâ sohbetiga yitkendür/ Etkıyâ hıdmetiga yitkendür (12a/1) Könglide
zikr ile meşgûltur ol/ Kim ki zâkir anga makbûltur ol (12a/2) Eylemes fevt
seher-hîzlıgın/ Eylemes terk güher-rîzlıgın (12a/3) Halknı uyku zebûn
kılganda/ Başların baht nigûn kılganda (12a/5) Bolur ol pâdişeh-i dîn bîdâr/
Tâ seher vaktı kılur istigfâr (12a/6) Metinde, Han’ın sıfatları arasında pâdişehi dîn “din pâdişahı”, yanı sıra pâdişeh-i dîn-perver (41a/6) “dinin koruyucusu
pâdişah” da geçmektedir. Muhammed Sâlih, bilginlerin kendisine Han’dan
“Mehdi-i zamân” (zamanın Mehdisi) olarak bahsettiklerini nakleder: Ol kişi
bardur Şibânî Han/ Han-ı Şibân’dur u Mehdî-i zamân (16b/10) Han’ın,
metinde, Allah’a şükr etmesine sıklıkla yer verilir: Ol kiçe kondı uşol tigrede
han/ Kılıban şükr-i cenâb-ı Yezdân (25a/5) “(Şeybânî) Han, o gece Hz. Allah’a
şükr ederek o çevrede konakladı.” Ele geçirmek istediği Buhara şehri için
metinde Han “Tingri’din bizge Buhârâ bâkî” (25a/7) yani “Tanrı’dan da bize
Buhara bâkî olsun” derken olduğu gibi, her fırsatta Tanrı’yı zikretmektedir.
Han, Muhammed Sâlih’in anlatımında, imândan habersiz olan bütün oğlan ve
uşaklarına imânı öğretendir: Hannıng ol merhametini işitip/ Kaçkan il bir
birisige aytıp; İlleri kildi ise her yandın/ Bî-haber irdi barı îmândın; Han yıgıp
oglan uşagın yeksân/ Örgete birdi barıga îmân (42b/2-4).
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II. 2. Han ve Kur’ân
Şeybânî-nâme şâiri, Han’a nasıl yöneldiğini anlattığı dizelerde, bilginlerin
kendisini “Onun işi Kur’ân iledir” diye övdüklerini aktarır: Bardur anıng işi
Kur’ân birle/ Olturuptur niçe sultân birle (17a/4) Han, Kur’ân’a severek
uymaktadır, şeytanla işi yoktur, onu nefretle kovar (kötü fiili
bulunmamaktadır): Sivüben asraganı Kur’ân’dur/ Yigirip kavlaganı şeytândur
(11b/2) Nüktesi, Kur’ân nüktesidir, meclisi rûhânî meclistir: Nüktesi nükte-i
Kur’ânîdür/ Meclisi meclis-i rûhânîdür (11b/4) Dertli şekilde sesini yükselterek
Kur’ân okumaya başlasa, Tanrı sevdiği kullarını ağlatır ve devin geldiği yolları
bağlatır: Derd-mendâne çikiben âvâz/ Kılsa Kur’ân okumaknı âgâz (11b/5)
Yıglatur Tingri siver kullarnı/ Baglatur dîv kilür yollarnı (11b/6) Han’ın, Buhara
şehrini ele geçirdikten sonra şehir halkına haber gönderdiği ve buna göre de
“Min bu şehr içre okup-men Kur’ân” (25a/11) “Ben bu şehirde Kur’ân
okumuşum” dediği görülmektedir. Buradan da, fetih öncesi-fetih sonrası, her
fırsatta duayı eksik etmediği anlaşılmaktadır. Han, o derece güzel Kur’ân okur
ki tilâvetle meşgul olduğu zaman mukaddes ruhlar etrafında toplanır; Harflerin
tam telaffuzuna çok riayet eder ve onu bilene inayette bulunur. Güzel kelâm
sahibi yüzlerce hâfız olsa ve hepsi medd ve idgâma vâkıf olsa; o, okumaya
başlayınca o topluluktan aslâ itiraz sesi yükselmez: Çün tilâvet bile meşgul bolur/
Anga ervâh-ı mukaddes ökülür (13b/2) Asru mahrecni ri’âyet eyler/ Anı bilgenge
‘inâyet eyler (13b/3) Bolsa yüz hâfız-ı ferhunde-kelâm/ Barısı vâkıf-ı medd ü
idgâm (13b/4) Ol kılur bolsa kırâ’at âgâz/ Çıkmas ol hayldın aslâ âvâz (13b/5)
II. 3. Han ve İlim
Han, ilim sâhibi olup her ne sorulsa cevaplar; halkının her ne müşkülü
olsa, o bütün müşkülleri çözecek yeterliliktedir. Pek çok mesele, hatırındadır:
‘İlmi bar ança ki bir kişverde/ Bolmasa ‘ilm sözi defterde (12b/5) Her nime
halkka müşkil bolsa/ ‘İlmdin her niçe sâyil bolsa (12b/6) Ol kılur hal barı
müşkillerni/ Sâkit eyler barı sâyillerni (12b/7) Asru köp mes’eledür yâd anga/
‘İlmdin cân irür âbâd anga (12b/8) Kirse tevhîd ü tasavvuf sözige/ Yoktur hîç
tevakkuf sözige (12b/9) Bir risâle ki kişi yâd kılur/ Han anıng sözlerini hûb bilür
(12b/10)
Han, ilim sahiplerini çok fazla ister; cahillik edeni de fazlasıyla sıkıştırır:
‘İlm ehlini ‘acâyib ister/ Cehl kılgannı be-gâyet kıstar (11b/7) İşi gücü hep
yumuşaklık iledir; sözü ve sesi hep ilim iledir: İşi vü küçi barı hilm bile/ Sözi vü
üni barı ‘ilm bile (11b/8)
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II. 4. Han Yumuşak Huyludur
Muhammed Sâlih’e göre, Şeybânî Han, yumuşak huyludur, bu bakımdan
ikinci Hz. Osmandır; Her ne olsa yumuşaklıkla karşılar, bu vasıf onda çok güçlü
olup peygamber yumuşaklığının nuru vardır. İşi gücü daima yumuşaklıkladır:
Hilm ile kûh-ı girân-sengdür ol/ Sâhib-i dâniş ü ferhengdür ol (13a/7) Hilm birle
ki nümâyân boldı/ Sânî-i Hazret-i Osmân boldı (13a/8) Her ne kilse kiçürür hilm
bile/ Lutf câmın içürür hilm bile (13a/9) Bu sıfat asru kavîdür anda/ Nûr-ı hilm-i
nebevîdür anda (13b/1) İşi vü küçi barı hilm bile/ Sözi vü üni barı ‘ilm bile
(11b/8)
II. 5. Han, Cömerttir
Han, zavallılara gümüş ve akçe verir. Hak edenlere cömertlik gösterir.
Şâirin, Han’ın cömertliğinden bahsederken ilgi çeken bir nokta da nerede
cömertlik gösterileceğini bildiğine dair satırlara yer vermesidir: Asru köptür
kerem ü cûdı anıng/ Cûd irür gayet-i maksûdı anıng; Kerem ü cûd mahal birle
kılur/ Kerem ü cûd mahallini bilür; Bî-nevâlarga birür sîm ü direm/
Müstehaklarga kılur cûd u kerem (15a/6-8)
II. 6. Han’ın Yaradılışı Zariftir
Şeybânî-nâme’de, Han’ın yaradılışındaki zarafete de bazen gerek hal ve
tavrından hareketle, bazen de bizzat zarîf kelimesi kullanılarak yer
verilmektedir: Vasl eyyâmıda ol han-ı zarîf/ Kim özi dik bar idi tab’ı latîf (26b/4)
“O kavuşma gününde zarif Han ki kendisi gibi tabiatı da lâtif idi”
II. 7. Han, Hüner Sâhibidir.
Özellikle de Zırh Yapımındaki Ustalığıyla Hz. Davud’a Benzetilir
Eserde, Han’ın pek çok hünerinin olduğu ifade edilmektedir. Bunlardan
zırh yapımındaki ustalığı üzerinde durulmaktadır. Han, bu işte o derece ustadır
ki bir zırh ustası onun yaptığı işi gördüğünde âciz kalmış ve çaresizlikten
ağlamıştır: Dünyîde hîç hüner kalmaydur/ Kim anga han közini salmaydur
(15a/9) Zırh işlerde irür ol Dâvûd/ Rûh-ı Dâvûd’nı eyler hoşnûd; … (15b/1-11)
I.8. Han Lütuf Sahibidir
Eserde, Han’ın lütufkâr oluşuna ilişkin pek çok örneğe yer verilmiştir.
Buhara’yı ele geçirmeden önce şehir halkına gönderdiği haberde bizzat lütuf
kelimesini zikrettiği ve lütufta bulunduğu görülmektedir: “…Min alarga şefkat
eyler-min/ Barçasın lutf bile siler-min; Rahmet ü lutf kılur-min izhâr/ … (25b/2764
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3) “Ben onlara şefkat ederim; hepsini lütufla okşarım. Rahmet ve lütuf
gösteririm; …” Han, huzuruna gelen Muhammed Sâlih’e elini lütufla uzatmıştır.
Şâirin Han’ın huzuruna korka korka vardığına, eğilip önünde şükürde
bulunduğuna tanıklık ettiğimiz satırlarda, Han’ın şâirin hâlini sorduğu, şefkatle
davranıp kendisini kaygılarından kurtardığı gözden kaçmamaktadır: İgnide bir
zırıh-ı Dâvûdî/ Zırıhıga yaraşa hem hûdı; Sadagı bilide yayı kolıda/ Bigleri ongıda
hem solıda; Bir yanıda basa eylep cevelân/ Olturup irdi karaçın dîvân; Kim atalıg
idi ol hanga/ Hem mürebbî bu şeh-i devrânga; Kolını lutf bile kıldı dırâz/ Min
tüzüp cân ara âheng-i niyâz; Korka korka kademiga yittim/ Baş koyup allıda şükri
ittim; Eyledi lutf sorup hâlımnı/ Bildi yek-ser mening ahvâlımnı; Şefkat birle meni
şâd itti/ Kaygudın bendeni âzâd itti (19a/1-8)
II. 9. Han, Şefkat Sâhibidir
Han, perişan hâldeki Buhara halkına şefkat göstermiştir: Eyledi hükm ki ol
kurganga/ Ya’nî kalgan ulus-ı hayrânga; Tigmesün hîç kişidin zahmet/ Kim
münâsibdür alarga şefkat (41a/8-9) “O, kurganda şaşırmış hâlde kalan halka
şöyle hüküm kıldı: Hiç kimseden onlara zahmet değmesin; çünkü onlara şefkat
münasiptir.”
II. 10. Han, Merhamet Sâhibidir
Muhammed Sâlih’in anlatımıyla Han, merhamet sâhibidir. Hezâr şehrinin
alınması esnasında adamlarının nâzenîn kızları esir edip aralarından güzellerini
seçip almaları hâdisesinde, Muhammed Sâlih’in anlatımıyla, onları bundan men
etmesi, ‘gülün dikenden koparılması gibi kızların hepsini Özbek halkından
ayırdı (ganimet alınmasını önledi)’ benzetmesiyle aktarılmıştır: Nâzenîn kızlar
esîr eylediler/ Ol aradın yene hem sıyladılar; Hanga ol hâdise bolgaç ma’lûm/ Kıldı
kızlardın alarnı mahrum (42a/10-11); Özbek ilidin ayırdı barını/ Hârdın gül kibi
tirdi barını; Hannıng ol merhametini işitip/ Kaçkan il bir birisige aytıp (42b/1)
II. 11. Han da Her İnsan gibi Âşık Olur
Buhara Kalesini fetih sonrası Bâkî Tarhan’ın anası, Han’ın huzuruna
(fitne-baz olduğu belirtilen) 12 yaşında bir kız torununu (oğlu Barlas’ın kızı)
getirir, Han onu nikâhlayarak kendine alır ve âşık olur. Bu satırlarda Han da olsa,
aşkın karşısında insanın mağlubiyeti görülmektedir: ‘Akd itip anı kolıga aldı/
Nakd-ı ‘ışkını köngülge saldı (26a/8) Boldı han köngli besî mâyil anga/ Kögsi üzre
yasadı menzil anga; Geh tutar irdi anıng gabgabını/ Geh susar irdi şekerdin
lebini… (26a/10-11) “Nikâhlayıp onu kendine aldı ve onun aşkını gönlüne
saldı.”… “Han’ın gönlü ona pek meyl etti (sevdi) ve göğsü üzerinde ona bir yer
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verdi. Bazen onun çenesini tutar idi; bazen de şekerden dudağını öpmek
isterdi…”
Eserde, Sultan Ali Mirza’nın anasına Han’ın aşkını ifade etmesi de oldukça
lirik bir sahnedir: Çün bu sözlerni semâ’ eyledi han/ Didi oldur manga âsâyiş-i
cân; İşitip-men sıfatını bisyâr/ Gâyibâne min anga ‘âşık-ı zâr/ Min Semerkand’nı
ansız niteyin/ Cesed-i tireni cânsız niteyin; Oglu oğlumdur u özi yârim/ Dil-ber ü
hem-nefes ü dil-dârım (29a/5-8) “Han bu sözleri işittiğinde ‘Bana can huzuru
odur.’ dedi. Ben, onun vasıflarını çok işittim; onu görmeden ona şiddetli şekilde
tutkunum. Ben Semerkand’ı onsuz ne yapayım; kara cesedi cansız ne yapayım?
Oğlu oğlumdur ve kendisi (de) benim yârimdir; dilberim, arkadaşım ve (de)
sevgilimdir.”
Şeybânî Han’ın Babur Mirza’nın kızkardeşine aşkı ve bu aşka dair
Muhammed Sâlih’in yaptığı benzetmeler dikkatten kaçmamaktadır: Han bu
hâletde anıng dik ‘âşık/ Kim digey-sin tiriliptür Vâmık; Yâr ‘Azrâ-sıfatî şehr ara/
Han kılıp taşkarıdın vâveylâ; Bar idi ol sanem-i zîbâga/ Nisbeti şehr dagı mîrzâga;
Aytayın nisbetini fâş sanga/ Hâsılâ irdi karındaş anga; Gâyibâne bolup irdi ‘âşık/
Anı ‘Azrâ dip özini Vâmık; Gâyibâne sıfatını işitip/ ‘Işkda işi bu yirlerge yitip …
(73b/4-9) “Han bu durumda, Vâmık gibi âşık idi; sanki Vâmık dirilmiştir,
denirdi. Yâr şehirde Azrâ gibi idi; Han da dışarıdan inlemekte idi. (Han’ın) o put
gibi güzele, şehrin de Mirza’ya bağlılığı var idi. Bağlılığını sana açıklayayım,
sonuçta ona kardeş idi. Gâyipten (görmeksizin) âşık olmuş idi, ona Azra,
kendisine (de) Vamık der idi (onu Azra’ya, kendisini de Vâmık’a benzetir idi).
Bilinmeyen vasıflarını işitip aşkta işi buralara ulaşınca,…”
II. 12. Han, Çok Çalışır, Gayretkeştir
Han, gece gündüz, ay ve güneş gibi durup dinlenmeden, mihnet ve
ayrılıktan dönmeden bazen çölü gezer, bazen Semerkand ve Horasan’ı gezer.
Çok savaşarak Türkistan’ı alıp Arap ve Hindistan’ı kendime özendireyim (tâbî
kılayım) der: Tün ü kün ay u kuyaş dik tınmay/ Mihnet ü tefrikadın kayıtmay
(11b/9) Gâh sahrâ vü beyâbân’nı kizip/ Geh Semerkand ü Horasân’nı kizip
(11b/10) Köp uruş birle alıp Türkistân/ Bakturay dip ‘Arab ü Hindistân (11b/11)
Han, başka şeylere meyletmez, bir an bile işinde (padişahlık işinde) gaflete
düşmez: Bâde içmek sarı bolmas mâyil/ Bir zaman işidin olmas gâfil (12b/4)
II. 13. Erken Kalkar, Geceleri Sabaha kadar Uyanıktır
Şeybânî Han, erken kalkar, seher vaktine kadar uyanıktır: Eylemes fevt
seher-hîzlıgın/ Eylemes terk güher-rîzlıgın; Derd birle kiçeler yıglar zâr/ Kiçeler
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yıglamagıda iş bar; Halknı uyku zebûn kılganda/ Başların baht nigûn kılganda;
Bolur o pâdişeh-i dîn bîdâr/ Tâ seher vaktı kılur istigfâr (13a/3-6) “Seher vakti
(erken) kalkmayı ihmal etmez ve cevher saçmayı da terk etmez. Dert ile geceleri
inleyerek ağlar ve geceleri ağlamasında bir iş (hikmet) var. Halkı uyku,
pençesine aldığında ve baht, onların başlarını eğdirdiğinde; o din padişahı
uyanık olur ve seher vaktine kadar tövbe eder.”
II. 14. Han’ın Adâlet Duygusu ve Âdil Davranışı
Han, adaleti lütufla göstermektedir: Körsetip ‘adlnı ihsân birle/ Tingri
emrin eşitür cân birle (12a/5)
II.15. Hanın Aklına Dair
Şeybânî Han, eserde aklı ile de övülmekte, asıl devletin akıldan olduğu
vurgusu yapılmaktadır: ‘Akl ile bu ‘alî-i ‘asrdur ol/ Şâh irmes velî-i ‘asrdur ol
(12b/1) ‘Akldındur bu ki devlet barıda/ Barça esbâb-ı ferâgat barıda (12b/2)
II.16. Han ve Ordusu Savaşçıdırlar
Az kişi ile bile olsa düşman içinde girdiğinde, düşman askerini kırar: Az
kişi birle kalın cavga kirip/ Tingri nusret birip ol cavnı kırıp (12a/1) Han,
Semerkand’a vardığında halk, Han’la savaşacak ve ona karşı duracak kimsenin
olmadığını söyler: Ol kişi birle uruşur kişi yok/ Anıng allıda turuşur kişi yok
(28a/4)
II. 17. Siyâsî Düşünce ve Hareketleri
Han’ın maksadı, yürüyüp dini yaymak, şeriati süslemek ve Müslümanlara
kuvvet vermektir, o yüzden kılıcı da eserde, din kılıcı olarak geçmektedir:
Niyyeti şer’ga ziynet birmek/Ehl-i İslâm’ga kuvvet birmek (12a/4) Han, çok
savaşarak Türkistan’ı alıp Arap ve Hindistan’ı kendime özendireyim (tâbî
kılayım) der: Köp uruş birle alıp Türkistân/ Bakturay dip ‘Arab ü Hindistân
(11b/11) Hasm anga kasd okını şibelep/ Ol yörüp dîn kılıçını yibelep (11b/2)
Yine, Şeybânî Han, bütün bunlardan dolayı, Kâbe’ye kadar yürüyüp almak
isteğindedir: Ol yörüp Ka’be’geçe algusıdur/ Ehl-i inkâr bakıp kalgusıdur
(12a/10)
II. 18. Han, Sefahate Düşkün Değildir
Şeybânî-nâme şâirine göre Han, diğer hanlar gibi meclis kurmaz, yiyip içip
eğlenmenin sözünü etmez. Şarap içmeye meyl etmez; bir an bile işinde
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(padişahlık işinde) gaflete düşmez: Özge hanlar kibi meclis kurmas/ ‘Ayş u ‘işret
sarıdın dem urmas; Bâde içmek sarı bolmas mâyil/ Bir zaman işidin olmas gâfil
(12b/3-4)
II. 19. Han’a Verilen Bazı Sıfatlar
Şeybânî Han’a ilişkin eserde, pek çok sıfat bulunmaktadır. Bunlardan
bazıları;
Han-ı Şibân ve Mehdî-i zamân: Ol kişi bardur Şibânî Han/ Han-ı Şibân’dur
u Mehdî-i zamân (16b/10) “O kişi Şeybân Han’ıdır ve o, zamanın mehdîsidir.”
Han, Hazret-i İmâmü’z-zamân ve Halîfetü’r-rahmân’dır ki bu sıfat, eserde
pek çok kez geçmektedir (48b).
Han, Parlak Bir Yıldızdır: Muhammed Sâlih’e göre, Han, parlak bir
yıldızdır ve O, meydana gelene kadar felek ömürler boyu başı dönmüş hâlde
döner: ‘Ömrler çarh kizer ser-gerdân/Tâ bir ahter bolur andak rahşân (12a/8)
Han, eserde, kurretü’l-‘ayn yani “göz nuru”dur.(48b/1)
Han, İskender himmetlidir: Kim yene Han-ı Sikender-himmet/ Ötünüp
Hazret-i Hak’dın nusret (28a/1) “İskender himmetli Han yine yüce Allah’tan
yardım dileyip”
Süleymân kudretli Handır: Yâ Rab ol han-ı Süleyman-ferni/ Yâ Rab ol
husrev-i dîn-perverni; Ser-firâz eyle barı ‘âlemga/ Şâh kıl hayl-ı benî âdemga
(52b/1-2) “Yâ Rab, o Süleyman kudretli Han’ı ve o dini koruyan padişahı, bütün
âleme karşı başını yücelterek insanoğullarının üstüne padişah et!
Zamanın Süleymânıdır: Her sarı barsa idi hazret-i han/ Yörüp andak ki
Süleymân-ı zamân (98b/11) “Han Hazretleri her nereye gitse, sanki zamanın
Süleyman’ı yürüyor gibiydi.”
Han Şibânî Cemşîd-serîr/ Şâh-ı nûrânî Hurşîd-zamîr (98a/1)“Cemşîd tahtlı,
nûrânî Şâh, güneş gibi parlak Şeybânî Han” metinde geçen Han’a dâir başka sıfat
ve benzetme şekilleridir.
II. 20. Şeybânî-nâme Şâirinin Bilginlerden Aktarımıyla Şeybânî-Han
1. Bilginlere Göre, Han, Özbek Halkı İçin Muazzam Handır
Muhammed Sâlih’in ifadesine göre, bütün bilginler kendisine, Şeybânî
Han’ın, Özbek halkı için muazzam han olduğunu söylemişlerdir: Hâlî, anıng yiri
Türkistân’dur/ Özbek ilige mu’azzam handur (16b/11)
2. Bilginlerin Aktarımıyla, Han, Ebu’l-hayr Han Oğludur ve Onun
Sülâlesine Bağlıdır; Yuci Han Oğlu ve Cengiz Torunudur, Bütün Hanlardan
Pâyesi Yücedir: Han Ebu’l-hayr’ga ferzend irür/ Câhınıng şâhıga peyvend irür;
Yuci Han oglı vü Cengîz torunı/ Barça hanlardın a’lâ orunı (17a/1-2)
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3. Bilginlere Göre, Han Pek Çok Sultanla Birarada Bulunmuştur. O,
Herkese Candan Bağlıdır, Sultanlar ise Ona Ondan Daha Çok Bağlıdır:
…Olturuptur niçe sultân birle; Ol bolup barçağa cândın mâyil/ Ol selâtîn anga
andın mâyil (17a/4-5)
II. 21. Handan Başkası Kâinatta Göze Görünmez
Muhammed Sâlih’e göre, pâdişah odur ve ondan başkası kâinatta göze
görünmez: Pâdişâh oldur u andın özge/ Kâyinât içre körünmes közge (12a/9)
Umarız, Şeybânî Han ve dönemine ilişkin yapılacak bundan sonraki
çalışmalarda, yukarıda yer alan dinamikler de dikkate alınır. Muhammed
Sâlih’in bakış açısıyla, Han’ın kendisinde doğal olarak var olan yapıcı ve yaratıcı
eğilimlere bakarak toplumuna ve dönemine ışık tutmak da önemli bir husus
olarak karşımızdadır. Elbette ki tarihi şahsiyetleri değerlendirirken, tek taraflı
değil, bütün kaynakların ışığında, tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirmek
gerekliliği unutulmamalıdır.
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Abdülkadir Meragi
Bestelerinin Makam, Usul ve Form Açısından Analizi
Prof. Dr. Pınar SOMAKCI
İstanbul Üniversitesi
ÖZET: İslam dünyasının önemli isimlerinden biri olan Abdülkâdir Merâğî,
hattalığı, ressamlığı, şairliği, bestekârlığı, çalgı mucitliği, güzel sesi, müzik teorisyenliği
gibi pek çok yönleriyle özellikle musiki alanında büyük hizmetlerde bulunmuş bir
otoritedir.
Abdülkadir 4 yaşında okula gitmiş, 8 yaşında Kuran’ı ezberlemiş ve okumuştur.
Abdülkadir’in hayatı ileriki yıllarda saraylarda geçmiş, Celayirlilerden sonra Timur ve
Timuroğullarının yanında bulunmuştur. Buna göre Meragi, toplam 6 hükümdarın
himayesinde yaşamıştır.
Meragi’nin kaleme aldığı toplam 6 kitabı, içeriği birbirine benzeyen, musiki
nazariyatı ile ilgilidir. Bu kitaplar incelendiğinde, birbirini tamamladığı ve bir kitapta
tümü ifade edilmemiş konuların, diğerinde açıklandığı görülmektedir. Bu yönüyle Meragi
önemli bir müzikoloğumuzdur. Pek çok eser bestelendiği bilinse de kimileri notaya
alınmadığı için kimileri de kaybolan “Kenzül Elhan” kitabıyla beraber maalesef yok olduğu
düşünülmektedir.
Bugünkü İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarına bağlı eski adıyla
Darülelhan (Nağmeler Evi) kurumu, Türk Müziği Tasnif Heyetinin hassas çalışmalarına
göre resmileştirilen Meragi’ye ait değişik form, makam ve usullerde az sayıda (22 civarı)
sözlü eserin notası günümüze kadar intikal edebilmiştir. Sözlü eserleri o dönemin dili olan
farsça ve Arapçadır, bestelerinde saz eserine rastlanmamıştır.
Bu çalışmada Meragi’nin besteleri, makam, usul ve form açısından istatistiki
olarak analiz edilip, bestelenmiş formlardan en az birer örnek nazari makam, usul ve form
anlayışlarıyla kıyaslanarak incelenmiş, müzikal özellikleri açıklanmaya çalışılmıştır.
Sonuç olarak 14.ve 15 yüzyıllar arasında yaşamış Meragi’nin o dönemde yarattığı
müzikal hüner düzeyi ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Abdülkadir Meragi, beste, makam, usul, form analizi

The Analysing of Rhythm, Maqam And Style Aspects
Abdülkadir Meragi’s Compositions
ABSTRACT: One of the important names of the Islamic world, Abdülkâdir Merâðî
is an authority who has been in great service especially in the field of music, with many
aspects such as hatred, painter, poetry, composer, instrumentalist, beautiful voice, music
theoretician.
Abdulkadir went to the school at the age of 4 and at the age of 8 he memorized and
read the Qur'an. The life of Abdulkadir was in the palaces in the future, and after the

Pınar SOMAKCI
Celayir was found beside Timur and Timuroğulları. Accordingly, Meragi, a total of six
monarchs under the influence.
Meragi's six books are related to musical theory. When these books are examined,
it appears that the topics that complement each other and are not fully expressed in one
book are explained in the other. Meragi in this direction is an important musicologist.
Although it is known that many works have been composed, it is thought that
unfortunately some of them have disappeared together with the book "Kenzül Elhan",
some of whom have not been taken to the note.
According to the delicate works of the Turkish Music Classification Council,
Darülelhan (Nağmeler Evi) institution, formerly known as the State Conservatory of the
Istanbul University of today, has been able to pass through a small number of notes (22
or so) in various forms, positions and procedures. His verbal works were persian which
was the language of that period, his compositions were not found in instrumental.
In this study, Meragi 's compositions were analyzed statistically in terms of
maqam, rythim and style aspects and tried to explain their musical characteristics
compared with current maqam, rythim and styles.
As a result, the level of musical skill that Meragi, who lived between the 14th and
15th centuries, created at that time was tried to be revealed.
Key words: Abdulkadir Meragi, composition, maqam, ryhim, style analysis.

1. Abdülkadir Meragî (1353?/1360?-1435)
İslam dünyasının musiki alanında en önemli isimlerinden birisidir.
Abdülkâdir Merâğî, küçük yaşlarda Kurân-ı Kerîm‟i hıfzetmiş olması (8 yaş),
Hattat olması, Ressam olması, güzel sesi ve yorumu ile musiki sahasında önemli
bir hanende olması, Şiire olan hâkimiyeti, ile güçlü bir şair (nedim) olması,
Bestekar olması, Ritim oluşturma konusundaki mahareti, Çalgı mucitliği, Çalgı
çalmadaki üstün yeteneği (özellikle ud) 1508. Mûsikî teorisyenliği gibi birçok
özelliği bir arada toplamış olan bir otoritedir 1509.
14.yy’ın ortalarında o sıralarda “Celayirliler Devleti” sınırları içinde
bulunan, bugün ise; İran sınırları içinde bulunan Güney Azerbeycan’ın Maraga
(Meraga) şehrinde doğmuştur. Eski dönemlerden başlayarak özellikle Moğollar
zamanında Azerbaycan’ın merkezi durumuna gelen Maraga, Uzakdoğu ve bazı
İslam ülkelerinden getirtilen bilginlerin buraya yerleşmeleriyle aynı zamanda
bir ilim şehri olmuştur 1510.
Kubilay Kolukırık, Türk Musikisinde Abdülkadir Meragi ve Şerhu’l Edvarı, Atatürk Kültür
Merkezi Yayını, Ankara, 2012, s.17.
1509 Rauf, Yekta, Esatiz-i Elhan, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2000, s.131
1510 Murat Bardakçı, Meragalı Abdülkadir” Pan Yayıncılık, İstanbul 1986, s. 19
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1

1356-1376

SULTAN ÜVEYS
(Celayir hükümdarı)
musikiye önem ve
değer veren kişi

Bağdat

2

1377-1383

SULTAN HÜSEYİN
Tebriz
(Celayir Hükümdarı)
Abdülkadir'den musiki
dersleri almış

YAPTIĞI İŞLER

YAŞADIĞI ŞEHİR

SULTANLAR

YILLAR
(YAKLAŞIK TAHMİNİ)

SIRA

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir, verilen tarihler tahminlere
dayanır ve 1353 ile 1360 arasında değişir 1511.
İncelenen kaynaklara göre; babası İbn-i Gaybi çeşitli bilimlerde 1.
derecede bilgi sahibi sayılmakta özellikle musikide önemli mertebede olduğu
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla musiki alanında ilk hocası babası olmuştur
denebilir.
Abdülkadir 4 yaşında okula gitmiş, 8 yaşında Kuran’ı ezberlemiş ve
okumuştur. Abdülkadir’in hayatı ileriki yıllarda saraylarda geçmiş,
Celayirlilerden sonra Timur ve Timuroğullarının yanında bulunmuştur 1512.
Buna göre Meragi, toplam 6 hükümdarın himayesinde yaşamıştır 1513. Bu süreç,
tablo halinde aşağıda şöyle özetlenmiştir:

Musikişinatlık,Kuranı
Kerim okumuş

NedimlikMusikişinatlık,
Bestekarlık(ramazanda
30 nevbet
bestelemiştir.çalgı
mucitliği (çini kaselere
mızrapla vurarak "sazı
tasat" adlı çalgıyı icat
etmiş.çalgı icracılığı
(telli ve nefesli çalgılar
çalarmış), 24 zamanlı

Nazmi, Özalp, Türk Musikisi Tarihi(Derleme) c I, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınları 239,
Ankara 1986, s.128.
1512 Murat Bardakçı, Meragalı Abdülkadir” Pan Yayıncılık, İstanbul 1986, s. 19
1513 İslam Ansiklopedisi, 1.cilt, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul s.83
1511
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darb-ı rebi" usulünü
bulmuş

3

1384-1393

SULTAN AHMED
Bağdat
(Celayir Hükümdarıkardeşler arası taht
kavgasını yenerek başa
geçer) Musikiye değer
vermiş, taktir etmiş,

4

1393-1405

TİMUR
(TürkMoğol Hükümdarı)

Semerkant-Tebriz

5

1405-1421

ŞAHRUH (Timur'un
Oğlu)

Herat

6

1421-1435

Osmanlı Hükümdarı
II.MURAD

Bursa

Nedimlik (sultanın en
önemli nedimi olmuş)
Musikişinast -Sazlar
çalmış -Kitabul
Edvar(Makamlar
kitabı) ile Şereffiye
yazmış -49 zamanlı
Darb-ı Fetih usulünü
düzenlemiş, Sultandan
edebiyat ve musiki
üzerine dersler almış
NedimlikMusikişinatlık

Cami-ül
Elhan(Ezgilerin
toplamı) yazdı.
Şahruh'a ithaf etti.28
zamanlı "devr-i adl"
usulünü bulmuş
Mekasıd-ül-Elhan'ı
(Nağmelerin
Maksadı)yazdı

Tablo 1: Meraginin Hayatı (yaşadığı dönem ve padişahları, dönemlerde
yaptığı işler)
2. Meragi’nin Musiki Yönü
Musiki hakkında bir çok kitap yazmış ve besteler yapmıştır. Abdülkadir
Meragi musiki alanında nasıl ilerlediği hakkında, “Camiu’l Elhan” adlı kitabında
özet olarak şöyle bahseder : “Allah beni küçük yaşımda Kuran-ı Kerim hıfzına
muvaffak buyurdu, bu şerefi elde ettikten sonra, tabiatımın şevki ve gönlümün
arzusu ile ilim ve fenleri ve bilhassa fiziğin bölümlerinden ve matematik
ilimlerinin temellerinden oluşan musikiyi öğrenmeye heves ettim. Kendimde bu
ilme karşı büyük bir istidat gördüğüm için musiki alanındaki bilgilerimi
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tamamlamaya çalıştım. Musiki ilmi üzerine gerek eski, gerek son devir müellifleri
tarafından yazılmış kitap ve mecmuaları o kadar büyük bir gayretle inceledim ki,
nihayet o kitaplardaki konuların esaslarını tamamen öğrendim. Teorik alanda
öğrenmiş olduğum bu bilgilerle beraber, musikinin ameli yönünü de ihmal
etmeyerek, en ünlü ve güçlü üstatların bestelediği eserleri elde ettim. Gece ve
gündüz çalışarak öğrendiklerim sayesinde, bende taklit yoluyla değil, gerçeği
araştırma yoluyla musikinin ameli ve nazari alanlarında bir çok eserler meydana
getirdim.” 1514.
Türk mûsikî tarihinde önemli bir yere sahiptir. “Merâğalı Abdülkâdir‟den
(1360 -1435), Itri‟ye (1640-1712) kadar uzanan ve Klasik Öncesi Dönem”
diye adlandırılan bir dönemin çığırını açan ve Türk mûsikî nazariyâtına ciddi
katkılar sunmuş, aynı zamanda din dışı formlarda sözlü eserler bestelemiş olan
bir mûsikî bilginidir 1515.
Ayrıca Farabi ve İbn-i Sina’dan sonra üstad-ı salis (üçüncü üstad) adıyla
anılmaktadır 1516.
Bu bölümde Meragi’nin musiki yönü, musiki ile ilgili yazdığı kitapları ve
besteleri şeklinde iki başlıkta incelenecektir.
2.1. Abdülkadir Meragi’nin Musiki Kitapları
Meragi’nin kaleme aldığı kitaplar, musiki nazariyatı ile ilgilidir. İçeriği
birbirine benzeyen 6 adet musiki kitabı bulunmaktadır. Bu kitaplar
incelendiğinde, birbirini tamamladığı ve bir kitapta tümü ifade edilmemiş
konuların, diğerinde açıklandığı görülür 1517. Örneğin Abdülkadir “Şerhu’l
Edvar”da “füru’şedler” konusunu “Kenzül-Elhan”da daha geniş bir şekilde
açıkladığını belirtmiştir 1518.
2.1.1. Camiu’l-Elhan (Nağmeler Topluluğu/Derlemesi 1405)
Câmiu‟l-Elhân, Abdülkâdir Merâğî‟nin en büyük ve en önemli eseridir
Eseri 1405 yılında oğlu Nureddin Abdurrahman"a hediye etmiştir.
Sonradan 1423"de geri alarak gözden geçirdiği ve bazı ekler yaptığı üzerindeki
Ruhi, Kalender, XV. YY da Musiki Kuramı ve Zeynü’l-Elhan Fi’İlmi’t-Te’lif ve’l-Evzan Mehmet
Çelebi (Ladikli), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara,
1982, s.24.
1515 Kubilay, Kolukırık, Türk Musikisinde Abdülkadir Meragi ve Şerhu’l Edvarı, Atatürk Kültür
Merkezi Yayını, Ankara,2010, s.127.
1516 Ruhi, Kalender, XV. YY da Musiki Kuramı ve Zeynü’l-Elhan Fi’İlmi’t-Te’lif ve’l-Evzan Mehmet
Çelebi (Ladikli), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara,
1982, s.24.
1517 Murat Bardakçı, Meragalı Abdülkadir” Pan Yayıncılık, İstanbul 1986, s.139.
1518 Abdülkadir Meragi, Şerhu‟l-Edvâr (nşr. Takî Bînîş), Tahran 1991, s.188.
1514
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notlardan ve tarihten anlaşılmaktadır. Sultan Şahruh"a sunuş yazısı bulunan
1415 tarihli bir nüshası İstanbul Nuruosmaniye Kitaplığı"ndadır.
Farsça yazılmış olup içinde bazı bestelerinin notası vardır.
http://www.huzursayfasi.com/biyografi-sayfasi/9329-abdulkadir-meragihayati-s1.html
Kitabın içeriğinden bahsedecek olunursa kısaca kitap, beş kısımdan
oluşur. 1. kısımda musikinin tarifi, 2.kısımda musiki sanatının meydana gelişi,
3.kısımda musiki konularının anlatılması, 4.kısımda bu ilimin başlangıcının
anlatılması, 5.kısımda ise bu ilimin amacının ne olduğu ile ilgilidir 1519.
Meragi’nin bu kitabında verdiği “tarhlar metodu” (teli bölerek perdelerin
yerlerini bulmak) onu diğer nazariyatçılardan farklı düşünceye sahip
olduğunun en güzel delilidir. Kitabında ayrıca musikinin adap ve ahlak boyutu
ile ilgilenerek, musiki meclislerinde uyulması gereken kuralları yazmıştır 1520.
Nüshaları:
1- İstanbul Nuruosmaniye Ktp, nr. 3644, 276x175 yazı: 185x113mm 118
yaprak, müellif hattı 818 hicri (1415), Şahruh‟a ithaf edilmiştir.
2- İstanbul Nuruosmaniye Ktp., nr. 3645 tarihsiz, bir önceki nüshadan
istinsâh olabilir.
3- Oxford, Bodleian Ktp. Marsh 282 (Nisan 1405) tarihli, müellif hattı, oğlu
Nureddin Abdurrahman‟a ithaf edilmiş, 816 Muharrem‟inde (Nisan 1413) yine
müellif tarafından bazı ilaveler yapılmıştır.
4-İstanbul Belediye Ktp. nr. 057, XX. yüzyılın başlarında 3644 ten istinsâh
edilmiş olup, tarihsizdir. 166 yaprak, 17 satır, 210x160, 150x100 mm. 1521.
2.1.2. Makâsıd ül-Elhan (Müziğin Maksadı-1421)
Bu kitap diğer yazdığı eserler içinde dördüncü eseridir. Osmanlı Sultanı
II. Murat Han'a sunduğu eseridir. Türk Müziği ve şiirinin bir biçimi olan
“koşuk”tan, Türklerin kullandığı makam ve devirlerden, Türk Müziği sanatının
inceliklerinden söz eden 15. Yüzyılın ilk yarısındaki en önemli kaynaklarından
biridir1522 Eser, 12 bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde mûsikînin tanımı, ses,
Kubilay, Kolukırık, Türk Musikisinde Abdülkadir Meragi ve Şerhu’l Edvarı, Atatürk Kültür
Merkezi Yayını, Ankara,2010, s.240-241.
1520 Ubeytullah, Sezikli, Abdülkadir Meragi ve Camiu’l ELhan’ı, Marmara Üniversitesi, İlahiyat
Fakültesi Doktora Tezi, İstanbul, 2007, s:269,270).
1521 Kubilay, Kolukırık, Türk Musikisinde Abdülkadir Meragi ve Şerhu’l Edvarı, Atatürk Kültür
Merkezi Yayını, Ankara,2010, s.240.
1522 Recep, Uslu, Makâsıdu’l Elhân, Atatütk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayın no:454, İstanbul, 2015,
s.39.
1519

776

Abdülkadir Meragi Bestelerinin Makam, Usul ve Form Açısından Analizi

nağme, sesin ve nağmenin meydana gelmesi, aralık, tizlik ve pestliğin sebepleri
açıklanmıştır. 2.bölümde perdeler, uyumsuzluk, aralıkların birbirine eklenme
kaideleri, aralıkların sınıflandırılması, telli çalgılarda akort sistemi, 3.bölümde
dörtlü beşli aralık kısımları daire tertipleri, 4.bölümde meşhur 12 makam,
5.bölümde avaze (yüksek ses) konusu ile ilgili musiki bilginlerinin görüşleri, 6.
bölümde, şubeler ve bunları tel ve perdelerden çıkarma yolları, 7.bölümde,
aralıkların benzerlikleri, devir nağmelerindeki ortaklıkları, 8.bölümde ise
intikal çeşitleri, 9.bölümde ritim konusu, 10.bölümde, edvar nağmelerinin
tesiri, beste yapım örnekleri ile insan hançeresi ve çalgılarda seslendirilmesi,
11.bölümde farklı akort çeşitleri ve 12 bölümde ise transpoze ve çalgı çeşitleri
konusu açıklanmıştır.
Nüshaları
1- Topkapı Sarayı Ktp., R.1726, 310x214 (240x140) mm. 21 satır,79
yaprak, talik, Muhammed b. Muhammed b. İlyas tarafından 838 h.‟de (1434 M.)
istinsâh edilmiş olup meşin ciltlidir.
2-Rauf Yekta Bey‟in kütüphanesinde bulunan bir nüshası, Safer 826
(ġubat 1423) tarihli, müellif hattı. II. Murad‟a ithâf edilmiştir. Eserin aslı bir
müzâyedede 11 bin sterline yurtdışında satılmış olup, mikro-filmi gazeteci
yazar Murat Bardakçı‟da bulunmaktadır.(Bardakçı, 1986,s:142)
3- İstanbul Nuruosmaniye Ktp., 3656. H. 903 (1497)‟de istinsâh
edilmiştir. 105 varaktır, 248x168 (189x100) mm. 18 satırdır.
4- İran, Meşhed, Razavî Ktp, nr. 539. Cild 25x17 yazı 15–16 satır, 72 varak,
nesih-talik, müellif hattı, 821 (M.1418), Nâdir ġah Vakfı.
5- Aynı Ktp., 6454 bir önceki nüshadan istinsâh.
6- Tahran, Melik Ktp,nr. 832/1. 387 H (1433M.)‟de istinsâh edilmiştir.
7- Aynı Ktp., nr.1656 tarihsiz bir nüshadır.
8- Tahran Üniversite Ktp., nr. 3203. Fahreddin Esad tarafından 874 H.
(1469M)‟de yazılmış bir nüshadan, 1291 H (1874M)‟de Ali-i Ferzend-i İsmail-i
Reştî tarafından istinsâh edilmiştir.
9- Oxford, Bodleian Library, nr. 385. 1077 H. (1666 M)‟de istinsâh
edilmiştir. 99 varaktır. 252x135 (175x88) mm. 17 satırdır.
10- Oxford, Bodleian Library, nr.1843. 21 şevval 821 (21 Kasım 1418)
tarihlidir.
11- Oxford, Bodleian Library, nr.1844. 3 Muharrem 1077 (5 Temmuz
1666) tarihlidir.
12- Hollanda Leiden Üniversitesi Ktp, Or. 271 13- Hollanda Leiden
Üniversitesi Ktp, Or. 1061 14- Celaleddin Çelebi Nüshası. Yenikapı
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mevlevîhânesi postnişîni Nâsır Abdülbâkî Dede‟nin temellük kaydını havî, 1983
yılında Konya Mevlânâ Müzesi‟ne hediye edilmiştir. Abdülkâdir Merâğî,
Makâsıdü‟l-Elhân, Milli Ktp., Yz. A 5238/1.
2.1.3. Şerhu’l Edvar (Safiyüddin Edvarının Açıklaması)
Safiyüddin Urmevi'nin Kitabü'l-Edvar'ının açıklamasıdır. Farsça olarak
yazılmış olan bu eserin bir nüshası Nuruosmaniye Kütüphanesindedir. Kaleme
aldığı son eseridir. Bu kitap mukaddime, makale ve hatime şeklinde üç bölümde
düzenlenmiştir. Mukaddime bölümünde musiki kavramının anlamı,
musikinin konusu, musikinin ilkeleri açıklanmıştır. Makale bölümünde ise,
Urmevinin Kitabu’l Edvar adlı eserinden musiki nazariyatı kapsamında olan
nağme edvarı ile ilgili 14 konunu açıklanmasına ve bu eserdeki ameli musiki
kapsamında değerlendirilmesi gerektiği için 15. konuda yer alan uygulama
örneklerinin açıklamasına ayrılmıştır. Hatime bölümünde ise Meragi,
nağmelerin tanımı, tizlik pestliğin izahı, klavye üzerinde o perde yerlerinin
izahı, aralıkların oranlarının izahı, uyumsuz nağmelerin sebepleri, farklı iki telin
akordu ve nağme düzenlemeleri, ud tellerinin akordu, notların Ud’da çalınışı,
meşhur 12 makamların izahı ritim, melodilerin etkileri gibi faydalı konuları
açıklamıştır.
2.1.4. Kenz ül-Elhan (Nağmeler Hazinesi)
Abdülkâdir Merâğî'nin bestelerinin ebced ile yazılmış notalarının
bulunduğu bu kitabı henüz gün ışığına çıkarılamamıştır. Bu eser Abdülkâdir‟in
yüzyıllardan beri kayıp olduğu söylenen kitabıdır. Meragi’nin yazdıklarına
dayanılarak, Kenzü‟l-Elhân‟da çok sayıda notanın bulunduğu ifade edilmiş,
hatta bu esere “musiki tarihini değiştirecek bir kaynak” gözüyle bakılmışsa da
nüshanın nerede olduğu bulunamamıştır. (Bardakçı Tahran Melik Kütüphanesi
6317/2 nde olabileceğini iddia etse de bu yazma etraflı biçimde incelenmediği
için o kitap olup olmadığı kesinlik kazanamamıştır) 1523.
2.1.5. Zübdetü’l-Edvar (Edvar’ın Sonuçları)
Nüshasının nerede olduğu bilinmemektedir. Sadece Osmanlı
İmparatorluğu‟nun Tahran Büyükelçiliği müsteşarlarından Münif Bey
tarafından Tahran‟da bulunarak İstanbul‟a getirildiği ve Rauf Yekta‟ya hediye
edildiği bilinmektedir 1524.

1523
1524

Murat Bardakçı, Meragalı Abdülkadir” Pan Yayıncılık, İstanbul 1986, s.149.
Age, s.147.
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2.1.6. Fevaid-i Aşere (On Adet Faydalı Bilgi)
İstanbul Nuruosmaniye Kütüphanesi 3651/II numarada bulunmaktadır.
Bu eserin baskısını Muhammet Ali Terbiyet gerçekleştirmiştir. Eserin
içeriğinde: Peygamber (a.s)‟in güzel ses sanatı ile ilgili hadisleri, On iki makam,
Yirmi dört şubenin açıklanması ve telin bölümlerinden çıkarılması, Yedi âvâze,
Meşhur ve benzer devrelerin rakamlarının açıklanması, Tam toplamda dörtlü
tabakaların açıklanması, Dörtlüler, Altı parmağın kullanılması metodu, Ud’la
icrânın kuralları, Mûsikî formları, Abdülkâdir‟in kendi buluşu olan îkâ devirleri
, Usullerin icrâsı ile ilgili kurallar, Hanendelik, Çalgıların tasnîfi, Eskiden yaşamış
ünlü müzisyenler, Safiyyüddîn‟in bazı görüşlerine itirazlar yer almaktadır 1525.
Bilindiği kitap yazmak ciddi bilgi birikim deneyim ve donanım gerektirir.
Bu kitaplardan da anlaşılacağı üzere, Abdülkâdir Merâğî 6 kitap yazarak musiki
alanında derin ilmi bilgi ve birikimini ortaya koymuştur. Onun kendinden
önceki mûsikî bilginlerinden Fârâbî, İbn-i Sînâ, Safiyyüddîn el-Urmevî,
Kutbuddîn Şirâzî gibi mûsikî otoritelerinin görüş ve düşüncelerine vâkıf olduğu
görülür. O, bunlarla da yetinmeyerek bu konuda araştırmalarını daha da ileriye
götürmüştür. Meragi, mûsikîde başarılı olmak için “mûsikînin hem nazarî hem
de amelî yönüne vâkıf olmanın gereğine” inanan bir insandı 1526.
3. Abdülkadir Meragi’nin Eserleri ve Eserlerinin Tablo Üzerinde
Dizinleri
Özalp bir kaynağında: “Bazı musiki aletlerini bulan ve o zamana kadar
bilinenleri ıslah eden Meragi, elimizde bulunan bestelerini, "Ebced Notası" ile
kaydederek günümüze gelebilmesini sağladığını” belirtmiştir 1527.
Müzikolog Gönül Paçacı ile yapılan görüşmede; “Meragi’ye ait bilinen
eserlerin güftelerin, güfte mecmuaları ve bazı el yazmalarında mevcut olduğunu”
belirtmiştir. “Bu eserlerin notalarına ise önce Hamparsun notasıyla yazılmış
kaynaklarda yer alan, Hamparsun külliyatlarında görüldüğünü” belirtmektedir.
Daha sonra “Resmi olarak eserlerin Meragi’ye ait olduğuna dair kabulü ise;
Darülelhan (1927-Nağmeler Evi) döneminde kurulmuş olan “Türk Müziği Tasnif
Heyeti”nin hassas çalışmalarına göre belirlendiğini” ifade etmiştir 1528

Murat Bardakçı, Meragalı Abdülkadir” Pan Yayıncılık, İstanbul 1986, s.147.
Abdülkadir Meragi, Şerhu‟l-Edvâr (nşr. Takî Bînîş), Tahran 1991, s.288.
1527 Nazmi, Özalp, Türk Musikisi Tarihi(Derleme) c I, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınları 239,
Ankara 1986, s.131
1528 Gönül Paçacı, Osmanlı Müziğini Okumak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, İstanbul, 2010,
s.44-113,391,392)
Gönül Paçacı, kişisel görüşme, röpörtaj 2018.
1525
1526
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Özalp yine bir kaynağında Meragi’ye ait olduğu düşünülen değişik form,
makam ve usullerde az sayıda sözlü eserin notası günümüze kadar intikal
edebildiğini ifade etmiştir. Bu eserler beste tekniği acısından ve formlar
açısından müziğimizin ilk örnekleri olarak göze çarptığını ifade etmiştir. Saz
musikisine ait eseri olmadığını, bu yolda da çok eser bestelediğini her eserinde
belirttiği halde, notaya almadığı için kaybolmuş olabileceğini ifade etmiştir. Bazı
kaynaklarda; değişik makam ve usullerde 13 kar, beste ve nakış beste, nakış
yürük semai, sengin semai ve aksak semai olmak üzere toplam 30 sözlü eseri
olduğu söylenmektedir. Ancak eserlerinin çoğunun, yazdığı kaynaklarından biri
olan Kenzu'l-Elhan'la birlikte kaybolmuş olabileceğini belirtmiştir1529.
Abdülkadir Meragi’nin eserlerinin değişik form, makam, usullere göre
dökümü ve dizinleri aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.
3.1. Abdülkadir Meragi’nin Bestelerinin Form Dizini ve Analizi
Abdülkadir Meragi’nin notaya alınmış kayıtlı eserlerinin başlıklarına
bakıldığında, günümüze kadar gelebilmiş bilinen 22 eserinin bestelendiği
formlar ve eser sayıları şöyledir.
Form Türü
Kâr
Karçe
Beste
Ağır Semai

Eser Sayısı
10
1
4
2

Yürük Semai

5

Tablo 2: Abdülkadir Meragi’nin eserlerinin form dizini
Tablo 2’ ye göre Abdulkadir Meragi’nin bilinen 22 eserinden 10 tanesi
“Kâr”, 1 tanesi “kârçe”, 4 tanesi “Beste”, 5’i“Yürük Semai”, 2 si ise “Ağır Semai”
formundadır.
Bir sonraki bölümde (4.bölüm) bu bestelerin form açısından dökümü ve
ele alınan en az birer eserinin makam, usul ve form tekniği açısından genel
hatlarıyla analizi yapılmaya çalışılmıştır.
3.2. Abdülkâdir Merâgî’nin Eserlerinin Usûl Dizini ve Analizi
Abdülkadir Meragi’nin bilinen 22 eserinin usulleri ve her usule ait eser
sayısı şöyledir:
1529

Nazmi Özalp, ade, s.131.
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Usul adı
Eser sayısı
Ağır Sengin Semai
1
Aksak Semai
2
Devr-i Revan
4
Düyek
3
Fer'
1
Hafif
4
Muhammes
2
Yürük Semai
5
Tablo 3: Abdülkadir Meragi’nin eserlerinin usul dizini
Tablo 3’ e göre Abdulkadir Meragi’nin bilinen 22 eserinden 5 i “Yürük
Semai”, 4 ü “Hafif, 4 ü “Devr-i Revan”, 3 ü “Düyek”, 2 si Aksak Semai”, 2 si
“Muhammes”, diğerleri “Fer’” ve “Ağır Sengin Semai” usulündedir.
3.3. Abdülkâdir Merâgî’nin Eserlerinin Makam Dizini ve Analizi
Abdülkadir Meragi’nin bilinen 22 eserinin ait olduğu makamlar ve her
makamdaki eser sayısı şöyledir:
Makam adı
Eser sayısı
Acem
1
Arazbar
1
Bestenigar
1
Hüseyni
1
Irak
1
Mahur
1
Nihavend-i Kebir
2
Pençgah
2
Rast
9
Rehavi
1
Segah
1
Uşşak
1
Tablo 4: Abdülkadir Meragi’nin eserlerinin makam dizini
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Tablo 4’ e göre Abdülkadir Meragi’nin bilinen 22 eserinden 9 u “Rast”, 2
si “Nihavend-i Kebir”, 2 si “Pençgah”, diğerleri ise “Acem”, “Arazbar”,
Bestenigar”, “Hüseyni”, “Irak”, “Mahur”, “Rehavi”, “Segah”, “Uşşak”
makamındadır 1530.
4. Abdülkâdir Merâgî’nin Kâr ve Kârçe Formundaki Besteleri
Abdülkadir Meragi’nin bilinen 10 adet kâr formunda, 1 adet de kârçe
formunda bestesi vardır. Bu eserlerin güftelerine ait ilk dizeler, bilinen güfte
şairleri, kâr’ların ait olduğu makam ve usuller şöyledir 1531
Sıra

Makam

Usul

Eserin ilk Dizesi

Güfte Sairi

1

Acem

Muhammes

Büt-i dârem ki gerd-i gül
zi sünbül sâyebân dâred

Hafız Şirazi

2

Hüseyni

Muhammes

Şaha zi lutf-i eğer nazar-i
suyi ma küni

?

3

Mahur

Hafif

4

Nihavend-i Kebir

Devr-i Revan

5

Pençgah

6

Rast
(Kavl-i Muhteşem)

Devr-i Revan

7

Rast

Hafif

8

Rast (Haydarname)

Düyek

9

Segah (Şeşâvâz)

Hafif

Ey Şehin Şahi Horasan ya
İmam ibnûl hûman

?

10

Uşşak

Hafif

Ez şek-i lika aşk-ı
cemalest- ü didim

?

11

Rast Karçe

Hafif

İnşeb ki ruhaş çerağ-ı
bezm-i men bud

?

Gül-i bi rûh-i yâr hoş
nebaşed

Hafız Şirazi

Gûzeşt-i arzû ez had be
pây-i bû-i tu mânâ

Hafız Şirazi

Ağır Sengin Semai Ehinnü şevkan ilâ diyari
Ah ki küned kavmi
beyakim
Ez şevk-i tü an zülf ü
cemâl-i tü nedidim
Nümuneist begûş-i sipihr
halka-i hur

?
?
?
?

Tablo 5: Abdülkadir Meragi’nin kâr ve kârçe formundaki eserlerinin
dökümü
Sibel Karaman, Yusuf Akbulut, Biçim ve Usul Açısından Abdülkadir Meragi’nin Kar’ları,
Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Konya, s:390, 392, 393.
1531 Ade, s.390.
1530
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Tablo 5’ e göre Abdülkadir Meragi’ye ait 10 adet “kâr” formundaki
eserden sadece 3 tanesinin güfte şairi bilinmektedir. Bu 10 “kâr”ın 3 u “Rast”
diğerleri Segah”, “Uşşak”, “Acem”, “Hüseyni”, “Mahur”, “Nihavend-i Kebir” ve
“Pençgah” makamında bestelenmiştir. Yine bu 10 “kâr”dan 3 ü “Hafif”, 2
si“Muhammes”, 2 si “Devr-i Revan”, 2 si “Düyek”, diğeri ise “Ağır Sengin Semai”
usûlündedir. Son olarak bestekarın 1 adet kârçe (küçük kâr) formundaki eseri
ise hafif usulünde olup, güftekârı bilinmemektedir.
4.1. Kâr formu:
Eserlerin form analizine geçmeden önce kâr ve kârçe formları hakkında
kısa bilgi vermek yerinde olacaktır:
Meragi yazdığı kaynaklarda döneminde kullanılmış musiki formlarıyla
ilgili çeşitli bilgiler vermiştir. Murat Bardakçı “Maragalı Abdülkadir” adlı
kaynağında, yaptığı çıkarımlara göre; “O dönemde genel adı “tasnif” olan 14
değişik formdan (1-neşid-i Arab, 2-basit, 3-nevbet-i müretteb, 4-kulli’d-durub, 5kulli’n-nagam, 6-kulli’d durub ve’n-nagam, 7-darbeyn, 8-amel, 9-nakş, 10-savt, 11hevâyi, 12-pişrev, 13-zahme, 14-murassa) bahsetmiştir (Bardakçı, 1986:91-94).
Bu adlara bakıldığında, direkt olarak “kâr” formunun zikredilmemiş olduğu
görülmektedir. Ancak Bardakçı’nın kaynağındaki belirtilen bu 14 form’un
tanımlamalarına bakıldığında, kâr formunun muhtemelen “nevbet-müretteb”in
içinde bir çeşit olabileceği düşünülmektedir. Tanım şöyledir; “Nevbet-i
Müretteb: Formların en uzunu ve bestelenmesi güç olanıdır. Bir nevbet-i
müretteb; kavl (Arapça şiir), gazel (Farsça beyit), terane (rubai vezinler) ve
ferudaşt (kavl biçiminde bestelenmiş) adlı 4 bölümden oluşur. Abdülkadir 1377
yılında Celayir Sultanı Hüseyin’in huzurunda ramazan ayı boyunca hergün bir
nevbet-i müretteb besteleme bahsine girişmesi üzerine yaptığı eserlere 5. Bir
kısım daha eklemiş ve iki bir müstezad ı ferudaşt bölümünden sonra
kullanmıştır 1532.
Form bilgisi anlayışı tarihi süreç içersinde bakıldığında 19. Yüzyılda
şekillenmeye başlamış olduğu görülmektedir. Bu konu ile ilgili bilimsel
tespitler ise, 20.yüzyılın ilk çeyreğinde özellikle Dr. Suphi Ezgi’nin eseri ile
örnekler üzerinde açıklamalı olarak başlamış olduğu görülmektedir .
Günümüz kaynaklarına bakıldığında (Akdoğu, Özalp, Özcan) kâr formu ile
ilgiler kısaca şu bilgiler yer almaktadır;

1532

Murat Bardakçı, Meragalı Abdülkadir” Pan Yayıncılık, İstanbul 1986, s.92.
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Dindışı sözlü formlar içerisinde en eski, bestekarın sanatını gösterdiği en
büyük formudur. Klasik takım sıralamasında sözlü eserlerin ilkini teşkil eder.
Kârlar en çok düyek, devr-i revan, devr-i kebir, muhammes, hafif, sakil, zencir
gibi genellikle büyük usullerde bestelenmiştir1533
İçinde usul geçkisi olan kârlar “kâr-ı murassa” olarak adlandırılmış olup,
ayrı bir tür değildir 1534
Beste tekniği yönünden kesin bir düzeni ve simetrisi yoktur. Ancak kârlar
genelde bend, miyanhane ve terennümlerden meydana gelir. Bend sayısı 2’den
5’e kadar olabilir.
4 dizeli sözlerde 3.dize meyandır Dize sözleri fazla olunca meyan sözleri
besteciye bağlıdır. Çoğunlukla terennümle başladığı gibi başlamayanı da vardır.
Örnek: Itrî’nin Neva Kârı. Kâr’ların en eski örnekleri Meragi dönemine
rastlamaktadır. Daha sonra Itrî, Sadullah Ağa, Dede Efendi gelir1535.
Kâr içinde 2 türlü terennüm kullanılmıştır
1) İkaî Terennüm (ritmik terennüm) Kendi başlarına bir anlam
içermeyen, bir araya geldiğinde usûl ile yakından ilgili bir gidiş gösteren
terennümlere verilen addır. Ör: “ten nen”, yel lel li, tene na, tadir ney vb
Lafzî Terennüm (sözlü terennüm) Kendi başına bir anlamı olan
bestekarın kendisinin güfteye ekledikleri terennümlerdir Ör: Hey canım, A
canım, A sultanım vb.
4.2.Karçe formu
Kârçe küçük kâr anlamına gelir. Kârların usul ve kurallarına göre daha
kısa ve sade bestelerdir. Terennümlü veya terennümsüz olabilir.En eski
örnekler yine Meragî’ye dayanır 1536.
4.3. Kâr Formundan Seçilen Eser Örneği Üzerinde Form, Makam,
Usul Analizi
Bu çalışma konusu, geniş ve ayrıntılı bir analiz içermesi açısından, başlı
başına bir tez konusu olabileceğinden, inceleme yapılırken sınırlandırılma
1533Nuri,

Özcan, Basılmamış ders notları, İstanbul.
Onur, Akdoğu, Türler ve Biçimler, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1996,s. 297
1535 Nazmi, Özalp, Türk Musikisi Tarihi(Derleme) c I, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınları 239,
Ankara 1986, s.11-13.
1534

Nazmi, Özalp, Türk Musikisi Tarihi(Derleme) c I, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınları 239,
Ankara 1986, s.13.
1536
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yapma gereği duyulmuştur. Eserler her formdan en az bir örnekle seçilip, genel
hatlarıyla form, makam ve usul analizleri yapılarak, eserlerin üzerine konulan
çeşitli işaretlemelerle (örneğin; mısralar A,B,C, terennümler T1, T2 vb) izah
edilmeye çalışılmıştır.
4.3.1. Uşşak Kâr “Ez şevk-i lika aşk-ı cemalest-ü didim”
Eserin güftesi:
Ez şevk-i likâ aşk-ı cemâlest ü dîdîm
Zan bülbül-i şûrîde hayâlest ü dîdîm
Âyet çü sıfât hûrî likâest ü dîdîm
Ey gevher-i yek dâne-i hüsneşt ü dîdîm
Form Analizi: Eserin sözleri farsça-arapça karışımıdır. 4 mısrasının
bestelendiği görülmektedir. Eser terennümle (T1) başlamaktadır. (Eserde
melodik yapı farklılığına göre Terennümler T1,T2, mısralar ise; A,B,C olarak
simgelenmiştir)
Sonra A ve B olmak üzere 1.ve 2.mısra gelmektedir. Daha sonra tekrar
farklı bir ezgi ile Terennüm (T2) hanesi gelmiştir.
B ile belirtilen 2.mısra tekrar benzer melodiyle bestelenmiş ardından
farklı söz ve melodilerle yeni bir Terennüm hanesi (T3-T4) daha gelmektedir. 2.
Mısra tekrar edildikten sonra 3.ve 4.mısra (C,D) meyan hanesi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Ardından farklı sözlerle ama benzer melodilerle Terennüm
haneleri(T3-T4) gelmektedir. Bitişe doğru 4.mısra (D) 2.mısra ile aynı
melodiyle icra edilerek esere son verilmiştir (bkz. eser no 1)
Bu eser kâr formu kuralları açısından değerlendirilecek olursak, kendi
kaynaklarında bahsettiği dönemin formları arasında tanımlara en yakın olarak
“nevbet-i müretteb” formunun devamı olduğu düşünülebilir. Günümüz kâr
formu tanımları açısından değerlendirecek olur isek; form kurallarında da
değişiklikler olduğu gözlenmektedir. Muhtelemelen geçen yüzyıllar sürecinde
değişen şartlar, duyulan ihtiyaçlar açısından formlarda değişiklikler olmuş, yeni
anlayış ve kurallar kazanarak günümüze gelmiş olduğu söylenebilir.
Makam Analizi: Eserin makam analizini şematik olarak vermek
gerekirse ;
T1: Terennüm – Uşşak makamı dizileri (yerinde uşşak 4’lüsü+ nevada
buselik 5’lisi)
A: 1.mısra- Acem kürdi makamına geçki
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B1. 2.mısraUşşak makamı dizi sesleri
T2: Terennüm- Uşşak mk dizi sesleri ve asma kalışları
B2: 2.mısraUşşak makamı dizi sesleri
T3.Terennüm-Acem kürdi makamına geçki
T4:Terennüm-Saba makamına geçki
C:3.mısra+ D:4.mısra (Meyan hanesi)-Tahir makamına geçki
B1:2.mısra-Uşşak makamı dizi sesleri
T3-T4:Terennüm haneleri –Acem kürdi ve Saba makamlarına geçki
D (B3)-4.mısra: Uşşak makamı dizisi
Makam açısından değerlendirecek olursak, Meragi’nin işlediği makamı
kurallarına uygun bir melodik yapıda işlediği fark edilmektedir. Yine makamın
içinde yaptığı geçkilerle ise yerinde ve makama hakim bilgili ve hünerli bir
biçimde kullanmış olduğu göze çarpmaktadır.
Usul Analizi: Eser Hafif 32/4’lük büyük usulle bestelenmiştir. Usul
darplerine göre her bir heceyi prozodik açıdan yerinde kullandığı
görülmektedir. Aruz vezni olarak incelenecek olursa ― ― · / · ― ― · / · ― ― · / ·
――
mef û lü me fâ î lü me fâ î lü fe û lün
4.3.2. Rast Kârçe “İnşeb ki ruhaş çerağ-ı bezm-i men bud”
Eserin Güftesi:
İm şeb ki ruhaş çerâğ-ı bezm-i men bûd
Çeşmem zi behâr-ı ârızeş rûşen bûd
Kâşâne-i men der an zemân rûşen bûd
Târîkî-i hâne cümle ez-revzen bûd
Form Analizi: Eser, kâr formuna göre daha kısa ve sade yazılmış, 4
mısradan oluşmaktadır. 1.ve 2. mısranın icrasından sonra terennüm hanesi gelir
yine ayni 1.ve 2. mısraların aynı melodileriyle 3.ve 4.mısra okunduktan sonra
terennüm hanesiyle eser son bulur.
Makam Analizi: Beste makamsal açıdan incelenecek olursa, makamın
dizisini oluşturan yerinde Rast beşlisine neva perdesinde bir rast dörtlüsü ya da
buselik dörtlüsünün (inici melodilerde) eklenmesinden meydana gelen Rast
makamı dizisinin sesleriyle melodilerin oluştuğu görülmektedir. Terennüm
bölümünde nevada hicaz dörtlüsü geçki yapılmıştır. Segah perdesinde kaldığı
yerlerde ise yerinde hüzzam çeşni görülmektedir. Rast makamının karakteristik
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asma kalışları olan yerinde uşşak dörtlüsü segah perdesinde segah üçlüsü
çeşnileri de melodik yapılarda görülmüş en son makamın kuralın uygun olarak
yerinde rast beşlisi ile tam karar verilerek eser tamamlanmıştır.
Usul Analizi: Eser hafif; 32/4 lük büyük usulle bestelenmiştir.(bkz eser
no 3) Aruz vezni;
――·/·―·― /·―·―/――
mef û lü me fâ i lün me fâ î lün fa lü
5. Abdülkâdir Merâgî’nin Beste Formundaki Eserleri
Abdülkadir Meragi’nin “Beste Formu”nda bilinen 5 adet eseri vardır. Bu
bestelerin güftelerine ait ilk dizeler, bilinen güfte şairleri, bestelerin ait olduğu
makam ve usuller şöyledir:
Sıra
1

Makam
Nihavend-i
Kebir

Usul

Eserin ilk Dizesi

Devr-i Revan Rûz gârd büd yâr-i men

2

Rast

Düyek

3

Rast

Devr-i Hindî

4

Rast

Fer

Amed nesim-i subhu
dem tersem ki âzâreş
küned
Derd-i mend-i aşk
biderdi nemî-daned ki
çist
Seyr-i gül-ü gülşen bîtü hârâmest

Güfte Sairi
Hüsâmî
?

?
?

Tablo 6: Abdülkadir Meragi’nin beste formundaki eserleri
Tablo 6’ya göre Abdülkadir Meragi’ye ait 4 adet “Beste” formundaki
eserin güfte şairlerinin biri hariç diğerleri bilinmemektedir. Bu 4 eserin 3’ ü
“Rast”, diğeri ise“Nihavend-i Kebir” makamında bestelenmiştir. Yine bu 5 adet
“Beste” formundaki eserin 2 si “Devr-i Revan”, diğerleri ise “Düyek”, “Hafif” ve
”Fer’” usulündedir.

787

Pınar SOMAKCI

5.1. Beste Formu
Eserlerin form analizine geçmeden önce beste formu hakkında kısa bilgi
vermek yerinde olacaktır:
Klasik fasıllarda kâr’dan sonra gelir. İki ya da dört bölmeden oluşur.
Sözler mutlaka 4 dizelidir. Dört bölmeli bestede, her dizeden sonra terennüm
gelir. 1.,2.,4.dizeler aynı ezgiyle 3.dize ise meyandır. İki bölmeli bestede ise, her
iki dizeden sonra terennüm gelir yine 3. Dize meyandır, 4.dize, 1.ve 2. Dizenin
ezgisiyle bestelenir. İki bölmeli bestelere “nakış beste denilmiş olup ayrı bir tür
değildir 1537. Genelde büyük usullerle ölçülmüştür. Küçük usullüsüne de
rastlanmaktadır. Ancak aksak usuller asla kullanılmamıştır. Bunun yanında fasıl
ya da takım içinde iki beste seslendirilecekse usulleri ağır olana 1. Beste, yürük
olana ise 2. Beste denmiştir. Bu durum türü belirlemeye yönelik bir
isimlendirme değildir.
Şeması; 1.AB, 2.AB,3.AB, 4.AB
A-1.mısra+terennün (B)= Zemin hane
A-2. mısra+terennüm (B)=Nakarat hane
C-3.mısra+terennüm=Meyan hane
A-4.mısra+terennüm=Nakarat
(4.mısra yine 1.mısranın bestesi ile okunur.)
Nakış beste
Süs demektir. Beste ve semailerin özel olarak bestelenmiş şeklidir. Eğer
terennüm 2. Mısradan sonra geliyorsa buna nakış denir. Bunlarda sözlü
kısımlara göre terennüm daha uzundur.
Şema; 1.mısra=A
2. mısra=B
Terennüm=C
3.mısra=D
4.mısra=B
Terennüm=C

1537Onur,

Akdoğu, Türler ve Biçimler, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1996, s. 294.
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5.2. Beste Formundan Seçilen Eser Örneği Üzerinde Form, Makam,
Usul Analizi
Bu çalışma, Beste formundan en az bir örnekle seçilen eserin üzerinde,
genel hatlarıyla form, makam ve usul analizleri yapılarak sınırlandırılmıştır.
5.2.1. Rast Nakış Beste “Amed nesim-i subhu dem tersem ki âzâreş
küned”
Eserin güftesi:
Âmed nesîm-i subh u dem tersem ki âzâreş kuned
Tahrîk-i zülf-i anbereş ez hâb bîdâreş kuned
Sultân-i mâ sultân-i mâ râhmet bekun ber cân-i mâ
Ân dem ki cân ber leb resîd hem-râh kun imân-ı mâ
Form Analizi: Eserin sözleri Farca-Arapça karışımıdır. Eser 4 mısralıdır.
İlk 2 mısradan sonra (A ve B) Nakış terennüm hanesi (C) gelmektedir . Daha
sonra eser başa dönerek 3.ve 4. Mısralar (D,E) okunarak nyine aynı
melodilerden oluşan nakış hanesiyle esere son verilmektedir. Şematik olarak
1.mısra=A
2.mısra=B
Terennüm=C
3.mısra=D (1.mısra ile aynı melodi)
4.mısra=E (2.mısra ile aynı melodi)
Terennüm=C
Makam Analizi: Esere yerinde rast beşlisi ile başlanmış daha sonra
güçlüsü neva perdesi üzerinde rast dörtlüsü, sık sık inici ezgilerde ise nevada
buselik dörtlüsü yapılarak, Acemli rast dizisi kullanılmıştır. Genişleme olarak
hüseyniaşiranda uşşak çeşnisi tercih etmiştir. (1. Ölçü, 5.porte, 8.porte vb)
7.potede eksik ferahnak beşlisi ile asma karar yapılmıştır. 9. portede çargâhta
çargah, segahta segah üçlüsü ile asma kararlar göze çarpmaktadır. Son olarak
yine rast makamı dizi sesleri kullanılarak yerinde rast beşlisi ile tam karar
yapılmıştır (bknz eser no:2).
Usul Analizi: Usul bazı kaynaklar da sofyan bazı kaynaklarda düyek
olarak çıksa da ritmik gidişat açısından düyek usulüne daha uygundur. Aruz
vezni;
――·―/――·―/――·―/――·―
müs tef i lün müs tef i lün müs tef i lün müs tef i lün
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6. Abdülkâdir Merâgî’nin Ağır Semai Formundaki Eserleri
Abdülkadir Meragi’nin “Ağır Semai” formunda bilinen 2 adet eseri vardır.
Bu eserlerin güftelerine ait ilk dizeler, bilinen güfte şairleri, bestelerin ait olduğu
makam ve usuller şöyledir:
Sıra

Makam

Usul

Eserin ilk Dizesi

Aksak
1

Pençgah

Bi tü nefesi hoş

Semai-

nezedem hoş

Yürük

Rast

Hafız Şirazi

nenişestem

Semai
2

Güfte Sairi

Aksak

Ey mah-ı men der

?
mektebest
Semai
Tablo 7: Abdülkadir Meragi’nin ağır semai formundaki eserleri

Tablo 7’ye göre Abdülkadir Meragi’ye ait 2 adet “Ağır Semai” formundaki
eserin birinin güfte şairi bilinmektedir. Bu 2 eserin 1 i “Pençgah”, diğeri ise
“Rast” makamında bestelenmiştir. Yine bu 2 adet “Ağır Semai” nin her ikisi
de“Aksak Semai” usulündedir.
6.1. Ağır Semai Formu
Eserlerin form analizine geçmeden önce ağır semai formu hakkında kısa
bilgi vermek yerinde olacaktır:
Ağır semailer klasik takım sıralamasında beste’den sonra gelir. En çok on
zamanlı “Aksak Semaî” usulünün 10/4, 10/8 lik mertebeleri ile bestelenmesi bu
türü oluşturan temel özelliklerdir. İki ya da dört bölmeden oluşur. Dört bölmeli
ağır semai yürük semai formunda olduğu gibi dört dizeden ya da ayrı iki beyitin
ezgilendirilmesiyle oluşur. 4 dizeli ağır semai de her dizeden sonra terennüm
bölmesinin gelmesine karşın beyitlerden oluşan iki bölmeli her beyitten sonra
terennüm gelir. Bu terennümde uzun ve bezeklidir. Bundan ötürü bu
ağırsemailer “nakış ağır semai” olarak anılmış olup, ayrı bir tür değildir. Her iki
şekilde de 1., 2. ve 4. Dizeler aynı ezgiyle okunur. 3.dize meyan olarak
ezgilendirilir 1538.

1538

Onur, Akdoğu, Türler ve Biçimler, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1996,s. 291.
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Şeması;
AB: 1.mısra+lazime
AB: 2.mısra+lazime
CB: 3.mısra+lazime
AB: 4.mısra+lazime1539
6.1.1. Rast Ağır Semai “Ey mah-ı men der mektebest”
Eserin Güftesi;
Ey mâh-ı men der mektebest men der ser-i reh muntazır
Ah ya muallim yek zemân ol serv-râ âzâd kün
O sevdiğim mekteptedir ben yollar üzre muntazır
Ah ey muallim bir zaman ol servi âzâd eyle gel
Form Analizi: Eser 4 mısralıdır. 1.2.mısra (A,B) dan sonra Terennüm
hanesi gelmektedir Daha sonra eser başa dönerek 3. Ve 4.mısra olan (C,D)
haneleri ve son olarak Terennümle esere sona ermiştir. Yukarıda anlatılan
makam şemasına yakın bir şekilde bestelenmiştir.
Makam Analizi: Eserin İlk iki portesinin melodileri hüseyniaşiranda
uşşak çeşnisi ile genişleyerek, ağırlıklı yerinde rast beşlisi ile işlenmiş olduğu
görülmektedir. 3. Ve 4. portede neva perdesinde buselik çeşnili yarım kararlar
yaparak acemli rast dizisi ile karara varılmıştır. Devamında yine rast makamının
asma kararlarından segahta segah üçlüsü, dügahta uşşak dörtlüsü tercih
edilmiş, eserde farklı bir makam geçkisinin kullanılmadığı görülmektedir. Yani
eserin genel hatlarıyla geçkisiz rast makamına sadık bir melodik yapıda
işlendiğini söylenebilir.
Usul Analizi: Eser Ağır Semai formuna uygun olarak Aksak Semai
usulünde kalıba uygun olarak bestelendiği gözlenmektedir. Aruz vezni;
――·―/――·―/――·―/――·―
müs tef i lün müs tef i lün müs tef i lün müs tef i lün

Nazmi, Özalp, Türk Musikisi Tarihi(Derleme) c I, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınları 239,
Ankara 1986, s.17.
1539
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7. Abdülkâdir Merâgî’nin Yürük Semai Formundaki Eserleri
Abdulkadir Meragi’nin “Yürük Semai” formunda bilinen 5 adet eseri
vardır.
Bu eserlerin güftelerine ait ilk dizeler, bilinen güfte sahipleri, bestelerin
ait olduğu makam ve usuller şöyledir1540 .
Sıra
1
2
3
4
5

Makam
Arazbar

Usul
Eserin ilk Dizesi
Güfte Sairi
Yürük Semai Tamami cemâl-i yâr
bendim
Bestenigar
Yürük Semai Derviş reca-yı padişahı
Fasihi ?
neküned
Irak
Yürük Semai Her şeb nigaranest mehi nevtab-ı beraj
Rast
Yürük Semai Ahu biya mirzan ahu
biya
Rehavi
Yürük Semai Ger siyeh-i çenin bûd
çeşm-i tü helakü mâ
Tablo 8: Abdülkadir Meragi’nin yürük semai formundaki eserleri

Tablo 8’e göre Abdulkadir Meragi’ye ait 5 adet “Yuruk Semai” formundaki
eserin sadece birinin güfte şairi bilinmektedir. Bu 5 eser sırasıyla “Arazbar”,
“Bestenigar”, “Irak”, “Rast” ve “Rehavi” makamlarında bestelenmişlerdir.
Formundan da anlaşılacağı gibi bütün eserler “Yürük Semai” usulündedir.
7.1. Yürük Semai Formu
Eserlerin form analizine geçmeden önce yürük semai formu hakkında
kısa bilgi vermek yerinde olacaktır.
Sözel bir tür olup, terennüm bölmesi içermesi yanında mutlak suretle altı
zamanlı “yürük semai” ya da “sengin semai” usullerden birini kullanması türü
belirleyen ögelerdir. Dört ya da iki bölmeli olabilir. Dört bölmeli de sözler dört
dize ve terennümden oluşur. Her dizeden sonra terennüm seslendirilir. Bazen
de sözler beyitler halinde yazılmış şiirlerden iki beyit alınarak bestelenir. Bu
durumda her iki dizeden sonra terennüm gelir Böyle bir yürük semaide
terennüm iki kez seslendirileceğinden daha uzun ve bezekli bestelenir. Her iki

1540 Sibel Karaman, Yusuf Akbulut, Biçim ve Usul Açısından Abdülkadir Meragi’nin Kar’ları, Türkiyat

Araştırmaları Dergisi, Konya, s:391.
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durumda da 1.,2.4. dizeler aynı ezgiyle bestelenir, 3.dize meyan olarak
ezgilendirilir. Makam geçkileri bu bölümde yapılır 1541.
Klasik Türk müziğinin en hareketli ve çok kullanılan beste şekillerinden
biridir. Yürük semailerde usul geçkileri yapılmaz. Teknik şeması şöyledir;
AB: 1.mısra+lazime
AB: 2.mısra+lazime
CB: 3.mısra+lazime
AB: 4.mısra+lazime 1542
7.1.1.Rast Yürük Semai “Ahu biya mirzan ahu biya”
Eserin Güftesi:
Ahu biyâ mîrzem ahu biyâ
Biyâ vü revîm ez in vilâyet men ü tü
Tü dest-i merâ begîr men damen-i tü
Seydî mea’küm yâ rakibeni’l-hayli
Aynî leküm bi-‘ayniküm lâ gayrî
Şeb-i tenha canım men çü pervaneem
Tü nemîdânî ya seydî tü nemîdânî
Ya ruhî, tü nemîdânî habibî tü nemîdânî
Veylu va veylu va veylu
Yar tü nemîdânî ya seydî tü nemîdânî
Ya ruhî tü nemîdânî habibî tü nemîdânî
Veylu va veylu va veylu
Ahu biyâ mîrzem ahu biyâ
Benzim sararıp hazana döndü sensiz
Kaddim ham olup kemana döndü sensiz
Öz başın için bu bendene rahmeyle
Peymane elimde kana boyandı sensiz

Onur, Akdoğu, Türler ve Biçimler, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1996,s. 289.
Nazmi, Özalp, Türk Musikisi Tarihi(Derleme) c I, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınları 239,
Ankara 1986, s.18.
1541
1542
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Form Analizi: Eser 6 zamanlı usulle bestelenmiş olup, mısralar çok
düzenli görünmese de lafzi terennümler hesaba katılıp güfteden çıkarılırsa 4’er
mısradan oluştuğu fark edilebilmektedir. Çok düzenli olarak her mısradan
sonra terennüm icrası gözlenememektedir. Bunun nedeni olarak da form
anlayışının 19.yüzyıldan itibaren yerleşmeye başlamasından kaynaklı olduğu
söylenebilir.
Makam Analizi: Esere Rast makamının çıkıcı seyir karakteriyle karar
perdesi (rast) civarından başlanmış, yegahta rast ve hüseyni aşiranda uşşak
çeşnileriyle genişlemeler yapılmıştır. İçerisinde yerinde rast beşlisi zaman
zaman yerinde uşşak dörtlüsü, segahta segah üçlüsü ile asma kalışlar
gözlenmektedir. 2. Sayfada güçlü neva perdesi üzerinde makamın dizisini
oluşturan nevada rast, inici melodilerde ise nevada buselik dörtlüsü
çeşnileriyle yarım ve asma kalışlar rast makamına sadık bir biçimde yerinde
rast beşlisi ile tam karar yapılarak eser tamamlanmıştır. Kısacası eser farklı bir
geçki kullanılmadan rast makamına sadık kalınarak tamamlanmıştır.
Usul Analizi: Eser yürük semai formuna uygun olarak 6/4’lük yürük
semai usulü ile bestelenmiştir. Sözler prozodik açıdan usulün darblerine paralel
olarak ustaca bestelenmiş olduğu gözlenmektedir. Aruz vezni tespit
edilememiştir.
8. Sonuç
Abdülkadir Meragi, çocukluktan itibaren başta babasının (Gıyaseddin
Gaybi)önemli bilgilerinden istifade etmiş İslamî terbiye ile yetişmiştir. Daha
sonra hayatının önemli zamanlarını yaşadığı yere yakın çevredeki sultanlar ile
diyalog içersinde geçirerek, onların büyük övgülerine mahzar olmuş bir musiki
üstadıdır.
Yazdığı 6 kitabı ile musiki alanında ne kadar bilgili ve tecrübeli olduğu
anlaşılmaktadır. Hoca Abdülkadir iyi bir nazariyatçı olduğu kadar bestelediği
eserlerin analizlerinde anlaşıldığı üzere usta bir bestekârdır.
Meragi’nin musikinin en zor formlarından olan kâr, ağır semaî, beste,
yürük semaî gibi formlarda eserler yapması, onun bestekârlığı açısından yine
üstün yeteneğini göstermektedir. Bu bağlamda, kendinden sonra gelen
müzisyenlere ve bestekârlara ışık tutmuştur. Meragi, bestekârlık yönü ile
günümüze kadar gelen Türk müzisyenleri halkasının başı olarak
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değerlendirilmiştir. Kendi buluşu olan usullerde onun bestekârlık yönü
kapsamında değerlendirilir.
Türk Müziği beste şekilleri başlangıcından bugüne kadar çeşitli
evrelerden geçmiştir. 15.yüzyıla kadar yazılmış olan kaynaklarda form bilgisine
ait yeterli bilgi bulunamamaktadır. Eski beste ve ritim şekilleri hakkında
Meragi’nin kaynakları ve besteleri incelendiğinde ancak bilgi sahibi
olunabilmektedir. Geçen yüzyıllar sürecinde değişen şartlar, duyulan ihtiyaçlar
ve yeni arayışlar içerisinde bazı formlar az-çok değişikliğe uğramış, bir bölümü
tamamen unutulurken bir bölümü ise yeni nitelikler kazanarak günümüze
kadar gelebilmiştir. Şimdiki form anlayışıyla kıyaslandığında Meragi’nin
eserlerinin bahsedilen bu gibi nedenlerle daha farklı bir uslup ve anlayışıyla
bestelendiği anlaşılmaktadır. Özellikle kâr formundaki besteleri o zamanın
Nevbet form anlayışının bir devamı olduğu söylenebilir.
Meragi’nin çeşitli kaynaklarda çok güzel ud çaldığı belirtilmektedir. Onun
için Devlet Şah "İyi ud çalan birinci sınıf bestekârdır" diyor. Bütün bu
anlatılanlara bakılırsa verimli bir sanatkâr olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca güzel
bir sese sahip olan ve usta bir hanende (guyende) olduğu bilinmektedir
Kısaca denebilir ki Hoca Abdülkadir Türk Musikisinin şekillenmesine,
usluplaşmasına, nazariyatının bir düzene sokulmasına birinci derecede
yardımcı olmuş önemli musikişinaslarımızdan biridir.
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1933 Yılında H. Rauf (Orbay) Bey’in
Hint Müslümanlarına Verdiği Konferanslara Dair
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ÖZET: Hüseyin Rauf Orbay Osmanlı Devleti’nin son döneminde asker ve bürokrat
olarak görev yapmış, 1918 yılında Ahmet İzzet Paşa hükümetinde Bahriye Nazırlığı
görevindeyken de Osmanlı Devleti adına, Osmanlı Devleti’ni fiilen sona erdiren, Mondros
Ateşkes Antlaşması’nı imzalamıştır. Milli Mücadele döneminde de Mustafa Kemal’in
yanında yer almış, ancak Milli Mücadele sonrası, Mustafa Kemal ile bazı konularda fikir
ayrılığına düşmüştür. 1926 yılında Rauf (Orbay) Bey yurtdışındayken, Mustafa Kemal’e
İzmir Suikast girişim davasında, İstiklal Mahkemesi tarafından suçlu bulunmuş, on yıl
ceza almıştır. Rauf Bey bu süre içerisinde yurtdışında kalmış, yurda ancak 1935 yılında
dönmüştür. Rauf Bey yurtdışındayken İngiliz gemileriyle sık sık seyahatler etmiş, özellikle
Hindistan’a yaptığı seyahatlerde, Hindistan’ın çoğu yerini gezmiştir. Buralardaki Hint
Müslümanları ile görüşmüş, üniversiteler gibi çeşitli platformlarda halifelik meselesi gibi
Hint Müslümanlarının da takip ettiği Türk İnkılâbı ile ilgili konularda konferanslar
vermiştir. Rauf Bey’in buralardaki konuşmaları özellikle gazeteler aracılığı ile de Hint
kamuoyunda yer almıştır. Dolayısıyla biz bu araştırmamızda, Rauf Bey oralarda gerek
Türk İnkılâbı, gerekse yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili görüş ve düşünceleri
nelerdir? Sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız. Çünkü Rauf Bey yurtdışındayken Türk
istihbarat teşkilatı tarafından takip edilmiştir. Gerek son halife Abdülmecid, gerekse yurt
dışındaki muhaliflerle sürekli bir araya geleceğinden kuşkulanılmıştır. Bu nedenle 1933
yılında konferanslarda söyledikleri önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Rauf Orbay, Hindistan, Türkiye, Türk İnkılâbı, Mustafa
Kemal.

On the Conferences of Mr. H. Rauf (Orbay) to
Indian Muslims in 1933
ABSTRACT: Hüseyin Rauf Orbay, who served as a soldier and bureaucrat in the
last period of the Ottoman State, signed the Mondros Armistice Agreement, which was the
end of the Ottoman State, in the name of the Ottoman State while he was in charge of the
Ministry of Maritime Affairs of Ahmet İzzet Pasha's government in 1918. He was on
Mustafa Kemal's side in the period of the National Struggle, but after the National
Struggle,he clashed over with him in some issues. In 1926, when Mr. Rauf (Orbay) was
abroad, Mustafa Kemal was found guilty by the Independence Court in the case of the
İzmir Assassination attempt, and he was punished for 10 years.He remained abroad
during this period, and returned to Turkey only in 1936. While he was abroad he travelled
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frequently with English ships, especially in his travels to India he sightsaw most parts of
India. He met Indian Muslims around here and gave lectures on topics related to the
Turkish Revolution, followed by them such as the caliphate issue on various platforms
such as universities. His speeches in these areas have taken place in Indian public opinion,
especially through newspapers. Therefore, in our study we will try to answer the question
of what are Mr. Rauf’s (Orbay ) views and opinions upon both Turkish Revolution and the
newly established Turkish Republic. Because he was pursued by the Turkish intelligence
organization while abroad. He has been suspected to be in constant contact both the last
caliph Abdulmecid and with foreign opponents abroad. For that reason, what they say at
the conferences in 1933 is important.
Key Words: Rauf Orbay, India, Turkey, Turkish Revolution, Mustafa Kemal.

Giriş
20. yüzyılın başlarında çökmekte olan Osmanlı Devleti tüm gayretlerine
rağmen bu çöküşe engel olamamıştır. Ancak bu çöküşü önlemek için olağanüstü
bir gayret gösteren asker ve bürokrat kadrolar, buradan aldıkları bilgi birikimi,
deneyim, teşkilatçılık yanlarını kullanarak çöken devletin çöküntülerinden yeni
bir devlet ortaya çıkarmayı başarmışlardır.
Osmanlı Devleti’nin son asker ve bürokrat kadroları, özellikle de asker
kadroları modern okullarda iyi sayılabilecek bir eğitim almışlardır. Bu kadrolar
Trablusgarp, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı’nın birçok cephesinde
olağanüstü gayret göstererek devleti kurtarmak için mücadele etmişlerdir. Bu
mücadele devleti kurtarmaya yetmese de, bu devlet adamları Osmanlı Devleti’ni
fiilen sona erdiren antlaşma olan Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası,
Anadolu’da Mustafa Kemal önderliğindeki Milli Mücadeleye katılmışlardır.
Anadolu’daki Milli Mücadele’ye bu kadroların bir kısmı hemen, bir kısmı
da kısa bir tereddütten sonra katılmışlardır. İşte Anadolu’daki bu Milli
Mücadele’ye hemen katılıp Mustafa Kemal ile beraber hareket edenlerden biri
de Hüseyin Rauf (Orbay) Bey’dir.
Rauf Bey Osmanlı Devleti içerisinde 1918 yılında Ahmet İzzet Paşa
Hükümeti’nde Bahriye Nazırlığı görevindeyken, Osmanlı Devleti’ni fiilen sona
erdiren Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamıştır. Ancak daha sonra
Anadolu’ya geçerek Mustafa Kemal önderliğindeki Milli Mücadele’nin
kazanılmasında önemli rol oynamıştır.
Cumhuriyet’in ilanından sonra bazı konularda Mustafa Kemal ile fikir
ayrılığına düşmüştür. 1926 yılında Rauf Bey yurtdışındayken, Mustafa Kemal’e
İzmir Suikast girişimi davasında suçlu bulunmuş, İstiklal Mahkemesi tarafından
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on yıl ceza almışsa da Rauf Bey bu suçu kabul etmemiş ve yurda
dönmemiştir.1543
Rauf Bey yurtdışında yaklaşık dokuz yıl çeşitli yerlerde kalmıştır.
Yurtdışına çıkmadan önce Mustafa Kemal’e, yapılan inkılâplara, cumhuriyet
rejimine karşı olduğu ya da bunlarla ilgili sıkıntıları olduğu, hatta kendisinin
Halife taraftarı olduğu algısı oluşmuştur. İzmir suikastı davasında suçlu
bulunması ve yurtdışında iken Türk istihbaratı tarafından yakından takip
edilmesi bu şüpheleri iyice arttırmıştır. Yurt dışında bulunan Türkiye’deki rejim
muhalifleri ile çeşitli organizasyonlar içinde olabileceğinden şüphelenilmiştir.
Bu araştırmada Rauf Bey yurt dışındayken Hindistan’da verdiği bir dizi
konferansta söylediklerinden yola çıkarak, Cumhuriyet’in onuncu yılına doğru
Rauf Bey’in ve Hint Müslümanlarının Türk İnkılâpları ile ilgili düşüncelerini
anlamaya çalışacağız. Çünkü inkılâplar yapıldığında özellikle halifeliğin
kaldırılmasında hem Hint Müslümanları hem de Rauf Bey’in muhalif bir tavrı
vardır.
1. 1933 Yılına Kadar Rauf Bey’in Faaliyetleri
Yakın tarihimizin önde gelen devlet adamlarından biri olan Rauf Bey’in,
araştırmamızın merkezi olan 1933 yılında Hindistan seyahatinde Hint
Müslümanlarına verdiği konferansların tahlilini yapmadan önce, Rauf Bey’in
1933 yılına kadar olan faaliyetlerini kısaca hatırlamakta fayda vardır.
1.1. Mondros Ateşkes Antlaşması’na Kadar Rauf Bey
Rauf Bey 1881 yılında İstanbul’un Cibali semtinde doğdu.1544 Çerkez
kökenli bir Osmanlı amiralinin oğludur.1545 Babası Amiral Mehmed Muzaffer
Paşa’dır.1546 Annesi Kürt aşiret reislerinden Bedirhan Paşa’nın kızıdır.1547
İlkokulu Cibali’de okudu. Ortaokulu babasının görevi dolayısıyla bulundukları
Trablus’ta, Trablus Askeri Rüştiyesi’nde okudu. 1893 yılında Heybeliada
Bahriye Okulu’na girdi. Buradan 1899 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu.1548
1543Rauf

Orbay, Cehennem Değirmeni – Siyasi Hatıralarım, C. 2, Emre Yayınları, İstanbul 1993 s.
197; Süleyman Ataseven, Rauf Orbay, Biyografisi, (Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir 1997, s. 137.
1544 Kâzım Çavdar, Cumhuriyetin 50. Yılı Dolayısıyla Atatürk ve Silah Arkadaşları, (yayın yeri yok),
İzmir 1973, s. 7.
1545 Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul 2012, s. 543.
1546 İlber Ortaylı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kronik Yayınları, İstanbul 2018, s. 317; Çavdar, age,
s. 7.
1547 Orbay, age, s. 190.
1548 Mustafa Alkan, “Hüseyin Rauf Orbay’ın Hayatı (1880- 1964)”, Atatürk Araştırma Merkezi
Dergisi, C. XX, S. 59, Temmuz 2004, s. 600.
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Rauf Bey donanmaya katıldıktan sonra önemli görev ve sorumluluklar
aldı. 31 Mart Ayaklanması’nı bastırmak için İstanbul’a gelen hareket ordusunda
o da vardı. Burada Mustafa Kemal ile tanıştı.1549 Birçok konuda aynı düşüncelere
sahiptiler. 1911 Türk-İtalyan Savaşı’nda bölgeye silah ve cephane sevk etmekle
görevlendirildi.1550 Bu görev sırasında gizlice Trablusgarp’a giden Mustafa
Kemal ile Kahire’de tekrar karşılaştılar.1551
Birinci Balkan Savaşı sırasında Yunan Donanması Ege adalarının çoğunu
ele geçirdi. Osmanlı Donanması neredeyse hiç varlık gösteremedi. Sadece Rauf
Bey komutasındaki Hamidiye Kruvazörü Ege’de Akdeniz’de ve Adriyatik
Denizi’nde Yunanlılara karşı başarıyla çarpıştı.1552 Balkan Savaşlarındaki bu
başarıları nedeniyle Hamidiye Kahramanı olarak tanınmıştır.1553
Rauf Bey Birinci Dünya Savaşı’nda İran üzerinden Afganistan’a
gönderilecek uzmanlardan oluşan bir heyetin başkanlığına getirildi. 1915
İlkbaharında heyetle birlikte İran üzerinden Afganistan’a geçmeyi yollar kapalı
olduğu için başaramadı. İran’da kalarak, Kirmanşah bölgesindeki aşiretlerle
birlikte İngilizlere karşı mücadele etti. Özellikle de propaganda faaliyetlerinde
bulundu. Ancak bu propaganda faaliyetleri yeterince etkili olmadı.1554
Afganistan’a geçemeyerek bir yıla yakın İran’da kalan Rauf Bey, Enver Paşa
tarafından İstanbul’a çağrılarak Bahriye Erkan-ı Harbiye Reisliğine getirildi.1555
Rusya’da Bolşevik İhtilâlinden sonra Ruslarla imzalanan Brest Litovsk
Barış Konferansı’nda Talat Paşa’nın şahsi kararı ile asli delege olarak yer
aldı.1556 Daha sonra Ahmet İzzet Paşa Hükümeti’nde Bahriye Nazırı oldu.
Böylece askeri hayatı sona erdi ve siyasi hayatı başladı.1557 30 Ekim 1918’de
Osmanlı Devleti’ni fiilen sona erdiren Mondros Ateşkes Antlaşması’nı baş
murahhas olarak imzaladı. Bu onun siyasi hayatında en çok hatırda kalan
faaliyeti oldu.

Cavdar, age, s. 12.
Ataseven, agt, s. 6.
1551 Çavdar, age, s. 14.
1552 Rifat Uçarol, Siyasi Tarih 1789-2014, Der Yayınları, İstanbul 2015, s. 549.
1553 Alkan, agm, s. 601-603; Zürcher, age, s. 543.
1554 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C. IX, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1999, s. 491.
1555 Ataseven, agt, s. 24.
1556 Cemal Kutay, Osmanlıdan Cumhuriyete Yüzyılımızda Bir İnsanımız, C. 4, Kazancı Matbaacılık,
İstanbul, 1992, s. 28-29.
1557 Alkan, agm, s. 605.
1549
1550
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1.2. Milli Mücadele Dönemi’nde Rauf Bey
Rauf Bey Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlayacak olan Milli
Mücadeleye katılmak üzere 24 Mayıs 1919’da İstanbul’dan ayrıldı. 8 Haziran
1919’da Ankara’ya geldi. Ankara’da Ali Fuad Paşa ile buluşup Mustafa Kemal
Paşa’nın yanına Amasya’ya gittiler. 23 Haziran 1919’da Amasya Genelgesini
yayınladılar.1558 Daha sonra Rauf Bey Erzurum ve Sivas Kongrelerinde Temsil
Heyetine seçildi.
12 Ocak 1920’de toplanan Osmanlı Mebusan Meclisi’nde1559 meclis
çalışmalarına katılan Rauf Bey ile Ankara’da bulunan Mustafa Kemal arasında
bazı görüş ayrılıkları yaşandı.1560 Mustafa Kemal Meclisin işgalinin an meselesi
olması dolayısıyla, Meclisin açık kalmasını ama liderlerin (özellikle de Rauf
Bey’in) biran önce Ankara’ya dönmelerini istedi. Ancak onlar kalma kararı
verdiler.1561 16 Mart 1920 günü İngilizler ani bir hareketle Meclisi bastılar. Rauf
Bey tutuklanarak Malta’ya sürgüne gönderildi. 20 ay Malta’da sürgünde kalmak
zorunda kaldı. Ancak 13 Kasım 1921’de Ankara’ya gelerek Meclise
katılabildi.1562
Rauf Bey Ankara’ya geldikten sonra Mustafa Kemal’in isteği ile Nâfia
Vekâletine ve Meclis İkinci reisliğine seçildi.1563 12 Temmuz 1922 günü Rauf Bey
Bakanlar Kurulu Başkanı (Başbakan) görevine seçildi.1564 Bu görevde 4 Ağustos
1923 tarihine kadar kaldı.1565
1.3. Milli Mücadele Dönemi Sonrası Rauf Bey (1922- 1926)
Lozan barış görüşmelerine Ankara Hükümeti’nin yanında, İstanbul
Hükümeti’nin de davet edilmesi sorunu ile karşılaşılınca, sorunun çözümü için
saltanatın kaldırılmasına karar verildi. Mustafa Kemal, Rauf Bey, Ali Fethi,
Doktor Adnan, Kâzım Karabekir ile beraber seksen kadar milletvekilinin imzası
ile Meclis Başkanlığı’na sunulan teklif uzun tartışmalardan sonra kabul
edildi.1566 Böylece 1 Kasım 1922’de saltanat kaldırıldı. Lozan’a gönderilecek kişi
için ise, Kâzım Özalp’in söylediğine göre: “İsmet Paşa’nın Hariciye Vekilliğine ve
Agm, s. 611.
Uçarol, age, s.733.
1560 Ataseven, agt, s. 148.
1561 Zürcher, age, s. 227.
1562 Alkan, agm, s. 614- 615.
1563 Cemal Kutay, Osmanlıdan Cumhuriyete Yüzyılımızda Bir İnsanımız, C. 1, Promat Basım Yayın,
İstanbul, 1997, s. 22.
1564 Cavdar, age, s. 125.
1565 Alkan, agm, s. 616.
1566 Saltanatın kaldırılması ile ilgili tartışmalar için bkz. Orbay, age, s. 106- 112.
1558
1559
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baş delegeliğe seçilmesinin uygun olacağını Mustafa Kemal Paşa ileri sürdü.
Durum Ankara’ya yazıldı. (Bu sırada Bursa’dadırlar.) Bu tebliğ hükümet ve Meclis
tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu suretle Rauf Bey’in başkanlığında
gönderilmesi evvelce düşünülen heyetten vazgeçildi. Esasen Rauf Bey’in sulh
konferansına gitmeye fazla bir isteği yoktu. Yusuf Kemal Bey Hariciye
Vekilliğinden istifa etti ve 26 Ekim’de İsmet Paşa bu vekilliğe seçildi.”1567 Böylece
İsmet Paşa kendisi de dâhil kimsenin beklemediği şekilde Lozan’daki Türk
heyetinin başkanlığına getirildi. Zürcher’e göre ise Mustafa Kemal’in onu seçme
nedeni, kısmen İsmet Paşa’nın kendisine en sadık ve güvenilir destekçisi
olmasından, kısmen de Başvekil Rauf Bey’in İngilizci diye bilinmesindendir.1568
Lozan Konferansı sırasında İsmet Paşa ile Başvekil Rauf Bey arasında bir
takım anlaşmazlıklar yaşandı. Bu anlaşmazlıklar Lozan Barış Antlaşması
imzalandıktan sonra Rauf Bey’in başvekillik görevinden istifa etmesine yol
açtı.1569
İkinci TBMM seçimleri yapıldıktan sonra, 11 Ağustos 1923’te Meclis
açıldı.1570 Rauf Bey Başvekillikten istifa ettiği için bir hükümet boşluğu
oluşmuştu.1571 Mustafa Kemal Paşa Rauf Bey’in Meclis İkinci Başkanı olmasını
istedi. Rauf Bey, Başvekillikten ayrılmasına sebep olan durumların henüz
ortadan kalkmadığını öne sürerek, bu teklifi kabul etmedi.1572 Sonuçta yeni
seçilen meclis üyeleri Mustafa Kemal Paşa’yı tekrar Meclis Başkanlığına, Ali
Fethi (Okyar) Beyi de Başvekilliğe seçti.1573 1923 Ekim ayı içerisinde bakanların
seçimi nedeniyle yaşanan bir hükümet bunalımında bir türlü anlaşmaya
varılamadı. Bu durum ve konu ile ilgili tartışmalar sürerken Mustafa Kemal ve
yakın arkadaşları Çankaya’da devletin şeklinin cumhuriyet olması ile ilgili bir
karar aldılar. Bu karar 29 Ekim 1923’te TBMM de kabul edildi.1574
Cumhuriyet’in ilanı sırasında İstanbul’da olan Rauf Bey, Cumhuriyet
rejiminin ilan edilmesini şu şekilde anlatır: “Fethi Bey kabinesi istifa etmiş, yerine
yenisi seçilemediğinden, bir hükümet buhranı kendini göstermişti. Bunun
neticesini beklerken 29/30 Ekim 1923 gecesi, geç vakit henüz yatmıştım ki, top
sesleriyle uyandım. Merakla kulak verdim. Top sesleri dinmiyordu. Yüze
yaklaştığını fark edince içimden doğan bir hisle ‘Mutlaka Cumhuriyettir öyle ise,
Kâzım Özalp, Milli Mücadele 1919-1922, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1998, s. 237.
Zürcher, age, s. 239.
1569 Orbay, age, s. 132- 133.
1570 Afet İnan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1998, s. 128.
1571 Aksel Keskin, İmparatorluktan Cumhuriyete Rauf Orbay, Parola Yayınları, İstanbul 2014, s.
228.
1572 Çavdar, age, s. 130.
1573 İnan, age, s. 128.
1574 age, s. 131.
1567
1568
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memlekete ve millete hayırlı ve uğurlu olsun’ dedim.”1575 Rauf Bey’in bu sözleri
üzerine Şevket Süreyya Aydemir ise şunları söyler: “Muhakkak ki olaylar hızlı
gelişiyordu ve tarihin bu türlü gelişmelerinde, o gelişmeleri önceden sezemeyen
veya ona ayak uyduramayanlar, muhakkak ki olayların dışına itilir ve dışında
kalırlar(…)”1576 Rauf Bey gibi baskın bir siyaset adamı da bu tarihi olayın dışında
kalmıştır.
Cumhuriyet’in ilanından sonra İstanbul basınında Rauf Bey’in
Cumhuriyet’in ilanı ve rejim meselesi ile ilgili beyanları yayınlandı. Ankara bu
beyanları Cumhuriyet’in meşruluğuna gölge düşürücü olarak algıladı. 22
Kasım’da parti meclisinde iş geniş ve etraflı bir tartışmaya yol açtı.1577 Rauf
Bey’in Cumhuriyet’in ilanını henüz uygun bulmadığını açıklaması, Halk Fırkası
yönetiminde infial uyandırmış, çok ağır bir eleştiriye maruz kalmıştır.1578 Bu
eleştirilere karşı Rauf Bey, Cumhuriyet rejim sistemine karşı olmadığını
anlatmasına rağmen karşı tarafı ikna edememiştir. Üstelik İstanbul’da son halife
Abdulmecid Efendi ile görüşmesi de sert şekilde eleştirilmiştir.1579
Rauf Bey ve arkadaşlarının İstanbul’da halifeyi ziyaret etmeleri meselesi
üzerinde özellikle duran İsmet Paşa şöyle diyordu: “Halifeyi ziyaret meselesi
halife meselesidir. Halife ordularının bu memleketi harabeye çevirdiğini bir Devlet
adamı olarak unutamayız.”1580 Bu fırka tartışmaları yalnız Rauf Bey ve
arkadaşlarının değil halifenin de geleceğini belli etmişti. Halifeliğinde tıpkı
padişahlık gibi tarihe karışacağını sert, açık, kesin bir şekilde belirtmişti. 1581
Halifelik makamı artık son günlerini yaşıyordu.
Yurt içi ve yurt dışında, halifeliğin kaldırılacağı söylentileri yayılmaya
başladığında, 5-6 Aralık 1923 günkü hilafet yanlısı yayın organlarında İsmailiye
mezhebi lideri Ağa Han ve Şii lideri Seyyid Emir Ali’nin, Başbakan İsmet Paşa’ya
gönderdiği mektup yayımlanır. Mektupta özetle; Halifelik Makamı üzerindeki
belirsizliğin kaldırılması ve yeni bir statünün tanınması istenmektedir.1582 24
Kasım 1923 tarihli İngilizce mektup Başvekil İsmet Paşa’ya sunulmadan halifeci
kanadın gazetelerine düşmüştü. Mektubu yazanlar Hindistan’daki Hilafet

Orbay, age, s. 134.
Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam 1884- 1938, C. 1, Remzi Kitabevi, İstanbul 2011, s. 282.
1577 Aydemir, age, s. 284.
1578 Alkan, age, s. 620.
1579 Orbay, age, s. 140.
1580 Aydemir, age, s. 284.
1581 age, s. 284- 285.
1582 Keskin, age, s. 246-247.
1575
1576
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Komitesi üyesi de değillerdi.1583 İngiliz Kraliyet taraftarı Ağa Han ve Kraliyet
Danışmanı Emir Ali’nin Başvekile gönderdiği mektup sert tartışmalara yol
açmıştır. Konu meclis gündemine getirildi. İsmet Paşa mektupla ilgili olarak; bir
İngiliz oyunu olduğunu, halifeye siyasi ve dünyevi bir vazife verilmek
istendiğini, hatta Kürt meselesini bile kışkırtma amacı güttüğünü ileri sürdü.1584
Rauf Bey ise yaptığı konuşmada “(…) Bir yandan Hilafet Komitesinin İngilizlere
alet olma niyetini eleştirirken öbür yandan hilafetin manevi nüfusuna yumuşak
bir destek verir. Dolayısıyla İsmet Paşa’nın İstanbul’a İstiklal Mahkemesi
gönderme teklifine karşı çıkar.”1585 Rauf Bey’den sonra söz alan Yusuf Akçura’da
Rauf Bey’in iyi niyetine katılmadığını belirtmiştir. Meclis görüşmeleri
sonucunda İsmet Bey’in görüşü kabul edilerek, İstanbul’a İstiklal Mahkemesi
gönderilmesi kararı alınır.1586
3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen kanun gereğince halifelik kaldırılmış,
Abdülmecid Efendi ve mahiyeti yurtdışına çıkarılmıştır. Bu gelişmelerden sonra
Meclis içindeki muhalefet 17 Kasım 1924’de Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkasını kurdu.1587 Ancak Şeyh Sait İsyanı’nı tahrik ettiği gerekçesi ve İstiklal
Mahkemesi’nin hükümete yazdığı bir yazı da dikkate alınarak fırka 3 Haziran
1925’te kapatıldı.1588
1.4. Rauf Bey Yurtdışında
Rauf Bey Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasından sonra
Meclis de bağımsız kaldı. Bu sırada tropik malarya tedavisi için Meclis
başkanlığından izin alarak Avusturya’nın Bad Gatştayn kaplıcalarına gitti.
Oradan döneceği sırada da İngiltere’de bulunan Doktor Adnan Bey’le Halide
Hanım’ı ziyaret maksadı ile Londra’ya geçti. 1589
Rauf Bey Londra’dayken 15 Haziran 1926’da Mustafa Kemal’e suikast
girişimi ortaya çıktı.1590 İstiklal Mahkemesi Rauf Bey’i suikast girişimi ile ilgili

Osman Selim Kocahanoğlu, Atatürk-Rauf Orbay Kavgası, Temel Yayınları, İstanbul 2012, s.
537.
1584 Keskin, age, s. 247; Kocahanoğlu, age, s. 538.
1585 Kocahanoğlu, age, s. 539.
1586 Keskin, age, s. 248.
1587 Aydemir, age, s. 297.
1588 age, s. 301.
1589 Orbay, age, s. 195.
1590 Cemal Avcı, İzmir Suikastı, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2010, s. 74.
1583
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bulup gıyaben yargıladı. Rauf Bey on yıl ceza aldı.1591 Rauf Bey kendisinin bu
olayla hiçbir ilgisinin olmadığı, düşüncesiyle yurda dönmedi.1592 Bundan sonra
Rauf Bey devletin gözünde firari konumundadır. Resmi yazışmalarda birçok kez
firari Rauf Bey ifadesi kullanılmıştır.1593
1926 yazından itibaren yurt dışında bulunan Rauf Bey’in, yurt dışındaki
faaliyetleri, Rauf Bey hakkında yazılan eserlerde en az yer alan kısımdır. Kendi
anılarında da çok az bahsetmiştir.1594 Bakıldığında İngiliz gemileri ile daha çok
Hindistan olmak üzere, Hindistan ve Çin’e yolculuklar yapmış, Londra’da
bulunmuş, Mısır’daki dostlarının ısrarlı daveti üzerine bir süre Mısır’da da
bulunmuştur.1595
Kocahanoğlu, Rauf Bey’in 12 ve 31 Ocak 1927 tarihlerinde İzmir Suikastı
davasında idam edilen İsmail Canbulat’ın eşine gönderdiği iki mektuptan da yola
çıkarak, Rauf Bey’in yurt dışı faaliyetleri ile ilgili şu ifadelere yer veriyor: “Bu iki
mektup ve gelişen olaylar içinde yaşayan Rauf Bey portresi, yurt dışında pek de
masum dolaşmadığı, eski Teşkilat-ı Mahsusa misyonundan uzaklaşmadığı
anlamına geliyor.”1596 Bu ifadeleri ile Kocahanoğlu, Rauf Bey’in yurt dışında
muhalif faaliyetleri olabileceği ihtimalini vurgulamıştır.
Cemil Koçak Tek - Parti Döneminde Muhalif Sesler adlı eserinde, Rauf Orbay
ve Hilâfet Meselesi başlığı ile bir muhalif ses olarak Rauf Orbay’a da yer vermiştir.
Koçak, Rauf Bey’in yurt dışındaki faaliyetleri ile ilgili şu yorumda bulunmuştur:
“Rauf Orbay’ın yurt dışında bulunduğu süre içindeki siyasi faaliyetleri konusunda –
eğer varsa- hiçbir şey bilmiyoruz. Oysa Orbay, elbette rejimin gözünde en azından
yurt dışındaki en önemli ve tehditkâr muhalif kişilik sayılırdı. Orbay’ın –eski Jön
Türk geleneği hatırlanacak olursa- yurt dışında muhalefet odağı haline gelmek için
çaba harcamaması için görünürde herhangi bir nedende bulunmuyordu.”1597

1591 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), 121-10-0-0(Fon No)/ 1 (Kutu No) -3 (Dosya No)-1(Sıra

No). s. (Sayfa No ) 54.
1592 Orbay, age, s. 196; Kocahanoğlu, Atatürk- Rauf Orbay Kavgası adlı eserinin 18. bölümünde,
“Rauf Orbay İzmir suikastinin neresinde ?” başlığı altında konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.
Kocahanoğlu, age, s. 635- 670.
1593 BCA, 121-10-0-0/1-3-1, s. 57; BCA, 121-10-0-0/1-3-1, s. 61; BCA 121-10-0-0/1-3-1, s. 63; BCA
121-10-0-0/1-3-1, s. 165; gibi.
1594 Orbay, age, s. 235- 236; Ataseven, agt, s. 136- 137; Kocahanoğlu, age, s. 672- 673; Alkan, agm,
s. 622- 623; Kutay, age, s. 388- 395; gibi.
1595 Orbay, age, s. 235-237.
1596 Kocahanoğlu, age, s. 649.
1597 Cemil Koçak, Tek - Parti Döneminde Muhalif Sesler, İletişim Yayınları, İstanbul 2015, s. 22.
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Rauf Orbay yurt dışında bulunduğu süre içinde Türkiye tarafından
yakından takip edilmiş, yurt dışında bulunan muhaliflerle bir oluşum içine
girebileceğinden kuşkulanılmıştır. 1933 yılında Hindistan’ın Haydarabat
kentinde bir hilafet kongresi toplanacağı ve Rauf Bey’in buna iştirak edeceği
düşüncesinden dolayı Türk istihbaratı Rauf Bey’i yakından takip etmiştir.1598
Gerçekten de Rauf Bey 1933 Şubat ayında Hindistan’a gitmiştir.1599
2. Hint Müslümanlarına Verdiği Konferanslara Dair
Rauf Bey’in Hindistan’a gelmesi İstişin, Bombay Kronik, Hilafet ve İnkılâp
gazetelerinde yer almış, Rauf Bey’den övgüyle bahsedilmiştir. Bu gazeteler Rauf
Bey’in hayatı ve hizmetleri hakkında yayınlar yapmışlardır.1600 Türkiye’de ise
Hariciye Vekâletine gelen bir istihbarat belgesinde; “Rauf Bey’in Hindistan’a
gitmesi, Haydarabatta tesis edilmek üzere olan Hilafet makamı ile
alakadardır.”1601 denilmektedir.
Hüseyin Rauf Bey 9 Şubat 1933 tarihinde Hindistan’a geldi.1602
Hindistan’da yayımlanan İnkılâp gazetesinin haberine göre, Rauf Bey
Hindistan’da uzun zamandan beri beklenmektedir. Gazete Rauf Bey’in
Hindistan’a gelme haberini, okuyucularına müjdeli bir haber şeklinde
duyurmuştur.1603 Rauf Bey’in biyografisine değinilirken şu ifadelere yer
vermiştir: “Şu son 20-25 sene içerisinde Türk milleti içinde öyle kıymetli ve büyük
kimseler yetişmiştir ki başka milletlerin yüzlerce sene hayatında bu kadar fazla
sayıda önemli şahıs yetişmemiştir. Enver, Niyazi, Mahmut Şevket, Sait Halim,
Talat, Cemal ve Mustafa Kemal1604 gibi kişilere asla tesadüf edemeyeceğiz.”1605
Rauf Bey Hindistan’a niçin geldiği ile ilgili olarak da Delhi istasyonunda
The National gazetesi muhabirine bir demeç verir. Rauf Bey’in demecinden,

BCA, 121-10-0-0/1-3-1, s. 165.
BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 43.
1600 BCA, 121-10-0-0/1-5-1, s. 8.
1601 aynı belge.
1602 BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 47.
1603 Gazete haberi verirken şu ifadelere de yer vermiştir: “(…)bir ana evladını görmek muhabbet
ve hasretle onun gelmesini bekliyor idisekte bu ümidimize bir türlü nail olamıyorduk.(…)” Bu ve
benzer ifadelerle Rauf Bey’in Hindistan’a gelişi bir müjde şeklinde duyurulmuştur. Ayrıntılı bilgi
için bkz. BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 43.
1604 İstiklal gazetesinin haberinde Rauf Bey’in biyografisinden bahsederken Mustafa Kemal için
şu ifadelere yer verilmiştir: “Mustafa Kemal herkesten ziyade onu takdir eder ve severdi. Onunla
istişareden sonra Anadoluya geçerek Türkiye vatanının halasını isteyenlerle ahdu piman etti. (…)
Gazi Mustafa Kemal herşeyden mahrum bulunuyordu. Bu mahrumiyetle beraber son derece
çabaladığı için Allahta ona muvaffakiyet ihsan etti.” Bkz. BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 46.
1605 BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 43.
1598
1599
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Balkan Harbinde Türkiye’ye yardım eden dostlarınla görüşmeye geldiği, ayrıca
Türkiye hakkında konuşmalar yapmak için davet edildiği anlaşılıyor.”1606
Gazeteciler Rauf Bey’in vereceği konferanslarda konuşacağı konularla
ilgili olarak, her yerde büyük bir ilgi uyandıran Türkiye’nin kültür ve siyaset
sahasında yaptığı inkılâplardan bahsetmesini istemişlerdir.1607 Buna karşılık
Rauf Bey muhabirlere; “Ben bir hatip değilim. Asıl mesleğim denizciliktir. Onun
için düşündüklerimi açıkça söyleyeceğim. Mevzu olarak, son otuz sene içinde
Türkiye’yi işgal etmiş olan meseleleri seçeceğim. Türkiye’nin maruz kaldığı
müşküller, diğer Avrupa memleketlerinin müşküllerinden çok mühim ve çok
karışıktır. Biz hem şarkın hem de garbın tesiri altında yaşamaya mecbur kalmış
ve şarkla garp arasında bir uyuşma zemini bulmaya çalışmış olan bir milletiz.”1608
demiştir.
Rauf Bey 11 Şubat 1933’te Bombay’a gelmiş, kendisini Doktor Ensari ve
Doktor Ensari’nin arkadaşları karşılamışlardır. Rauf Bey’in Darülfünün’de
konferanslar vereceği, Lahor’da çıkan İstişin, Bombay’da çıkan Kronik
gazeteleri ile halka duyurulmuştur.1609
Rauf Bey’in Hindistan’da özellikle 1933 yılının Mart ve Nisan ayları
içerisinde, Delhi, Bombay, Kalküte, Behvupal, Peşaver, Lahor, Allahabat, Binars,
Haydarabat gibi birçok yere uğramış, buralarda özellikle Hint Müslümanları
tarafından yoğun bir ilgi ile karşılanmıştır.1610 Hint Müslümanları tarafından
düzenlenen bir dizi konferansa katılmış, katıldığı konferansların her birinde
yaklaşık iki saat boyunca Türkiye’nin yakın tarihi ile ilgili konularda
konuşmuştur. Özellikle Hint Müslümanlarının merak ettiği Milli Mücadele,
saltanatın ve halifeliğin kaldırılması, milli devlet, Türk İnkılâpları gibi konularda
da konuşmuştur.
24 Mart 1933 tarihli Hindistan’da yayın yapan İnkılâp gazetesinin
haberine göre, “Gazi Rauf paşanın”1611 Delhi’deki Camiai Milliye müessesesi
ilmiyesinde yine bir nutuk vermiştir. Gazete bu nutku “Türkler Asla
Müslümanlıktan Ayrılmayacaktır”1612 başlığıyla okuyucularına duyurmuştur.
BCA, 121-10-0-0/1-3-1, s. 171.
BCA, 121-10-0-0/1-3-1, s. 163.
1608 BCA, 030-10-0-0/106-692-7, s. 1.
1609 BCA, 121-10-0-0/1-4-1, s. 50.
1610 BCA, 721-10-0-0/1-2-1, s. 9; BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 10. Rauf Bey’in Hindistan’da gittiği
yerlerde kimler tarafından ve nasıl karşılandığı ile ilgili birkaç örnek için, bkz. BCA, 121-10-0-0/12-1, s. 12; BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 13; BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 14; BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s.
15.
1611 Rauf Bey’ e Hindistan’da Gazi diye hitap edilmektedir. Bkz. BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 19.
1612 BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 19.
1606
1607
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Rauf Bey buradaki nutkunda Londra Konferansı sonrası Yunan
ordusunun hücumu ile Türk ordusunun Sakarya Nehri’nin doğusuna kadar
çekilişini ve Mustafa Kemal’e üç ay başkomutanlık ve Meclisin yetkileri gibi
olağanüstü yetkiler verilişini anlatmıştır. Rauf Bey demiştir ki: “Mustafa Kemal
Paşa büyük bir kabiliyetle orduyu tanzim ettikten sonra liyakatıyla Türk ordusuna
kumanda ederek Sakarya mevkiinde benim anladığıma göre Yunan ordusunu ilk
defa olarak fahiş surette mağlup ederek kuvetlerini perişan etti.”1613 Rauf Bey
yine nutkunun devamında Sakarya Savaşı’nın kazanılmasını Mustafa Kemal’in
kahramanlığına ve Türk askerinin fedakar ve cansiperane davranışlarına
bağlamıştır. Ayrıca Sakarya Savaşı’nın sonucu için; “(…) Türk tarihine şüphesiz
bir İnkılâp başlangıcı olmuş ebediyen Türk milleti için hürriyeti kâmileyi temin
eylemiştir.”1614 demiştir.
Rauf Bey Camiai Milliye müessesesinde yaptığı konuşmasının devamında
Büyük Taarruz öncesi, Mustafa Kemal Paşa’nın orduyu tanzim işine
giriştiğinden de bahsetmiştir. Büyük Taarruz ile ilgili olarak Rauf Bey şöyle
demiştir: “Yunanlıların kuvvet ve mükemmelliyetlerini, kendileri gibi kuvvetli
olan bir ordu bile ancak altı ayda mağlup edebilmek ihtimali varit iken, zaif ve her
şeyden mahrum olan Türk ordusu avni hakla on üç günde onları tarumar ve
perişan etti.”1615demiştir.
Rauf Bey konuşmasında Sultan Vahdettin’den de bahsetmiştir.
Vahdettin’in İttihatçılarla Yunanlıların elinde bir oyuncak olduğunu söylemiştir.
Ayrıca Sevr Antlaşması’nı imzalatarak Türklerin sonsuza kadar köleliklerini
onayladığını belirtmiştir. Rauf Bey Sultan Vahdettin için şöyle demiştir: “Bu herif
düşünmüyordu ki biz milliciler devlet ve milletin haysiyet ve şerefini kurtarmak
için tırnaklarımızla düşmana karşı savaşırdık. Bunun daha tuhafı şu ki vaktin
şeyhülislamı olan herif utanmayarak millicilerle harb edip galabe çalanların Gazi,
onlarla savaş esnasında ölenlerin şehit addedileceklerini ilan etmek suretiyle
cidali milliyeye büyük bir darbe indirmeyi tasarlıyordu.”1616 sözleri ile Milli
Mücadele döneminde Sultan Vahdettin yüzünden çekilen sıkıntılara dikkat
çekmiş ve Sultan Vahdettin’i ağır bir şekilde eleştirmiştir.
Lozan Konferansı ile ilgili olarak da Rauf Bey: “Bu konferanstan sonra
Türkiye’nin hür serbest ve şerefli bir hükümet telakki edilmeye başladı.”1617 sözleri
ile de Lozan sonrası Türkiye’nin dünyada meşrulaştığını belirterek, Lozan’ı
BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 21.
aynı belge.
1615 aynı belge.
1616 BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 22.
1617 aynı belge.
1613
1614

818

1933 Yılında H. Rauf (Orbay) Bey’in Hint Müslümanlarına Verdiği Konferanslara Dair

övmüştür. Rauf Bey halifeliğin kaldırılması ile ilgili düşüncelerini de burada
paylaşmıştır. Halifelik makamının yükünün altından Türklerin tek başına
kalkamayacağı kadar ağır olduğuna vurgu yaparak, bu makamın kaldırılmasını
tarihsel nedenleri ile birlikte anlatmıştır.1618
Konuşmasının son bölümünde Rauf Bey Hint Müslümanlarının “Türkler
milliyeti tercih etmeye başladılar”1619 bundan dolayı Müslümanlıktan
uzaklaşıyorlar gibi oluşan düşünceyi Hint Müslümanlarına izah etmiştir. Çünkü
Hint Müslümanları bu konuyu ciddi anlamda önemsemişler ve Türklerin
Müslümanlıktan uzaklaştığını düşünmüşlerdir. Hatta durumun böyle
olmadığını anlatmak için Aliker Üniversitesi Şansliyesi Doktor Ras Mes’ut,
Türklerin Müslümanlıktan ayrılmadıklarını1620 söyleyen Rauf Bey’i tasdik
etmek için şu olayı anlatmıştır: “Mübarek Ramazan ayında benim çok sevdiğim
ve hürmet ettiğim birkaç Almandan mektup almıştım. Bu mektupta Türkler
aleyhinde hariçte yapılan propagandalardan uzun bir bahis vardı. Muhiplerim
bütün Ramazan ayında Türkiye ve hususiyle İstanbul’daki camilerin haricine
kadar dolduğunu ve namaz kılanlar erkence yerlerini işgal etmedikleri takdirde,
sokakta cemaate iştirak için saflar teşkil mecburiyetinde bulunduklarını haber
veriyorlardı.”1621 Doktor Ras Mes’ut bu olayı anlatarak Türklerin milliyet temelli
bir devlet kurarak İslâm’dan uzaklaşmadıklarını belirterek kendi halkına da mili
değerlerin İslâm’a zarar vermeyeceği mesajını vermeye çalışmaktadır.
Rauf Bey Hint Müslümanlarının merak ettiği, Türklerin neden diğer İslâm
kavimlerinden ayrılarak milliyet temelli bir devlet kurduğunu da şu şekilde izah
etmiştir: “Malumu alinizdir ki Türkiye dört taraftan saltanat kurmak isteyen
akvam ile muhat bulunuyordu. Araplar kavmiyelerinin itilası için uğraşıyorlar. Ve
daima müstakil bir saltanat kurmayı tasarlıyorlardı. Bu suretle Türklerden
ayrıldılar. Ve kendi istiklallerini ilan ettiler. Bu işi de Türkler harp ile meşgul
1618 Rauf Bey halifeliğin ilgası ile ilgili olarak şunları söylemiştir. “Hepiniz bildiğiniz gibi bu makamı

muhafaza etmek için iki kuvvet lazımdır. Biri :Ruhani diğeri Cismanidir. Zira Hilafet papalık makamı
gibi değildir. Belki bütün dünyadaki İslâm’ın şuunatını ve Müslümanlığın azametini daima
muhafaza ve siyanetle mükelleftir. Tabii Türkler ki bu ana kadar bu makam dolayısıyla
Avrupalıların bugus ve adavetini kazanmıştır. Yalnız kendi mahdut kuvvetleriyle bu ağır yükün
altından kalkamayacakları içün izharı acz vekusur etmek mecburiyetinde bulundular. Çünkü geçmiş
tarihlerden fena ve pek müthiş dersler almışlardı. Bunun için bütün islam diyarından hey’eti
murahhasa talep etmek ve işi umum Müslümanların rey ve kararıyla halletmek tarafını iltizam
edeceklerdi. Çünkü Hilafeti İslamiye yalnız Türklerin malı değildi. Bilcümle alemi İslam bu işte
vazifedardır.(…) Hilafetin intihap ve muhafaza emrinde bütün dünya Müslümanları iştirak etmek
mecburiyetindedirler. Bu müessese yalnız yalnız Türklerin malı değil umum İslamındır.” Bkz. BCA,
121-10-0-0/1-2-1, s. 23.
1619 BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 24.
1620 aynı belge.
1621 BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 25.
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oldukları fena bir zamanda ihtiyar eylediler.”1622 Burada Rauf Bey Müslüman
olmasına rağmen Arapların ayrılıp kendi devletini kurmak istemesi örneğini
vererek, Türklerin yalnız kaldığını söylemek istemiştir. Üstelik Arapların
Türklerden ayrılması bakıldığında birçok açıdan Türklere zarar vermiş bir
ayrılmadır. Örneğin Rauf Bey’in de belirttiği gibi zamanlama Türkler için
olabilecek en kötü zamandır. Rauf Bey: “Şimdi insafı elden bırakmayıp bir kere
düşünelim. Bu çeşit çeşit unsurlar Türklerden ayrıldıkları halde acaba bundan
sonra Türklerin kendi kavmiyetlerini müdafaa ve muhafaza etmeye hakları yok
muydu?”1623 Sorusunu sorduktan sonra Rauf Bey; “İşte Türklerde bunu görünce
kendi bildikleri yolları boylamaya başladılar. Böyle yapmakla beraber biz
Türklerin diyaneti islamiyeden ayrılmış olduğumuza hükmedemeyiz.1624”
sözleriyle de Türkler milliyeti tercih etmeye başladılar. Artık İslâm’dan
ayrılıyorlar gibi yapılan propagandaların yanlış olduğunu anlatmıştır.
Yine aynı konferans da konuşan Aliker Üniversitesi Şansliyesi Doktor Ras
Mes’ut: “Türkiye’de İslâmiyet hali hazırda eskisinden daha ziyade ve hakiki bir
surette hükmünü icra etmektedir.” dedikten sonra esas söylemek istediği konuya
gelir. Ras Mes’ut; “(…)Hint Müslümanları milliyeti ve islamiyeti halen Türklerden
ve Japonyadan öğrenmeleri iktiza eylediğini söylersem mübalağa etmiş
olmuyorum. Esasen bir millet terakki ve teali için kendi milli adet ve usullerini
takibe mecburdur. Böylece lisan meselesi de bu mevzuumuza dâhidir.”1625 diyerek
artık Hint Müslümanlarının da kendi milli değerlerine sahip olması
düşüncesinde olduğunu anlatmak istemiştir. Kuşkusuz dinleyicilerin çoğu İslâm
birliği, halifelik gibi konulara vurgu beklerken milli değerlere vurgu
beklenilmiyor olsa gerek.
İlber Ortaylı’nın da dediği gibi hilafetin kaldırıldığı sırada tek itiraz sosyal
ve siyasi durumları gereği Hint Müslümanlarından gelmişti.1626 Şimdi bu
itirazlarının yanlış olduğu gerek kendi aydınları, gerekse Türkiye’nin son
dönem tarihine damgasını vuranlardan biri tarafından anlatılıyordu. Üstelik bu
kişiyi son dönemde Mustafa Kemal’e ve inkılâplara muhalif olarak biliyorlardı.
Kuşkusuz şaşırmışlardı. Onlar Türkiye’deki Mustafa Kemal’in önderliğinde
yapılan inkılâpları örnek göstererek İslâm ile milli değerleri birleştirerek
Türkiye’de gerçekleşen modernleşme hareketini Hindistan’da da yapma gayreti
taşıyorlardı.

BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 23-24.
BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 24.
1624 aynı belge.
1625 BCA, 121-10-0-0/1-2-1. s. 25.
1626 İlber Ortaylı, İmparatorluğun Son Nefesi, Timaş Yayınları, İstanbul 2017, s. 217.
1622
1623
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25 Mart 1933 tarihli İnkılâp gazetesinin haberine göre, Rauf Bey1627 19
Mart 1933 günü Aleyger Kız Koleji’nde kız talebelere nutukta bulunmuştur.
Rauf Bey nutkunda “Hint Müslümanları Türk kardeşleri gibi şanlı bir millet
olmaya azmetmişlerdir. Bu arzunun temeli şüphesiz kurulmuştur. İyi biliniz ki
kadınların ve kızların terbiye ve talimi ortaya çıkmadan hiçbir millet ilerleyemez.
Herhangi bir millet kadınlarını ve kızlarını terbiye ve talimini yaptığında büyük
bir şerefe nail olur. Bunun aksini yapanlar başarıdan en mahrum kalanlardır. Biz
Türkler vakti ile bunu pek acı tecrübeler ile anladık. Bu hakikatleri
unuttuğumuzda ve kızlarımızı tahsile sevk etmediğimizde tüm dünyanın
nazarında hasta adam olarak görüldük. İşte şimdi kızlarımızı okuttuktan sonra
dünya milletleri nazarında değer ve kıymeti yükselmiştir. Türk milleti işte o eski
millettir. Fakat Türk milleti içinde bulunduğu şartlarını değiştirmiş ve yaşamak
kabiliyetini ihraz eylemiştir.”1628 sözleri ile Rauf Bey kadınların ve kızların
eğitiminin ilerlemek ve medeni milletler arasına girebilmek için şart olduğunu
vurgulamıştır.
Rauf Bey Aleyger Kız Koleji’nde kız talebelere nutkunun devamında Türk
İnkılâbından bahsetmiştir. Rauf Bey: “Evet bugün her Türk canını kendi vatanı
için feda etmeğe hazır ve amadedir. Vatanperverlik hissiyati necibesi halihazırda
bütün Türk milletinin kalbinde çarpmaktadır. Türk İnkılâbının millete verdiği
semerelerin en âlası işte budur.”1629 diyerek Türkiye’de yapılan inkılâpların Türk
milletinde vatanperverlik duygularına yol açtığını vurguladıktan sonra, “Şimdi
Türk milletinin bilcümle nisvani uyanmıştır. O uyanık analar kendi evladları için
en güzel şefkat ve müveddet hislerini taşımaktadırlar.” 1630 ifadesi ile Rauf Bey
Türk İnkılâbı sonrası Türk kadınının uyandığını, bu uyanıklığın çocuklarına da
yansıyacağını belirtmiştir. Konuşmasının devamında Rauf Bey: “Eğer hakikaten
yükselmek ve terakki etmek hissiyati hakikiyesi Hint Müslümanlarının kalbinde
uyanmış ise ben de onlara kızlarının talim ve terbiyelerine itina ve ehemmiyet
göstermeleri lüzumunu acizane tavsiye eylemeği lazım göriyorum. Daha ileri
giderek derimki herşeyden evvel bu işe bezli himmet etmelidirler. Çünkü bu
Müslümanlar için en elzem bir vazife teşkil ediyor.”1631 demiştir.

İnkılâp gazetesinin haberinde, Rauf Bey’in fiziksel özelliklerinden şu şekilde
bahsedilmektedir: “yaşı az çok 55’tir. Şemaili nurani ve güleryüzlüdür. Yüzünün teşkilatı ile
renginin beyazlığı onun tam bir Avrupalı olduğunu gösterir” ifadesine de yer verilerek, Rauf Bey
için “Avrupalı” ifadesinin kullanılması dikkat çekicidir. Bkz. BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 16.
1628 BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 16; BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 17.
1629 BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 17.
1630 agb.
1631 agb.
1627
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Görüldüğü gibi Rauf Bey İslâm memleketlerinde yükselme ve ilerleme için
yapılacak en önemli işin kızların eğitimi olduğunu söylemiştir. Üstelik Hindistan
Müslüman nüfus olarak dünyadaki en kalabalık ülke olduğu için buradaki
kızların eğitimi İslâm dünyası için ayrıca önemlidir.
Rauf Bey’in konuşmasından sonra Aleyger Kız Koleji’nde umumi katibi kız
talebelere bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmada şunları söylemiştir: “İki
asırdan beri Türklere hasta millet ismi verilmişti. Hakikaten bu milletin hali
günden güne düşkün bir vaziyete duçar oluyordu. Harbi umumiden sonra Avrupa
zannediyordu ki titrek ayakları üzerinde duran natavan hastanın yakın zamanda
ölüp Rahpimay diyari adem olacaktır. Evet bu milletin ölümünü muhakkak telakki
ettikleri cihetle her taraftan bunun mirasına konmak için hazırlanıyorlardı. Bu
hale küçük Yunanistan bile inanmıştı. Oda ganimet peşinde koşarak Türkün
bakiye mirasına sahip olmak istiyordu. Yüzbinlerce Müslümanın boynuna kılıcı
havale etmişti. Anadolu’nun büyük bir kısmını gaddar pençesine geçirmişti.
Türklerin maliye hazinesi tam takırdı. Yar ve medatkârı kalmamıştı. Fakat Gazi
Mustafa Kemal ile bizim sevgili mihmanımız ve birkaç arkadaşları canlarını
mevcudiyetlerini avuçlarına koyarak göğüslerini siper yaparak milletin hukukunu
istirdada çalıştılar.”1632 Bu kolejde Türk Milli Mücadelesinden ve Türk
İnkılâplarından örnekler verilerek, kız talebelere milliyetçilik vurgusu
yapılmaya çalışıldığı görülmektedir.
Talebelerden evlerine, vatanlarına gittiklerinde bunları anlatmaları
istenmiştir.1633 Oysa 25 Mart 1933 tarihli İnkılâp gazetesinden öğrendiğimize
göre Aleyger Kız Koleji dışa karşı kapalı bir okuldur. Gazete Aleyger Kız Koleji
ile ilgili şu ifadelere yer vermiştir : “Burada icra olunan her muamele ve
konuşulan her söz harice çıkmaz. Doğrusu bizde orada cereyen eden her şeyin gizli
kalmasına taraftarız. Evet oradaki sözler orada kalır. İnsan orada samimi
kalbinden istediği gibi davranır. Hariçteki dünya muhitine arzu edilen kısmı
münteşir olabilir.”1634 Gazetenin haberine göre orada konuşulanların gizli
kalmasının istendiği bir okulda o gün yapılan konuşmalar istisna tutulmuştur.
Bu durumla ilgili akla gelen düşünce Türk Milli Mücadelesi Hint Müslüman
aydınları tarafından kendi halkına anlatılarak milli bilinç oluşturmak
istenmesidir. Dolayısıyla kız talebelerden, orda anlatılanları ailelerine de
anlatmaları istenmiştir.
12 Nisan 1933 tarihli Hindistan’daki İnkılâp gazetesinin haberine göre,
Hindistan’ın başkenti Delhi şehrinde Nedvetülulema’nın tesis kardeşi olan
BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 17-18.
BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 18.
1634 BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 16.
1632
1633
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Darülulum müessesinde Rauf Bey yaklaşık iki saat süren bir konuşma yapmıştır.
Bu müessese, Hint İslâm talebesine dini derslerle İslâm felsefesi tahsili yaptıran
bir dini ocaktır.1635
Konuşması esnasında Hint Müslümanlarının burada da merakla beklediği
hilafet meselesini Rauf Bey’in uzun bir şekilde anlattığı görülmektedir. Rauf Bey
konuşmasında Osmanlı Devleti’nin sona ermesini, Milli Mücadele’nin
başlamasını ve Halife’nin Milli Mücadele’ye nasıl engel olmaya çalıştığını şu
şekilde anlatmıştır: “(…) biz Türkler 600 sene bu ağır yükü na temem sırtımıza
taşıdık onun yolunda hatru hayale gelmeyecek fedakârlıklar, kurbanlar verdik.
Varlığımızı, hayatımızı, kanmızı bu uğurda akıtıp durduk bu gün bile bizim
kalplerimizde geçen zamanlar gibi onun ehemmiyet ve şerafeti bakidir. Fakat ( La
yükellifullahi nefsen illa vusuha1636) ayeti şerifesi fehvasınce bilahare bu ağır
yükün altından çekilip Sepki düş olduk malımu alileri bulunduğu üzere harbi
umumiden sonra sulh kongresi memleketleri taksime koyulduğu sırada Türklerin
hürriyet ve serbestliği adeta kolu bağlı bir insana döndüğü sıralarda genç Türkler
bu karara şiddetle muhalefet ederek bu mukarreratı hiçbir zaman kabul
edemeyeceklerini ortaya atarak hiçbir suretle kölelik boyunduruğu altına
giremeyeceklerini katiyyetle söylediler. Hakiki hürriyetlerini elde etmek için her
türlü vesaile tevessül etmeğe naşladılar. Böyle Ankara yolunu tutup orada ordu,
mühimmat para gibi şeylerin tedarikile uğraşmağa ve düşmanla savaşmaya
birbirile aht ve Peyman eyledikleri sırada Halife olan kimse vatanperverane
teşebbüsata muhalefet edip şeyhülislamının bu vatanperver kimselerin aleyhinde
fetva vermeğe ve onları millet nazarında kâfir tanıtmak ve vatanperverliğe karşı
kuvvet sevk edip istisalie çalışmıştı. Hatta işi oraddeye kadar ileri götürmüştü ki o
vatan müdafaasile ograşanlara öldüren kimsenin Gazi ve onlarla savaş esnasında
ölenlerin şehit addedileceklerine dair resmi neşriyatta bulundu.1637
Rauf Bey yine konuşmasının bundan sonra ki kısmında şeyhülislamın
milli mücadeleye karşı çıkan fetvalarından bahsederek bu durumun Anadolu’da,
babanın evlada, evladın babaya ve kardeşin kardeşe, karşı gelmeye ve birbirini
vurmaya başladığından bahsettikten sonra şöyle demiştir: “Eğer çıkarılan bu iç
savaş başarıya ulaşsaydı Türkler dünya sahnesinden silineceklerdi. Dolayısıyla
Ankara bu fitneyi kaldırmaya mecburiyet hissetti. İç düşmanın elinden milletin
kaderini almak için istemeyerek de olsa bu müesseseyi lağvetti.”1638demiştir.
BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 5.
bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Kur’an, Bakara Suresi, 286. Ayet;
ayet meali için bkz. Halil Altuntaş, Muzaffer Şahin, Kur’an-ı Kerim Meâli, Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayınları, Ankara 2011.
1637 BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 6-7.
1638 BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 7.
1635

1636Allah,
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Rauf Bey daha sonra talebeye hitaben onların dikkatini çeken konuları
açıklamaya çalışmıştır. Rauf Bey talebeye şunları söylemiştir: “İslâm peygamberi
buyurmuşlardır ki hilafet kırk seneliktir. Ondan sonra saltanat şekline girecektir.
Peygamberimiz efendimizin beyanatı şerifeleri mucibince hilafet bu müddetten
sonra ortadan kalkmıştır. Türk hilafeti o kadar alçalmıştı ki Roma’daki papa
kadar hüküm ve ehemmiyeti kalmamıştı. Adalet, ahlak ortadan kalkmış, cehalet
yayılmış, büyük hizmet ve memuriyetler öyle kimselere verilmiştir ki asla bu
görevlere ehliyetleri yoktu. Yalnız tavsiye ve rüşvet ile o makamları elde ederlerdi.
Halifenin idare ve sorumluluğunda bulunan İslâm diyarları birer birer düşüp
gayrimüslimler tarafından işgal edildi. Durum bu iken İslâm’ın şan ve şerefini
muhafaza edebilir mi? Bunun üzerine Türkler isimden başka mana ve ehemmiyeti
kalmayan bu müesseseyi lağvetmeyi münasip ve makul buldular.”1639
Muhtemelen talebenin birçoğu Rauf Bey’den, böyle bir konuşma beklemiyordu.
Rauf Bey nutkunun bundan sonraki kısmında sürekli duyduğu ve
rahatsızlık hissettiğini belirttiği bir sözden bahseder. Bu söz; “Türkler artık
Kur’an’ı bile Arapça olarak okumuyorlar. Onu Türkçeye tercüme etmişlerdir.”1640
sözüdür. Rauf Bey bu sözün kendisini hayrete düşürdüğünü, çünkü Kur’an yahut
hadisi şerifin tercümesinin dinen yasak olmadığını belirtmiş ve demiştir ki:
“İngilizce, Fransızca, hatta kendi diliniz olan Farisi ve Ordu lisanlarına tercüme
olunduktan sonra Türkçeye tercüme olunmasında ne ziyan vardır.”1641 Görüldüğü
gibi Hint Müslümanları İslâm ile Türkleri o kadar özdeşleştirmişlerdir ki
Kur’an’ı kendi dillerine tercüme edilmesini dert etmezlerken, Türkçeye
çevrilmesini dert edinmişlerdir.
Rauf Bey muhtemelen 11 Nisan 1933 akşam saat beş ile yedi arası
Darülulum müessesesinde bulunduktan sonra, Delhi’deki önemli eşraf, şair ilim
adamları ile beraber sohbet edip onların sorularına güler yüzlü bir şekilde
cevaplar vermiştir. Onlarla yemek yedikten sonra Darülulum müessesinin Baş
Müdürü Mehmet Semih’in ricası üzerine Rauf Bey Encumenülislâh müessesine
gitmiştir. Orayı gezdikten sonra da, Hindistan’ın en büyük ve en muteber
ulemalarından olan, Shibli Numani namına izafet edilen Shibli Hostel
müessesine gitmiş orayı da gezmiştir. Rauf Bey’e oldukça ilgi gösterilmiş olup,
talebe tarafından kendisine İngilizce bir sipasname ve methiye takdim
olunmuştur. Rauf Bey bu methiyelerin üzerine şunları söylemiştir: “Ben fani bir
adamım bu sitayişler ancak İslam şehitlerimize müstahaktır. Onlar kanları ile bize
büyük hizmetler etmişler ve islamiyetin kökünü sulamışlardır. O mübarek kanlar
BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 7-8.
BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 8.
1641 BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 8.
1639
1640
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sayesinde biz fatih olmuşuz. Ve bugün rahat yaşamaktayız.” Sözleri ile Shibli
Hostel müessesinin yönetici ve talebelerine teşekkür ettikten sonra otomobiline
kadar “Allah Ekber” nidaları ile eşlik edilerek uğurlanmıştır.1642
Rauf Bey’in Hindistan konferansları Mısır basınında da yer almıştır. 8
Nisan 1933 tarihli bir Mısır gazetesinde şu ifadelere yer verilmiştir: “Rauf Bey
Delhi’de verdiği konferans da Gazi Hazretlerinden övgüyle bahsetti. Gazi
Hazretleri ile aralarında kuvvetli ihtilâf bulunan Rauf Bey’in bu tarzdaki beyanatı,
Hindistan’da hayretle karşılandı. Rauf Bey’in Hint gazetecilerine beyanatında,
Türkiye’de Kur’an’ın Türkçeye çevrilmesi hususunda Ankara hükümetinin verdiği
kararın pek yerinde olduğunu, Türklerin Kur’an okuyabilmeleri ve manasını
anlayabilmeleri için bunun en doğru ve en mantıklı bir hareket olduğunu
söylemiştir.”1643 Görüldüğü gibi Rauf Bey’in Hindistan’da verdiği konferanslar
Mısır’da da yankı yapmıştır. Özellikle Rauf Bey’in Mustafa Kemal ile aralarında
ihtilaf bulunmasına rağmen, Mustafa Kemal’den övgüyle bahsetmesine Hint
Müslümanlarının şaşırması haber yapılmıştır.1644
Rauf Bey Hindistan’dan dönerek birkaç gün Kahire’de kaldıktan sonra 16
Mayıs 1933 tarihinde Fransa’ya gitmiştir.1645
9.10.1933 tarihli Hariciye Vekâletinden Başvekâlete gönderilen yazıda,
Rauf Bey’in Hindistan seyahati için şu tespitte bulunulmuştur: “Rauf Bey’in
Hindistan’a vaki seyahati esnasında her kim ile temas etti ise Hükümetimiz
aleyhine çalışmadığı ve bilakis daima lehte idarei kelam edip Hükümeti
Cumhuriyetimizi her islam memleketi için bir numunei terakki ve medeni olarak
almak lüzumunu ileri sürdüğü tahkik edilmiştir.”1646 Hariciye Vekâleti konu ile
ilgili bilgiyi Türkiye’nin Kabil Büyük Elçiliği’nden almıştır. Kabil Büyük
Elçiliği’nin yazısında Rauf Bey için şu ifadeye yer verilmiştir: “Konferanslarında
dahi aleyh de bir kelimeye rastlanmamıştır.”1647
Rauf Bey Mustafa Kemal ile birçok konuda ihtilaflı olmasına rağmen,
Mustafa Kemal’i hiç eleştirmemiş, bilâkis övgüyle bahsetmiştir. Rauf Bey
halifeliğin kaldırılması ile ilgili olarak belki de halifeliğin kaldırılmasının doğru
bir karar olduğunun söyleneceği en son yerde bunu söylemiştir. Türkiye’deki

BCA, 121-10-0-0/1-2-1, s. 9.
BCA, 121-10-0-0/1-3-1, s. 158.
1644 Kahire’de çıkan Muhadenet gazetesinde yer alan haber, 9 Nisan 1933 tarihli Cumhuriyet
gazetesinde de yer almıştır. Bkz. “Rauf Bey Hindistan’da Türkiye İçin Neler Söyledi?”, Cumhuriyet
9 Nisan 1933.
1645 BCA, 121-10-0-0/1-4-1, s. 58.
1646 BCA, 030-10-0-0/258-736-12, s. 1.
1647 BCA, 121-10-0-0/1-4-1, s. 61.
1642
1643
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rejimin yaptığı inkılâpların doğru olduğunu, gerekçeleri ile anlatarak bunlara
karşı olmadığını göstermiştir.
Burada şu soru akla gelmektedir. Ankara’daki rejime muhalif olarak
bilinen Rauf Bey, neden rejimin yaptığı inkılâplara bu kadar sahip çıkmaya
başlamıştı? İnkılâplardan ve Mustafa Kemal’den neden övgüyle bahsediyordu?
Koçak’a göre, Rauf Bey rejimin temel ilkelerini içselleştirmişti. Onlarla herhangi
bir sorunu bulunmuyordu. Rauf Bey’in muhalefeti daha çok ayrıntıdaydı. Ayrıca
Koçak 1933 yılında çıkacak olan aftan yararlanmak için bu şekilde bir siyasi
tutum belirlemiş olduğunu öne sürmenin Rauf Bey’e haksızlık olacağını
söylemiştir.1648 Rauf Bey’in Hindistan’da söylediklerinde samimi olmadığı,
Ankara ile arasını düzeltip beklenen bir aftan yararlanarak yurda dönme gibi bir
düşünceden dolayı bu şekilde konuşmuş olmasına pek ihtimal vermiyoruz.
Zaten Rauf Bey’in bundan sonra ki hayatına bakıldığında da bu görülür.1649
Rauf Bey Mustafa Kemal’e ve inkılâplara muhalif olan kesimler tarafından
sevilen saygı duyulan biri olması, belki de birçok konuda ona sıkıntılar
yaşatmıştır. Milli Mücadele sonrasında da Rauf Bey siyaset yapmak istiyordu.
Muhalif kesimde onu başlarında en azından yanlarında görmek istiyordu. Bu
nedenle o tarafa direkt sırtını dönmüyor. Çünkü orda bir saygınlığı var. Ama
Mustafa Kemal’i de karşısına almak istemiyor. Rauf Bey’in birçok olaydaki
çekimserliği belki de bu nedenlerden olsa gerek. Ruh hali olarak da duygusal
birisidir. Örneğin, Lozan sonrası İsmet Bey’in dönüşünde onu görmek
istemediğinden dolayı Ankara’dan ayrılması politik bir davranıştan ziyade
duygusal bir davranıştır. Oysa o sırada başvekil konumundadır. Cumhuriyet ilan
edilirken İstanbul’da yatağında yatıyor olması da, onun olayların dışında
kaldığını gösteriyor. Burada da bazı kararsızlıkları ve çekingenlikleri var.
Dolayısıyla Rauf Bey’in muhalifliğinin analizini yaparken, daha çok inkılâplara
karşı olduğu noktasından ziyade, bu muhalifliğin siyasetin içinde bulunma
çabasında aramak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Kocak, age, s. 26-27.
Rauf Bey, 1935 yılında yurda döndükten sonra hükümet tarafından emeklilik işlemleri
başlatılmış ve 3 Aralık 1935 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile emekli olmuştur. Bkz. BCA, 030-111-0-/99-35-10; BCA, 030-11-1-0-/100-38-4; BCA, 030-11-1-0-/140-25-9. Rauf Bey 2.Dünya
Savaşı’nın zor yıllarında Kastamonu Milletvekili iken 14 Şubat 1942 den itibaren, kritik bir görev
olan Londra Büyükelçiliğine atanacaktır. Bkz. BCA, 030-18-1-2-/97-116-10.
1648
1649
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Sonuç
Yakın tarihimizin önemli devlet adamlarından biri olan Hüseyin Rauf
Orbay, Mustafa Kemal’e İzmir Suikast girişimi davasına adının karışması sonucu
yargılanmış ve on yıl ceza almıştır. Rauf Bey İzmir Suikastı girişiminden önce
yurtdışında olduğundan ve kendisine verilen cezayı kabul etmediğinden, yurda
geri dönmemiş ve firari konumuna düşmüştür. Rauf Bey yurtdışında bulunduğu
süre içerisinde Türk istihbaratı tarafından yakından takip edilmiş, kendisinin
son Halife Abdulmecid ile beraber bir Hilafet Kongresi toplayacağından şüphe
edilmiştir. Rauf Bey’in özellikle Halifelik makamının kaldırılmasına karşı olan
muhaliflerle bir araya gelip yurt dışında bir oluşum içinde olacaklarından
şüphelenilmiştir.
Halifeliğin kaldırılmasından sonra Müslüman toplumlar tarafından
neredeyse tek tepki Hint Müslümanlarından gelmiştir. Türk istihbaratı
tarafından beklenen Hilafet Kongresinin Hindistan’da yapılacağı
düşünülmüştür. 1933 Şubat’ta Rauf Bey’in de Hindistan’a olan seyahati bu
şüphelerin en arttığı dönem olmuştur.
Rauf Bey Hindistan’da özelikle Hint Müslümanları tarafından coşku ile
karşılanmıştır. 1933 Şubat ayı içerisinde geldiği Hindistan’da birçok yeri
dolaşmış, birçok kişiyle görüşmüş ve kendisinin de içinde bulunduğu yakın
tarihimizle ilgili bir dizi konferans vermiştir. Bu konferanslara Hint
Müslümanları ve onların yayın organları yoğun ilgi göstermişlerdir.
Rauf Bey’in Hindistan’da bir hilafet kongresi yapacağı ile ilgili Türk
İstihbarat teşkilatının şüpheleri boşa çıkmıştır. Zaten bakıldığında Rauf Bey’in
de öyle bir düşüncesi olmadığı anlaşılıyor. Hatta şüphelenilen durumun tam
tersi bir durum ortaya çıkmıştır. Şüphelenilen durumun aksine, Rauf Bey
İnkılâplara sahip çıkmış, gerek saltanatın kaldırılması, gerek halifeliğin
kaldırılmasının doğru bir karar olduğunu savunarak bunları nedenleri ile
açıklamıştır. Bu durum 1933 Mart ve Nisan aylarında Rauf Bey’in Hindistan’da
bir dizi konferansta yaptığı konuşmalardan, basına verdiği demeçlerden,
görüştüğü kişilerin yorumlarından anlaşılmaktadır.
Hindistan’da Rauf Bey Mustafa Kemal’den övgüyle bahsetmiş, onun bir
kahraman olduğunu söylemiştir. Milli Mücadele’nin başarılmasında en büyük
rolün yine Mustafa Kemal’e ait olduğunu belirtmiştir. Rauf Bey’in Mustafa
Kemal ile arasındaki husumeti bilen Hint Müslümanları bu duruma
şaşırmışlardır. Bu durumla ilgili bu araştırmanın sonucunda oluşan kanaat, Rauf
Bey’in söylediklerinde samimi olduğudur. Eğer öyle olmasaydı bu konulara
eleştiri getirebileceği en uygun yer, zaman ve şartların olduğu bir durumdaydı.
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Bakıldığında Halifeliğin kaldırılması sırasında tepkili olan Hint
Müslümanlarının da, 1933 yılına gelindiğinde, gerek Mustafa Kemal, gerek Türk
İnkılâpları konusunda eleştiriden ziyade övgüyle bahsettikleri görülmektedir.
Hint Müslüman âlimleri tarafından, Türk İnkılâbı’nın anlaşılamayan noktaları
izahı yapılmaya çalışılmıştır. Hatta Cumhuriyet Türkiye’sinin milliyetçilik
anlayışının, kendi kültürlerini ve dillerini geliştirmeleri için bir örnek olduğu
vurgulanmıştır. Adeta Türk İnkılâplarından bundan sonra kendileri için bir yol
haritası gibi bahsedilmiştir.
Rauf Bey’in yurt dışı faaliyetlerinin ilk yıllarında neler düşündüğü çok
fazla bilinmese de, 1933 yılında Hindistan’da vermiş olduğu bir dizi konferansta
söyledikleri bize düşünceleri hakkında fikir vermektedir. Milli Mücadele sonrası
muhalif olarak bilinen, halifeci saltanatçı olarak adlandırılan Rauf Bey, 1933 yılı
itibarı ile Mustafa Kemal’den ve onun yapmış olduğu inkılâplardan artık övgüyle
bahsettiği bu araştırmanın sonucunda görülmüştür.
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1.GİRİŞ
Sağlık iletişiminde kullanılan kuram ve modeller hakkında farklı
yaklaşımlar bulunmaktadır. Bazı çalışmalar sağlık iletişimini, diğer iletişim
araştırmalarından ayırt edici özellikleri ile açıklamaya çalışırken: bazı çalışmalar,
sağlık iletişiminde kullanılan davranış kuram ve modelleri, kitle iletişim
kuramlarıyla: bazı çalışmalar da sosyal bilim kuramları, davranış kuramları, kitle
iletişim kuramları ve pazarlama bazlı modellerle kuramsal arka plan
oluşturmaktadır.
Alanda, kuram ve modellerin birlikte ele alınmasının iki nedeni olduğu
iddia edilebilir: Birincisi, disiplinler arası bir yaklaşım olmasından ötürü, farklı
alanların çalışmalarından bir karma oluşturulduğu; ikincisi, sağlığa ilişkin tutum
ve davranışları belirleyen sosyal ve kültürel özelliklerin gözden kaçmasını
engellemeye çalışıldığıdır (Sezgin, 2010).
Sağlık ve sağlık iletişimi çalışmaları günden güne önem kazanmaktadır.
Çünkü, kaliteli bir yaşamın yolu sağlıklı olmaktır. Sağlıklı olmak için de temel
sağlık hizmetlerini ve sağlık iletişimini belirli bir düzeye getirecek kamu ve özel
sektör sağlık kuruluşlarına ihtiyaç vardır. Babrow ve Mattson (2003), sağlık
iletişiminin önemini şu şekilde açıklamışlardır; "Hiçbir insan olgusu, sağlık ve
hastalıktan daha temel değildir, hiçbiri arzularımızla bizi duygusal olarak
bağlamaz ya da kısıtlamalarımızla daha açıkça yüzleştirmez, hatta bu temel
deneyimlerin dinamikleri belirtildiğinde ve özellikle, beden, zihin ve toplumun
birbiri içine geçen iletişiminde oluştuğu belirtildiğinde, sağlık iletişimi, bilimsel
araştırma için en karmaşık, en zorlu ve potansiyel olarak faydalı alanları
betimlemektedir."
Sağlık iletişimi kuram ve modellerini üç ana süreç içerisinde incelemek
mümkündür. Bunlar;
a. Sağlık Davranışı Süreci
b. Hasta-Hekim İletişimi Süreci
c. Sağlık İletişimi Kampanyaları Süreci.

İrfan ERTEKİN

2.YÖNTEM
İletişim bir araştırmanın hem başlangıcında, hem de araştırmaya ilişkin
yöntem ve tekniklerin kullanılmasında sürekli kullanılan bir olgudur (Aziz,
2010). Bu görüş üzerinden yola çıkarak sağlık iletişimi kuramları konusunda
uzmanlarla iletişime geçilerek sağlık iletişimi kuramları konusunda hangi
referanslardan faydalanılacağı üzerinde çalışılmış olup araştırmada önce
kaynak taraması yapılmıştır. Ardından elde edilen kaynakçalar üzerinde
literatür taraması yöntemi ile çalışma, geniş bir perspektiften ele alınarak
sonuçlandırılmıştır. Çalışmadaki bilgi ve bulgulara makaleler ve diğer
akademik düzeyde yazılmış eserlerden yararlanılarak ulaşılmıştır.
3.KAVRAMSAL ÇERÇEVE
3.1 Sağlık Davranışı Kuramları
Davranışsal yönelimler veya niyetler, "bireylerin belirli bir şekilde
davranmaları
için
kendilerine
verdikleri
talimatlar"
olarak
tanımlanabilmektedir. Verilecek olan bir kararın yönünü ve yoğunluğunu
belirlerler. Ancak, bazı meta analizler, bilişsel sosyal modellerin, davranış
niyetlerinin ön görüsünde, davranıştan çok daha iyi olduklarını ortaya
koymuştur (Berry, 2004). Bireylerin, niyetlerinin, amaçlarının onların
davranışlarını değiştirmede büyük önem taşıdığı şüphesizdir. Bu bakımdan
niyet ve amaç davranışı değiştirmek için bir ön koşul olarak görülmektedir.
Sağlık davranışını değiştirebilmek için, öncelikli olarak bu davranışın ne şekilde
işlediğini öğrenmek gerekmektedir (Okay, 2012). Bireylerde sağlık
davranışlarını olumlu yönde değiştirmek için ortaya konulan kuram ve
modelleri sırasıyla şu şekilde açıklayabiliriz;
3.1.1 Sağlık inancı modeli
"Sağlık İnancı Modeli" nin geliştirilmesinde, ABD’de 1959 yılında
gerçekleştirilen "Tüberküloz Tarama Programı" (TB Screening Study) öncü
olmuştur. Bu program, ilk sağlığın geliştirilmesi kampanyası olarak ele
alınabilir. "US Public Health Service" (USPPHS-Amerikan Kamu Sağlığı Hizmeti)
fabrikada çalışan işçilerin tüberküloz taramasına katılım oranını yükseltmeyi
hedeflemiştir (Çınarlı, 2008).
Bu modele göre, bireylerin sağlıklarını geliştirecek davranışlarına
yönelmelerinin ya da yönelmemelerinin nedenleri şunlardır;
a. Birey, sağlık riskinin ciddi olduğuna (Algılanan Ciddiyet),
b. Birey, sağlık riskiyle karşı karşıya kalabileceğine (Algılanan
Duyarlılık),
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c. Birey, tedavisi için önerilen çözümlerin etkili ve yararlı olacağına
(Algılanan Yararlar),
d. Birey, başına gelebilecek sakatlık veya bir hastalığı önleyebileceğine
inanmalı (Algılanan Bariyerler),
e. Kendisini eyleme geçmesini sağlayacak bir duruma maruz kalmalıdır
(Eylem İçin Başlama İşaretleri).
Schiavo (2007)’ya göre, Sağlık İnancı Modeli, belirli bazı inançların
tedbirsel sağlık hareketlerini canlandırmadaki rolünü vurgular.
Bu modelde, sağlıklı davranışlar gösterebilmek için; hedef kitlelerin, ciddi
ya da ölümcül hastalıklara karşı var olan risklerin farkında olmaları ve davranış
değişiminin sağlayacağı kazançlardan haberdar olmalarıdır (Sezgin, 2010).
Kar ve diğ. (2001)’lerine göre, genel bir sağlık riskiyle ilgili olgu, eğer risk
bireye kişisel düzeyde yansımıyorsa davranışını değiştirmeyecektir. Ayrıca
birey, davranışını değiştirmek için kendinde bir güç hissetmeli, davranışın
değiştirilmesinin finansal ya da fiziksel avantajı bulunsa dahi davranışını
değiştirmek için kendini zora sokmak durumunda kalmamalıdır (Çınarlı, 2008).
3.1.2. Akla dayalı eylem/nedene dayalı kuramı
"Sebepli Eylem Kuramı" olarak da adlandırılan bu kuram, 1975 yılında
Fishbein ve Ajzen tarafından geliştirilmiş "rasyonel adam" hipotezi olarak da
ifade edilmiştir. Bu kurama göre, bireyler, mantıklı ve rasyonel düşünerek, en
son karar mekanizmalarını, edindikleri sağlıklı ve doğru bilgilere göre
çalıştırmaktadırlar.
Parsons ve diğ. (1997)’lerine göre, "Akla Dayalı Eylem Kuramı", tutum ve
davranış arasındaki ilişkileri açıklamaya çalışırken, bu durumda bireyin
harekete geçme niyeti aynı zamanda kendi davranışının bir belirleyicisidir
(Okay, 2012).
3.1.3. Planlanmış davranış kuramı
"Planlanmış Davranış Kuramı", akla dayalı eylem kuramının geliştirilmiş
şeklidir. En önemli gelişme "kontrol" kavramının eklenmesidir. Yani davranışsal
niyetin belirleyicisi olarak fark edilen kontrol mekanizmasının ön plana
çıkmasıdır. Akla dayalı eylem kuramı, sadece davranış istenilen kontrol
altındayken bir ön görüde bulunabilmeye izin vermekte iken, planlı davranış
kuramı, geçerlilik alanındaki bu sınırlamayı ortadan kaldırmak için
geliştirilmiştir. Bu kuram, davranışın neticeleri için, belli planlama düşünceleri
ve değerlendirme düşüncelerini gerekli kılmaktadır (Okay, 2012).

833

İrfan ERTEKİN

"Planlanmış Davranış Kuramı" uygulamalarında, Baltaş (2007)’a göre
bireyin davranışlarını gerçekleştirmeden önceki şu algılamaları oldukça
önemlidir;
a. Bireysel Tutum,
b. Sübjektif Norm,
c. Davranış Kontrol Algısı.
Bir birey, sigara içmesinin, sağlığına zararlı olduğunun bilinciyle şu planlı
davranışları sergileyebilir;
a. Bireysel Tutum
Gelecek ay sigarayı bırakmaya başlarsam,
•İyi olacaktır.
•Faydalı olacaktır.
•Zararlı olacaktır.
•Kötü olacaktır.
b. Sübjektif Norm
Çevremdeki insanların çoğu,
•Sigarayı bırakmam gerektiğini düşünüyor.
•Sigarayı bırakmamam gerektiğini düşünüyor.
c. Davranış Kontrol Algısı
•Sigarayı bırakmam ne kadar benim ne kadar benim kontrolüme bağlı?
Çok fazla
Çok az
•Önümüzdeki ay sigarayı bırakmaya başlamam ne kadar kolay olacak?
Çok kolay
Çok zor
Bu üç değişken, davranışı ortaya çıkaracak niyeti güçlendirmekte veya
zayıflatmaktadır.
•Önümüzdeki ay sigarayı bırakmaya niyetim var.
Bırakabilirim
Bırakamam
Birey, bu örnekte olduğu gibi, önce davranışa yönelik bireysel tutum
geliştirir, davranış ile ilgili sübjektif normlarını ortaya koyar ve fark ettiği
davranışlarını kontrol eder. Bu üç algı niyete dönüşür ve davranışı ortaya
koymakla sonuçlanır.
3.1.4. Sosyal öğrenme kuramı (Social Cognitive Theory)
"Sosyal Öğrenme Kuramı"na göre, beklentiler, kendi kendine yeterlilik,
tavırlar, inançlar ve değerler gibi bilişsel süreçler, sağlıkla ilgili birçok davranışı
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etkilemektedir. Örneğin, medyada görülen, okunan bilgilerin yanı sıra sosyal
çevreden de sağlık hakkında birçok davranış öğrenilmektedir. Bir bireyin
inançları ve beklentileri, onun davranışlarında önemli bir etkiye sahip
olabilmektedir. Ancak, inançlar doğru ya da yanlış olabildiği gibi, beklentiler de
gerçekçi ya da gerçekçi olmayabilir (Sezgin, 2010).
"Sosyal Öğrenme Kuramı", iki önemli algıyı önemser. Bunlar;
a. Bireyin algıladığı kendi kendine yeterliliği: Birey, yaşadığı sosyal
çevresinde, motivasyonlarına, sergileyeceği davranışlarda kontrolü elde tutar
ve buna yönelik norm ve değerlere sahiptir. Yani birey, ortaya koyacağı
davranışlarında belirli bir hareket kabiliyetine sahiptir, bu davranışı
gerçekleştirmek için kendini yeterli hisseder ve bu duyguya inancı tamdır. Bu
algılar, bireyin en zor anlarda ortaya koyacağı davranışların niteliği açısından
oldukça önemli bir etkendir. Örneğin, sigarayı bırakmak isteyen bir birey,
kendisinde bu yeterliliği görür ve inanırsa, bu davranışı kolayca ortaya
koyabilir.
b. Bireyin sonuç beklentileri: Birey, sergilediği bir davranış ile ilgili
olarak, mutlaka bir sonuç bekler ve bu duyguya inanarak hareket eder. Örneğin,
grip hastalığına yakalanmamak için eczaneye gidip grip aşısı yaptıran bir birey,
artık grip hastalığına yakalanmayacağına inanır ve sonuç odaklı davranışlar
sergiler.
Davranışlar aynı zamanda sosyal normlar ya da davranış için gerekli
kurallarla ilişkilendirilmiştir. Bireyler, sosyal durumlarda bu kurallara uymak
(ya da görmezden gelme) sosyal olarak ödüllendirilmeye veya cezalandırılmaya
yatkındırlar. Sosyal ödüller, takdir ve kabullenme şeklinde; cezalandırma ise
sınır, tasvip etmeme ve sosyal çevrelerden dışlanma şeklini alabilir (Wright,
2008). Schiavo (2007), sosyal öğrenme kuramının sağlık iletişimine en büyük
katkısının belirli bir davranış üzerindeki akılda tutma, taklit ve motivasyonu
etkileyen faktörlerin ve mekanizmaların anlaşılması olduğunu ifade eder.
3.1.5. McGuire’ın ikna modeli
Graeff ve diğ. (1993)’lerine göre, "McGuire’ın ikna Modeli" iletişimin;
tutumları ve davranışları değiştirme amacıyla kullanılabileceğini ortaya
koymaktadır. Bunun için geçerli olan iletişim çabası, farklı etkilere (input) ve
tepkilere (output) bağlıdır. Bilgide ve tutumlarda meydana getirilecek
değişiklik, sağlıkla ya da başka konulardaki tutum ve davranışların
değiştirilmesi için ön koşuldur. Etkiler, mesajın kaynağı, mesajın kendisi,
mesajın gönderildiği kanal, alıcının özellikleri ve iletinin yönüdür. Tepkiler ise;
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bilgi, tutum, karar alma ve hatta gözlemlenebilen davranışlar gibi belirli bilişsel
faktörlerdeki değişikliklerdir (Çınarlı, 2008).
3.1.6. Transteorik model ya da değişimin evreleri modeli
"Transteorik Model ya da Değişimin Evreleri Modeli" denilince,
Prochaska ve DiClemente (1983)’nin sağlık davranışlarını belirli kuramlardan
bağımsız olarak incelemeleri ve bu yönde bu kuramı geliştirdikleri akla gelir.
Prochaska ve DiClemente, önce alkoliklerin içkiyi bırakma sürecini, ardından
sigarayı bırakma sürecini ele alırlar. Yapmış oldukları bu araştırma sonucunda,
davranış
değişiklerinin
ancak
beş
etapta
kavramsallaştırılarak,
gerçekleştirilebileceğini ortaya koyarlar. Bu etaplar şunlardır; (Çınarlı, 2008).
a. Tasarlama Öncesi (precontemplation): Davranış değişikliği için
düşünce ya da farkındalık yoktur (bilgisizlik, inkâr ya da isteksizlik söz konusu
olabilir).
b. Tasarlama (contemplation): Davranışı olası bir şekilde değiştirmek
için hedef, enformasyon arayışındadır. Sağlık iletişimcileri, kişileri genellikle
tasarlama öncesi ya da tasarlama evresinde hedef kitleyi yakalarlar.
c. Eylem (action): Hedef, arzu edilen davranış değişikliği için girişimde
bulunur.
d. Sürdürme (maintenance): Uzun bir süre için davranış değişikliğinin
sürdürülmesi.
e. Geri dönüşüm (recycling): Sürdürme evresinin kesintiye ulaşması ve
hedefin yeniden tasarlama öncesi ya da tasarlama etabına geri dönmesidir.
3.1.7. Yeniliklerin yayılması kuramı
Yeniliklerin (yeni fikirlerin, uygulamaların, nesnelerin vb.) bir topluma
nasıl sokulduğunu ve insanların bu yenilikleri nasıl benimsedikleri ya da
reddettiklerini açıklamaya çalışan bir iletişim araştırma alanı olan "Yeniliklerin
Yayılması Kuramı" nın en tanınmış kuramcısı Everett M. Rogers, "Yeniliklerin
Yayılımı" adlı kitabında yeniliği, "birey ya da başka bir kabullenme birimi
tarafından yeni olarak algılanan düşünce, uygulama ya da nesne olarak"
tanımlanmaktadır (Çınarlı, 2008).
Thomas (2006)’a göre yeniliklerin toplum ve bireyler tarafından kabul
görmesi için bazı karakteristik özelliklere sahip olması gerekir. Bu karakteristik
özellikler şunlardır; (Okay, 2012).
a. Bağıntılı avantaj: Bağıntılı avantaj, bir yeniliğin yerine konulduğu
fikirden daha iyi olduğu derecesiyle bağıntılıdır. Yani yapılan bir yenilik, mevcut
olan durumdan daha mı iyidir? sorusuna verilen yanıtla ilgilidir. Rogers’e göre
bağıntılı avantaj, iki tipe ayrılmaktadır. Bunlar ekonomik avantaj ve sosyal
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avantajdır. Ekonomik avantaj, fayda ve kâr ile eşit tutulmaktadır. Sosyal avantaj
ise yeniliği kabul edenin, sosyal prestijini veya konumunu yansıtmaktadır.
b. Uyumluluk: Uyumluluk, kabul edenlerin veya benimseyenlerin
ihtiyaçları, geçmişteki deneyimleri ve mevcut değerleriyle uyumlu olarak
algılanan yenilik için bir ölçüttür.
Bir yenilik, ne kadar uyumluysa, kabul edilme durumu da o kadar
yüksektir. Mevcut değerler, son deneyimler ve gerekliliklerle uyumluluğu
gerektirir.
c. Karmaşıklık: Karmaşıklık genel olarak bir yeniliğin nispeten kolay
anlaşılıp anlaşılmadığı ve uygulanmadığı derecesiyle alakalıdır. Karmaşıklık, bir
yeniliğin potansiyel bir alıcı tarafından değerlendirme boyutlarının sayısı
olarak da kavramlaştırılabilir. Karmaşıklık bir yeniliğin anlama ve kullanma
zorluluğu ile ilgilidir.
d. Sınanabilirlik: Sınanabilirlik veya bir yeniliğin sınırlı bir temel
üzerinde denebilme derecesi, genel olarak bir yeniliğin kabul edilmesiyle
olumlu bir biçimde ilgili olarak gözlenmemiştir. Yeniliğin ilk kez
denenebilmesiyle ilgilidir.
e. Görünülebilirlik: Görünebilirlik veya bir yeniliğin etkilerinin
görünebilir olma derecesi, bir yeniliğin kabul edilmesinin olumlu bir etkisi
olarak düşünülmektedir. Hedef kitle üzerinde bir örgütsel üye, bu yeniliği
görmeyi daha çok tercih edecektir.
f. Uyumluluk: Uyumluluk, bir yeniliğin yerel ihtiyaçlara uygun olması
derecesi olarak ifade edilebilir. Yeni müdahale stratejilerinin, yerel ihtiyaçlara
uygun olarak adapte edilmesi durumu da, bir örgütteki bireylerin o stratejileri
kabul etmesini sağlayacaktır.
g. Risklilik: Getirilen yeniliği taşıması muhtemel olan risklerinin, o
yeniliğin kişiler tarafından kabul edilip, edilmeme durumunu etkileyecektir.
Sonuç olarak, sağlık davranışlarını etkileyen, belirleyen birçok unsuru
değiştirmek için, farklı farklı kuramlar vardır. Ancak önemli olan, sağlık
kuruluşlarının, doğrudan ilgili oldukları hedef kitlelere uygun, yararlı ve
kamuoyu yararını gözeterek ve kollayarak, sağlık davranış kuramlarını tercih
etmeleri ve başarılı bir şekilde uygulamalarıdır.
3.2. Hekim-hasta iletişim modelleri
Hekim-hasta iletişime yönelik geliştirilen modeller aşağıdaki temel
anlayış ve düşüncelere göre oluşturulmuştur (Klemperer, 2003).
a. Hekim-hasta etkileşiminin hedefi.
b. Hekimin sorumlulukları.
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c. Hastanın değerlerinin anlamı.
d. Hasta bağımsızlığının anlayışı.
Hekim-hasta arasında uygulanan iletişim modelleriyle ilgili geniş bir
sınıflandırma, E. J. Emanuel ve H. Emanuel tarafından yapılmıştır. Hasta-hekim
iletişim modelleri dörde ayrılmıştır. Bunlar; a. paternalistik (babacıl), b.
bilgilendirici (informative), c. açıklayıcı, (explicative), d. görüşmeci
(deliberative) modellerdir. Emanuel ve Emanuel (1992).
3.2.1 Paternalistik/ataerkil karar alma modeli
Geleneksel ya da hipokratik tıp etiği ve hekim-hasta iletişiminin özünde
paternalizmin olduğunu söyleyebiliriz. Bu kavramın, Türkçe’deki ifade biçimi
ise "babacıl" tutum ve davranışlar olarak kullanılabilir. Bu anlayışa göre hekim,
yardım ve çare arayışı içindeki güç durumdaki hastasına sahip çıkacaktır. Hasta
için en doğru olanı o belirleyecek, bilgi ve beceri sahibi biri olarak hastasını
yönlendirecektir (Uludağ, 2011).
Bu modelde, hekim, hasta adına karar verirken, hasta daha ziyade pasif
konumdadır. Hekimin tanısı ve önerdiği tedavi hastanın yararına olacak
şekildedir. Modele göre, hastanın değerleri, tercihleri ile hekimin değerleri ve
tercihleri büyük ölçüde aynı yönde olduğu varsayımına dayanır. Her ne kadar
iki tarafın görüşleri aynı doğrultuda olsa da, hasta hekimi ile simetrik bir ilişki
kuramamakta, hekim tıbbi süreçte daha baskın olmaktadır (Yılmaz, 2011).
Bu modele göre, aşağıda ifade edilen unsurlar hastanın rolünü en iyi
şekilde ifade etmektedir (Okay, 2012).
a. Hasta, normal rol sorumluluklarından kurtulmaktadır.
b. Hasta, hastalığından dolayı sorumlu tutulmamaktadır.
c. Hasta, sağlığının yerine getirilmesi için çabalamak konusunda
sorumluluk taşımaktadır.
d. Hasta, konusunda uzman bireylerden yardım almalı ve hekimlerle iş
birliği içerisinde olmalıdır.
Bu modele göre hekim, sahip olduğu bilgi ve tecrübeye dayanarak, hasta
için neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilen birisidir. Dolayısıyla hasta sadece
söylenenleri yapmakla sorumludur. Hekim, tanı ve tedavi aşamasında daha
aktif, hasta ise daha pasif pozisyondadır. Bu model ile bio-paradigma anlayışının
örtüştüğünü söylemek mümkündür. Yani, hekim hastası ile etkili bir iletişim ve
etkileşime geçmek yerine, sadece hastalığın tanısını koymak ve bunu hastaya
iletmekle yükümlüdür. Hekim, tüm kararlarını hasta adına vermektedir.
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3.2.3. Bilgilendirici model
Bilimsel veya tüketici modeli olarak adlandırılan bu modelde hekimin
görevi, hastaya, hastalığı ile ilgili tüm enformasyonları kullanımına sunmak ve
bu şekilde bunların arasından, hastanın beklenti ve değerlerine en uygun olan
tıbbi müdahaleyi seçme imkânını sağlamaktır (Okay, 2012). Hekimin burada
hastasına sunduğu bilgiler, hastanın sağlık durumu, yapılacak uygulamaların
riskleri ve fırsatları ve belirsiz olan durumlar hakkında bilgilerdir. Hasta burada
tek başına karar vermekte ve hekim hastanın seçtiği yöntemi uygulamaktadır,
yani hasta bu modelde tıbbi karar vericidir (Klemperer, 2003).
Ancak, hastanın, doğru karar verebilmesi için, yeterince bilgilendirilmesi
gereklidir. Hekim, hasta yerine geçip, onun adına karar vermesi ve hastaya
inisiyatif tanıması kabul edilemez. Hastalar yeterince bilgilendirildiklerinde,
kendileri için en doğru kararı verecektir. Kaldı ki, yanlış olsa bile hastanın
kararına saygı duyulması gerekir (Özlü, 2005). Gordon ve Edwards (2014)’ün
danışman model olarak adlandırdıkları bu modelde, tıbbi uygulama
kolaylaştırıcıdır ve hasta ve hekim farklı bilgilere sahiptirler. Yani başka bir
ifade ile hasta hastalığının denetiminde tüm haklara sahiptir. Şayet, hekim,
hasta ile iletişiminde etkin dinleme yöntemini kullanarak, hastasını dikkatlice
dinleyebilir ve onu anlayabilirse, danışman olarak kullanılma olasılığı büyük
oranda artacaktır.
Ancak bu modelin şu olumsuzlukları da olabilir. Örneğin sosyo-ekonomik
düzeyi düşük ülkelerde, hasta yeterince eğitim almamış olabilir. Yani hekimin,
söylediklerini anlamlandırmada sorunlar yaşayabilir. Bu durumda, hastalık ile
ilgili önemli ve kritik kararların bu düzeydeki hastalara bırakılması, telafisi zor
sonuçlar verebilir. Bu durumunda göz ardı edilmemesi gerekir.
Cockerham (2004), bu modelin kullanılmasının nedenini şu şekilde
açıklamaktadır;
a. Hükümet düzenlemelerinden kaynaklanan sorunlar vardır.
b. Sağlık hizmeti yönetiminde hekimin otoritesi günden güne azalmaya
başlamaktadır.
c. İşletmeler sağlık sektöründeki yatırımlarını artırmaktadırlar.
d. Hekimler ticari kazanç için birer iş gören olarak görülmektedir.
3.2.4. Açıklayıcı model
Bilgilendirici modelden farklı olarak, bu modelde hekim yine hastaya
hastalığı ve tedavi yöntemleri ile ilgili tüm bilgileri sunar, ancak karar verirken
hasta tek başına kalmaz. Hekim, mesleki bilgilerinin desteği ile hastanın karar
verme aşamasına yorumları ile katkıda bulunur (Yılmaz, 2011). Bu modeldeki
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hekim-hasta etkileşiminin hedefi, hastanın düşünce ve değerlerini öğrenmek ve
hastaya, kendisine uygun olan yöntemi seçmek konusunda yardımcı olmaktır
(Okay, 2012). Ancak burada hastanın yalnız bırakılmaması gerekir. Hekim, tüm
yöntemler ve müdahaleler konusunda mutlaka hastayı bilgilendirmelidir.
Zaten, son kararı verecek olan hasta olacaktır. Sonuç olarak hekim, hastasının
amaçlarını, kararlarını yeniden inşa etmek için hastayla birlikte çalışmaktadır.
3.2.5. Görüşmeye dayalı model
Hastaların giderek daha bilinçli hale gelmesi, hastalık türleri ve sağlıkla
ilgili kaynakların daha fazla ve daha kolay erişilebilir olması sayesinde, hastalar
tıbbi karar alma sürecine daha fazla katılmaktadır. Hekim, hastanın ne
yapabileceğini göstermekle kalmayıp, aynı zamanda hastanın istediği en iyiyi de
bilmektedir. Emanuel ve Emanuel (1992).
Özlü (2005)’e göre, bu modelde "katılımcılık" düşüncesi ön plana
çıkmaktadır. Hekim ve hastanın birlikte sorunu çözmeye çalıştığını fakat
kararları hastanın verdiğini belirtir. Ancak, burada hekim sadece danışmanlık
yapmakla kalmaz, rehberlik yapar, yol gösterir. Sadece bilgi aktarmaz, aynı
zamanda önerilerde bulunur, cesaret verir, motive eder. Yine bu model "ortaklık
yaklaşımı" olarak da ele alınmaktadır. Burada ilişkinin gücü dengelenmiştir,
gündem amacı ve karar vericilik, katılımcılar arasındaki müzakerenin sonucu
ortaya çıkar. Bu süreç boyunca hekim, danışman ve öğüt veren konumdadır
(Uludağ, 2011).
Hekim, tıbbi durum ışığında ve hastanın içinde bulunduğu koşulları
araştırarak, hasta için en uygun çözüm üzerinde çalışır ve bunu hastaya açıklar.
Bunu yaparken hastayı, çözümü konusunda ikna etmeye çalışır, ancak
hastayı bu tedavi yöntemini kabul etmesi konusunda zorlamaz (Okay, 2012).
3.3. Sağlık iletişimi kampanyaları sürecinde kullanılan modeller
Sağlık iletişimi ve bununla ilgili kampanyalar iki türlü düşünce tarzının
neticesindeki uygulamalar olarak düşünülebilir. Bunlar; (Okay, 2012).
a. Devletin veya sivil toplum örgütlerinin gördükleri ihtiyaçlar
neticesinde gerçekleştirdikleri iletişim kampanyaları.
b. Özel örgütlerin (ilaç firmaları, hastaneler vb.) gerçekleştirdikleri
iletişim kampanyalar.
Sağlık iletişim kampanyalarının gerçekleştirilmesinden önce bir
planlamaya ihtiyaç vardır. Bu planlamanın sağlıklı oluşturulması için bazı
modeller geliştirilmiştir. Sağlık iletişim kampanyaları bu modellerden
faydalanarak uygulama sürecine girer. Sağlık iletişim kampanyaları bu
planlama modelleri ile şekillenir ve gerçekleşir.
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Stratejik planlama süreci
Executive Excellence’de editör olarak yazı yazan Özen Ocakoğlu’nun
"strateji" kavramı ile ilgili şu sözleri oldukça önemlidir. "Son yıllarda dilimize
yaşamın her alanında kullanılagelen bir kelime girdi; Strateji. Oysaki biz onu
askeri bir terim sanır ve kullanmazdık. Stratejik davranmak, düşünmek ve
uygulamak bir işin olmazsa olmazları arasında. Planlamadan farklı olarak bir
aksiyondan söz ediyor. Öznenin ne, nerede, ne zaman sorularına yanıt veren
planlamanın adeta bir devamı gibi. Strateji öznenin nasıl sorusunu yanıtlıyor.
Pek çok askeri dehanın yanı sıra iş dünyasının liderinin de stratejiyi doğru
kurgulayarak başarıya ulaştığını görüyorum" (Özen Ocakoğlu, 2007).
Stratejik Planlama ise, bir örgütün kısa ve uzun projeksiyondaki
ekonomik, sosyal ve iktisadi yönden hedeflerine ulaşabilmesi için ortaya
koyduğu adımlardır. Bu adımları şöyle sıralamak mümkündür;
a. Stratejik bir planlama sürecine girileceği konusunda görüş birliğine
varılır.
b. Örgütsel yetkiler tanımlanır.
c. İş bölümü yapılır.
d. Örgütün, misyonu ve vizyonu ortaya konulur.
e. Örgütün, iç ve dış hedef kitleleri belirlenir.
f. Örgütün, güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulur.
g. Örgüte yönelik olası tehditler ortaya konulur.
h. Örgütün elindeki imkân ve fırsatlar ortaya konulur.
i. Örgütün karşılaşabileceği stratejik sorunlar tartışılır. Bu sorunları
yönetmek için stratejiler geliştirilir.
j.Stratejik planlamalar gözden geçirilir ve uygulanmak üzere harekete
geçilir.
1995 yılında Bryson tarafından geliştirilen bu model, özellikle kamu
sektöründeki planlamaya odaklanmıştır. Bryson’un çalışması misyona yönelik
ifadelerin geliştirilmesinde özellikle yararlıdır. Bryson, ayrıca kamu sektörleri
programlarında hedefler ile amaçlar ve nüfusta gözlenen sonuçlar arasında bir
boşluk olduğu konusunu vurgulamaktadır (Okay, 2012). Bu model başka
alanlarda da kullanılmakla beraber sağlık iletişim kampanyalarında oldukça sık
kullanılan bir modeldir.
3.3.1. PRECEDE-PROCEED İlerleme modeli
Model iki bölümden oluşur. Bunlar;
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a. PRECEDE Modeli (Predisposing, Reinforcing and Enabling Construct
in Educational/ Enviromental Diagnosis and Evolution-Eğitimsel/Çevresel
Teşhis ve Gelişmede Hazırlayıcı, Güçlendirici ve İmkan Yaratıcı Yapılar): Eğitsel
tanı kapsamında ele alınmaktadır.
b. PROCED Modeli (Policy, Regulatory and Organizational Constructs in
Educational and Enviromental Developement-Eğitimsel ve Çevresel Gelişmede
Politik, Düzenleyici ve Örgütleyici Yapılar): Çevresel tanı kapsamında ele
alınmaktadır.
1970’li yıllarda altı basamak olan tasarlanan model, 1991’de üç basamak
daha eklenerek dokuz basamakta ele alınarak çevresel faktörlerin, sağlık
üzerindeki etkileri genişletilmiştir. Model, davranış değişikliklerine katkıda
bulunan unsurları üç temel faktörle açıklamıştır (Sezgin, 2010). Bunlar;
a. Predisposan faktörler: Bireyin önceden sahip olduğu ve onun
değişime duyduğu arzuyu etkileyebilecek bilgiler, tutumlar, inançlar ve
bilgilerdir.
b. Olanak veren faktörler: Bireyin çevresinde mevcut bulunan ve onun
değişimini kolaylaştıran ve zorlaştıran faktörlerdir.
c. Pekiştiren faktörler: Bireyin değiştirdiği davranışta tutarlı olarak
devam etmesini etkileyen davranış değişikliği ile ilgili olumlu ve olumsuz
faktörlerdir.
Bu modele göre uzun projeksiyonda değişimin sağlanabilmesinde
gönüllülük esastır. Schiavo (2007)’da, bireylerin yaşam kalitelerini değiştirmek
için istekli ve arzulu olmaları, toplum ve sosyal yapı ile iletişime ve dolayısıyla
etkileşime geçerek ondan etkilenmeleri gerektiğini ifade eder.
Sağlık iletişimi kampanyalarında profesyonel anlamda kullanılmaya
başlanan PRECEDE-PROCEED İlerleme Modeli, gibi bir planlama sisteminin
kullanılması, bireyleri ve çevresini birden değiştirmeyi hedeflemektedir. Bu ve
buna benzer sistemlerin kullanılması, programın başarısını, sağlık ve davranışı
pek çok seviyede incelemesi nedeniyle, artırmaktadır (Thomas, 2006).
PRECEDE-PROCEED İlerleme Modeli’nin dokuz basamağı vardır. İlk beş
basamağı teşhis amaçlıdır (Okay, 2012). Bunlar;
a. Sosyal çevrenin ne şekilde olduğu şekilde olduğu,
b. Salgın hastalık durumu söz konusuysa, değerlendirilmesi
c. Davranışsal ve çevresel değerlendirme,
d. Eğitim ve ekolojik değerlendirme,
e. Yönetim ile politikaların değerlendirmesi,
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f. Precede-Proceed ilerleme modelinin uygulanması,
g. Zemin hazırlayan, takviye eden ve kolaylaştıran faktörlerin bireyi ve
çevresini etkilemesi,
h. Bu faktörlerin dolayısıyla bireyin sağlık durumunu ve yaşam kalitesini
etkilemesi.
i.Sürecin devamının sağlanması.
Bu model çerçevesi, davranış değişikliğine katkısı olan faktörleri
araştıran, bir planlama yaklaşımını içermektedir. Yukarıda bahsedilene yedinci
adımda ortaya çıkan faktörler şunlardır; (Thomas, 2006).
Zemini hazırlayıcı faktörler: Degişiklik isteğini etkileyecek
müdahaleden önceki, bireysel bilgi, tutum, davranış, inançlar ve değerler.
Kolaylaştırıcı faktörler: Çevrede veya toplumda bir birey üzerinde ki
değişikliği kolaylaştıracak veya engel olacak faktörler.
Takviye edici faktörler: Davranışın sürekliliğini etkileyecek olan
davranışın kabul edilmesi üzerine olumlu veya olumsuz etkiler.
3.3.2. İhtiyaçlar/etki temelli planlama modeli
Sağlık iletişim kampanyalarında üçüncü model olarak "ihtiyaçlar/etki
temelli planlama modeli"dir. Bu model, sağlığı geliştirmeye yönelik planlama
için sistematik bir kavramdır. Bu model tanımlanmış ihtiyaçlara dayanarak
öncelikleri belirler bu ihtiyaçlara ulaşmak için stratejiler ortaya koyar ve
potansiyel stratejilerin uygulanabilirliğini belirlemeye çalışır (The Health
Communication Unit: 2001).
Bu modelde planlama şu basamaklarla yapılır; (Okay, 2012).
a. İhtiyaçların Belirlenmesi: Tanımlanmış sağlık konumu skorlarını
kullanarak, sağlık üzerinde en fazla etkisi olan konuların belirlenmesi.
b. Potansiyel ve Mevcut Stratejiler: Potansiyel olası müdahalelerin
belirlenmesi, tanımlanmış konular üzerine etkilerin tahmin edilmesi.
c. Stratejilerin Değerlendirilmesi: Stratejilerin yararının, etkinliğinin
verimliliğinin, kullanılabilirliğinin ve uygunluğunun belirlenmesi.
d. Önceliklerin Belirlenmesi: Değerlendirme temeline dayanarak,
tanımlanmış sağlık sorunlarının sıralanması, uygulama için hedeflerin
konulması, uygulamanın önündeki engellerin tanımlanması.
e. Eylem ve Savunma: Uygulama, uygun yerlerde uygulamanın
savunulması.
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f. Etkinin Değerlendirilmesi: Seçilen stratejiler üzerine etkinin
değerlendirilmesi.
Bu planlama modelinde nüfusun ihtiyaçları ve öncelikleri ön plandadır.
Diğer sağlık iletişim kampanyaları modellerinde de olduğu gibi araştırma,
strateji geliştirme ve daha sonra bu stratejileri uygulama oldukça önemlidir.
Çünkü, yapılacak sağlık kampanyaları planlamalarındaki başarılarda bunun
katkısı azınsanmayacak kadar önemlidir. Aksi halde, planlamaların
başarısızlıkla sonuçlanması muhtemeldir. Sağlık iletişimi kampanyalarının
yapılmasındaki asıl amaç, sağlık sorunlarını çözüme kavuşturmak için gerek
bireyler, gerek toplumsal ve çevresel olarak bir davranış değişikliği
oluşturmaktır. Ancak bunun başarılması başta çevresel olmak üzere sağlık
yönetimindeki değişikliklerdir.
4.SONUÇ
İçerisinde yaşadığımız dijital çağ diye adlandırdığımız 21.yüzyılda
oldukça önemli bir kavram olarak karşımıza çıkan sağlık konsepti artık tüm
bireyler arasında en çok önemsenen ve dikkate alınan bir söylem haline
gelmişdir. Çünkü sosyal medya iletişiminin ön plana çıkması ile bireyler daha
bilinçli ve kolektif haraket etmektedirler. Dolayısıyla, sağlık sorunlarının
çözümü için kamu ve özel sektör sağlık kuruluşlarına başvuran hasta ve hasta
yakınları daha kaliteli bir sağlık hizmeti arzusundadırlar. İşte bu hizmetin
yerine getirilmesinde sağlık iletişimi ön plana çıkmaktadır. Sağlık iletişimi
geliştirilen kuramlar bağlamında ele alındığında bir davranış biçimi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Yani, hekim ve hastaların sergilemiş oldukları
davranışlarla sağlık iletişimi belirlenmektedir. Bu da hekim-hasta arasında
gerçekleşen sağlık iletişimini olumlu ya da olumsuz olarak etkileyen bir süreç
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak sağlık iletişimi sadece hekim-hasta
arasında geçen bir süreç olarak algılanmamalıdır. Aynı zamanda sağlık iletişimi
sürecinde yapılan kampanyalar ön plana çıkmaktadır.
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